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Närvarolista  Parti Närv Frå

nv 
Tjänstgörande ersättare 

Gin Akgul Hajo  V x    
Marita Engström  V x    
Maritha Johansson  V x    
Anita Walther  V x    
Tomas Fransson  MP x    
Kiki Larsson  MP x    
Inger Schörling  MP  x Dan Lorén  
Helene Börjesson   MP x    
Roger Persson   MP x    
Carina Blank   S x    
Peter Bergström  tom § 103 S x  Lars Horn from § 104 
Lena Lundgren   S x    
Per Johansson  S x    
Åsa Wiklund Lång   S x    
Hans Wahlström  S x    
Mona Kolarby    S x    
Daniel Olsson ordf.  S x    
Ulrika Jidåker   S  x Anneli Ellebo  
Rolf Wiberg    S x    
Jens Leidermark   S x    
Jane Myrberg  S x    
Håkan Alenius  S x    
Eva Svedin Björklund tom § 88 S x  Boel Fredriksson from § 89 
Anéa Elfving   S x    
Jörgen Edsvik   S x    
Ann Lidman  S  x Kristina Hellström  
Eva Älander  S x    
Tommy Berger  from kl 13.00 S x  Leyla Tahran tom § 112 
Elisabeth Lindström   S x    
Lars-Göran Ståhl   S x    
Mohammed Abusagr  S x    
Markus Kristiansson  S x    
Lena Åhlander   S x    
Mats Ivarsson  FP x    
Lena Ödeen  FP x    
Per-Åke Fredriksson tom § 121 kl 17.00 FP x    
Evelyn Klöverstedt tom § 121 kl 17.00 FP x    
Kenth Lövgren  tom § 90 kl 14.00 FP x  Petra Holm from § 90 
Roland Ericsson  C x    
Ayser Bayraktar  C x    
Urban Sjölander   C x    
Ann-Helen Persson  C x  Op-råd med yttranderätt  
Lili André   KD x    
Lennart Ahlenius  KD x    
Sven Olof Hiller  M x    
Pia Jansson  M x    
Morgan Darmell  M  x Gun Lundberg  tom §121 A-Louis Svensson from § 122 
Margareta Pedersen-Ekström  M x    
Kenneth Bognesand tom 121 kl 17.00 M x    
Örjan Larsson   M x    
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Niklas Bornegrim  M x    
Micael Dahlberg   M x    
Birgittha Bjerkén  M x    
Lars Beckman  tom kl 12.00 M x  Lars-Göran Lundh from § 112 
Ewa Stenberg Jäderberg  M x    
Ann Sophie Mattisson 1:e vice o  M x    

Måns Montell  M x    

Inger KällgrenSawela   M x    
Björn Frankson  M  x Jan Svensson  
Patrik Stenvard  from kl 14.00 M x  Maud Lund tom § 90 
Leif Meijer  M  x Solveig Zingmark  
Robert Waller   M x    
Richard Carlsson  SD x    
Carl Ekenberg  SD x    
Marcus Andersson  SD x    
Roger Hedlund  SD x    
Ersättare       
Seppo Laine  V x    
Kristina Sjöström  V x    
Dan Lorén  MP x    
Emmely Wikholm  MP x    
Jorge Poblete  MP x    
Anneli Ellebo  S x    
Kristina Hellström  S x    
Ismet Uzun  S  x   
Boel Fredriksson  S x    

Ingemar Waern   S  x   
Inga-Lill Hemström  S x    
Lars Horn  S x    
Maria Björklund  S x    
Leyla Tarhan  S x    
Curt Nygren   S  x   
Birgitta Öberg  S x    
Petra Svensk Berggren  S  x   
Pälla Elfström  FP  x   
Petra Holm  FP x    
Kjell Helling  FP x    
Johanna Wahlund-Thorsell  C  x   
Johan Lloyd  C  x   
Lennart Sjögren tom kl 14.50 KD x    
Anette Paulson  KD x    
Gun Lundberg tom kl 17.00 M x    
Jan Svensson  M x    
Margareta Larsson  M  x   
Maud Lundh  M x    
Solveig Zingmark  M x    
Lars-Göran Lund  M x    
Ann-Louise Svensson  M x    
Maria Bjerkheden  M x    
Jonas Brindmark  M x    
Mattias Eriksson  SD x    
Carina Åhs  SD  x   
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Delges:  § 86 Dnr 12KS390 
Samliga nämnder och  

bolag  Kommunövergripande mål och ekonomiska ramar 2014-2017 
KLK-ekonomi 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att fastställa föreslagna kommunövergripande mål, uppdrag, samt ägardirektiv för de 
kommunala nämnderna och bolagsstyrelserna för åren 2014-2017. 
 
att fastställa föreslagna ekonomiska driftsramar för nämnderna avseende budgetår 2014 och 
utblick 2015-2017. 
 
att fastställa föreslagna investerings- samt exploateringsprojekt avseende budgetår 2014 och 
utblick 2015-2017 enligt bilaga 1 och bilaga 2. 
 
att fastställa föreslagna ombudgeteringar år 2013 av investerings- och exploateringsprojekt 
enligt bilaga 3 med totalt -797 tkr avseende anläggningstillgångar, med -33 355 tkr avseende 
nettoexploateringsutgift och med – 2 260 tkr avseende exploateringsresultat. 
 
att fastställa föreslagna resultatkrav (avkastningskrav), utdelningskrav samt investeringsnivåer 
för de kommunala bolagen avseende budgetår 2014 och utblick 2015-2017. 
 
att för år 2013 omdisponera kommunbidrag med 1 218 tkr från Barn och ungdomsnämnden till 
Kultur och fritidsnämnden för hyreskostnad av Testebo sporthall. 
 
att för år 2013 tilldela Kommunstyrelsen 2 000 tkr i tilläggsanslag för utredningar och 
genomförande av nya nämndsorganisationer med finansiering från centralt avsatta medel för 
ännu inte fördelade kommunbidrag. 
 
att för år 2013 tilldela Tekniska nämnden 1 600 tkr i tilläggsanslag för finansiering av fria 
pensionärsresor inom kollektivtrafiken med finansiering från centralt avsatta medel för ännu 
inte fördelade kommunbidrag. 
  
att för år 2013 tilldela Socialnämnden 1 000 tkr i tilläggsanslag för utvecklingsprojekt rörande 
våld i nära relationer med finansiering från Kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 
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Ärendebeskrivning 
Förslag till budget, ekonomiska ramar och kommunledningsmål har utarbetats av majoriteten 
(socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet). Från majoriteten föreligger politisk 
huvudskrivelse ”Krafttag och nya idéer – jobb, jämlikhet med utbildning i fokus” samt  
beslutsförslag. 
Från alliansen (moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna) har idag ett 
gemensamt förslag till mål och ramar inlämnats samt har kommunstyrelsen godkänt att 
Sverigedemokraternas förslag till mål och ramar som inlämnats idag läggs till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunövergripande mål och ekonomiska ramar 2014-2017 redovisas i Bihang II. 
 
Utskick med Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets skrivelse ” Krafttag och 
nya idéer – jobb, jämlikhet med utbildning i fokus” med förslag till kommunövergripande mål 
och ekonomiska ramar 2014-2017 med beslutsförslag från kommunstyrelsen samt förslag till 
förändrad målformulering för miljömålet under perspektivet Hållbart Samhälle från 
kommunledningskontoret har skickats till samtliga kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare. Bilaga 1 § 86 
 
samt Alliansen Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraternas skrivelse ”Gävle 
– möjligheternas kommun” med förslag om Kommungripande mål och ekonomiska ramar 
2014-2017. Bilaga 2 § 86 
 
samt Sverigedemokraternas skrivelse Kommunövergripande mål 2014-2017. 
  Bilaga 3 § 86 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde delas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 11 
juni 2012 §171 ut. Bilaga 4 § 86 
 
Reservationer på Kommungripande mål och ekonomiska ramar 2014-2017 från Lärarnas 
Riksförbund, Kommunalförbundet, Lärarförbundet och Vårdförbundet har delats ut under 
sammanträdet. Bilaga 5 § 86 
 
Regler för debatten 
Debattregler har skickats till samtliga ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige. 
Presidiegruppen har enats om följande regler att debatten omfattar högst 3 timmar och 5 minuter 
enligt följande fördelning: 53 minuter för Socialdemokraterna, 34 minuter för Moderaterna,  
19 minuter för Folkpartiet, 22 minuter för Miljöpartiet, 14 minuter för Sverigedemokraterna,  
18 minuter för Vänsterpartiet, 14 minuter för Centerpartiet och 11 minuter för 
Kristdemokraterna. 
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Inlägg i debatten 
Carina Blank (S), Inger KällgrenSawela (M), Per-Åke Fredriksson (FP), Roger Persson (MP), 
Richard Carlsson (SD), Marita Engström (V), Ann-Helen Persson (C), Lili André (KD),  
Åsa Wiklund Lång (S), Måns Montell (M), Lennart Ahlenius (KD), Lena Lundgren (S), 
Maritha Johansson (V), Roger Hedlund (SD), Evelyn Klöverstedt (FP), Lars-Göran Ståhl (S),  
Lars Beckman(M), Gin Akgul Hajo (V), Anea Elfving (V), Per Johansson (S), Anita Walther (V), 
Kenneth Bognesand (M), Kicki Larsson (MP), Micael Dahlberg (M), Birgittha Bjerkén (M),  
Hans Wahlström (S), Kenth Löfgren (FP), Marcus Andersson (SD), Roland Ericsson (C) och 
Jörgen Edsvik (S).  
 
Yrkande  
Carina Blank (S), Roger Persson (MP), Marita Engström (V), Åsa Wiklund Lång (S),  
Lena Lundgren (S), Maritha Johansson (V), Lars-Göran Ståhl (S), Gin Akgul Hajo (V),  
Anea Elfving (V), Per Johansson (S), Anita Walther (V), Kicki Larsson (MP),  
Hans Wahlström (S) och Jörgen Edsvik (S) yrkar bifall till majoritetens inlämnade förslag till 
mål och ekonomiska ramar. 
 
Inger KällgrenSawela (M), Per-Åke Fredriksson (FP), Ann-Helen Persson (C), Lili André (KD), 
Måns Montell (M), Lennart Ahlenius (KD), Evelyn Klöverstedt (FP), Kenneth Bognesand (M), 
Birgittha Bjerkén (M) och Roland Ericsson (C) yrkar bifall till alliansens inlämnade förslag till 
mål och ekonomiska ramar.  
 
Richard Carlsson (SD), Roger Hedlund (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas inlämnade 
förslag till mål och ekonomiska ramar. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer först proposition på Alliansens yrkande mot Sverigedemokraternas yrkande 
och finner att Alliansens yrkande får ställas mot kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid proposition på bifall till Kommunstyrelsens förslag respektive bifall till Alliansens yrkande 
finner ordföranden att Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Alliansen (Moderaternas ledamöter, Folkpartiets ledamöter, Centerpartiets ledamöter, 
Kristdemokraternas ledamöter) samt Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig muntligt 
mot beslutet. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ajournering kl.10.39-10.50 samt kl 12.30-13.30 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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§ 87 
 
Anmälningsärenden 
a. Rapport från Socialnämnden och omvårdnad om ej verkställda biståndsbeslut enligt 
socialtjänstlagen, dnr 13KS221. 
I kallelsen redovisas Omvårdnadsnämndens och Socialnämndens rapporter för kvartal 1 2013. 
 
b. Alexander Jonsson (M) har avsagt sig sitt förtroendeuppdrag som ledamot i 
Kommunfullmäktige 2013-05-29. Länsstyrelsen har den 11 juni 2013 utsett Sven Olof Hiller 
(M) som ny ledamot efter Alexander Jonsson (M). Jonas Brindmark (M) har utsetts som ny 
ersättare efter Sven Olof Hiller (M) dnr 13KS279.  
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Delges  § 88    Dnr 13KS113 
Gästrike Räddningstjänst 

Årsredovisning år 2012 för Gästrike Räddningstjänstförbund 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012 
 
att godkänna årsredovisningen för år 2012. 
 
Ärendebeskrivning 
Från Gästrike Räddningstjänstförbund, som är ett kommunalförbund med direktion har 
årsredovisning med revisionsberättelse inkommit. Vid direktionssammanträdet 2012-12-07 
beslutade direktionen att Gästrike Räddningstjänst ska återbetala 2012 års överskott, samt att 
återbetalningen redovisas i 2012 års bokslut. Gästrike Räddningstjänst redovisar ett resultat 
före återbetalning på 2,2 mnkr. Återbetalningen är redovisad i 2012 års bokslut och förbundets 
resultat för 2012 uppgår därefter till 0 kr. Förbundets revisorer tillstyrker att årsredovisningen 
godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet och kommunledningskontoret 
föreslår detsamma. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen från den 27 maj 2013 § 72 redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 9 
april 2013 § 101 samt skrivelse från kommunledningskontoret och årsredovisning år 2012 med 
revisionsberättelse från Gästrike Räddningstjänstförbund.  
 
Inlägg görs av  
Mona Kolarby (S) 
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Delges  § 89    Dnr 13KS131 
KLK – övergripande Planering 

Miljöbokslut 2012 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att godkänna Gävle kommuns miljöbokslut 2012. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog våren 2005 Lokala Miljömål för Gävle kommun.  
Från Kommunledningskontoret föreligger miljöbokslut med de lokala miljömålen som följs 
upp årligen.  
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen från den 27 maj 2013 § 73 redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 9 
april 2013 § 102 samt skrivelse och miljöbokslut 2012 från Kommunledningskontoret. 
 
Inlägg görs av 
Per Johansson (S) och Birgittha Bjerkén (M). 
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Delges  § 90    Dnr 13KS9 
 
Utveckling av arbete med delaktighet och trygghet. Förslag om att 
inrätta lokala trygghetsråd 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att inrätta trygghetsråd i enlighet med bilagda förslag samt 
 
att valberedningen föreslår kommunfullmäktige kandidater till de lokala trygghetsråden. 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet med rubrik Utveckling av arbete med delaktighet och trygghet i Gävle stads- och 
kommundelar – förslag om att inrätta lokala trygghetsråd, Dnr 13KSS9, behandlades på 
kommunstyrelsen 2013-01-29 § 13.  
 
På kommunfullmäktiges sammanträde 2013-02-18 § 9, beslutades om återremiss av ärendet till 
Kommunstyrelsen för att utreda kostnader, fördelning och ansvar. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen från den 27 maj 2013 § 74 redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 9 
april 2013 § 105 samt skrivelse från kommunledningskontoret. 
 
Inlägg görs av 
Carina Blank (S), Micael Dahlberg (M), Elisabeth Lindström (S), Richard Carlsson (SD),  
Hans Wahlström (S), Marita Engström (V), Mats Ivarsson (FP), Niclas Bornegrim (M),  
Håkan Alenius (S), Per Johansson (S) och Inger Källgren (M). 
 
Yrkande  
Carina Blank (S), Elisabeth Lindström (S), Hans Wahlström (S), Marita Engström (V),  
Håkan Alenius(S) och Per Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Micael Dahlberg (M), Richard Carlsson (SD), Mats Ivarsson (FP), Niclas Bornegrim (M)  
och inger KällgrenSawela (M) yrkar avslag till förslaget att inrätta lokala trygghetsråd. 
 
Propositionsordning 
Vid proposition på bifall respektive avslag på kommunstyrelsens förslag att inrätta lokala 
trygghetsråd och finner ordföranden att Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Alliansen (Moderaternas ledamöter, Folkpartiets ledamöter, Centerpartiets ledamöter, 
Kristdemokraternas ledamöter) samt Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig muntligt 
mot beslutet. 
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Delges:  § 91 Dnr 13KS14  
 

Motioner/medborgarförslag som är under bearbetning 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens föreslag  
 
att lägga redovisningen av ej avslutade motioner/medborgarförslag till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Från kommunledningskontoret föreligger redovisning av motioner och medborgarförslag 
som ligger under bearbetning 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen från den 27 maj 2013 § 75 redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 
19 mars 2013 § 82 samt skrivelse från kommunledningskontoret. 
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Delges:  § 92 Dnr 13KS179 
Samtliga nämnder och 

bolag Delårsrapport I år 2013 för nämnder och bolag 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att kreditramen för 2013 för Gävle kommunkoncerns externa upplåning utökas med 300 mnkr från 
tidigare beslutad nivå på 8 100 mnkr till 8 400 mnkr och att den utökade ramen på 300 mnkr 
används till Gävle Hamn AB   
 
att Omvårdnadsnämnden arbetar med att minska årets underskott  
 
att Socialnämnden arbetar med att minska årets underskott  
 
att Barn- och ungdomsnämnden så långt som möjligt arbetar med att minska årets underskott 
 
att Tekniska nämnden arbetar med att minska årets underskott  
 
att Kommunstyrelsen arbetar med att minska årets underskott  
 
att nämnder med underskott överväger att förstärka med externa resurser ifall egna resurser 
bedöms otillräckliga för att ta fram åtgärdsplaner 
 
att nämnder med underskott, som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, till kommunstyrelsen 
redovisar åtgärder för att minska årets underskott, och att beräkningar sker i öppen dialog med 
kommunledningskontoret 
 
att nämnder och bolag i samband med månadsrapporteringen till kommunstyrelsen avlämnar 
skriftliga rapporter med kommentarer över resultatutvecklingen, och vad gäller nämnder med 
underskott, även åtgärdsplanernas effekt  
 
att uppmana alla nämnder och bolag att särskilt följa kostnadsutvecklingen 
 
att uppmana alla nämnder och bolag att även fortsättningsvis ha en mycket god uppföljning av 
målen och då särskild uppmärksamhet på de mål, där måluppfyllelsen ej nås  
 
att godkänna delårsrapport I år 2013 med årsprognos för nämnder och bolag 
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Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport I år 2013. Delårsrapporten omfattar 
kommunens nämnder, helägda bolag och Gävle Vatten och innehåller den uppföljning av 
kommunövergripande mål, uppföljning av resultat och finansiell ställning, driftbudget, 
investeringsbudget samt årsprognos för kommunen, nämnder och bolag. Vidare kommenteras 
de finansiella målen, kommunkoncernens lånefortfölj samt balanskravet. För respektive nämnd 
och bolag redovisas en verksamhetsrapport med måluppfyllelse och ekonomiskt utfall och 
årsprognos.  
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas skrivelse med delårsrapport från kommunledningskontoret. 
 
Vid sammanträdet delas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 11 juni 2012 § 170 ut. 
 Bilaga § 92 
Inlägg och yrkande görs av  
Inger KällgrenSawela (M) och Carina Blank (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Delges:  § 93 Dnr 13KS196 
Valnämnden 

Valkretsar/Valdistrikt i Gävle kommun - Val 2014 
Debatt i detta ärende görs tillsammans med § 109, men beslut tas var och en för sig. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att inför Val 2014 godkänna att Gävle kommun har två valkretsar enligt kartbilaga samt att 
tidigare 52 valdistrikt kvarstår med vissa geografiska justeringar av indelningen.  
 
Ärendebeskrivning 
Från Valnämnden föreligger förslag att Gävle kommun indelas i två valkretsar istället för som 
idag tre valkretsar samt att vissa geografiska justeringar av valdistrikten görs.  
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 21 maj § 128 samt från 
Valnämnden föreligger protokollsutdrag, skrivelse med kartbilaga. 
 
Inlägg och yrkande görs av  
Micael Dahlberg (M), Anea Elfving (S), Roger Hedlund (SD) och Mats Ivarsson (FP) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Delges:  § 94 Dnr 11KS398  
KLK-Övergripande Planering 

Byggnads- och Miljöstrategiskt program  
miljönämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att anta förslag till miljöstrategiskt program avseende mål, ambition och inriktning. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt direktivet för det miljöstrategiska programmet är Gävle kommuns ambition att bli en av 
de bästa miljökommunerna i landet. Syftet är att skapa en gemensam syn på kommunens 
arbete med miljö- och klimatfrågor. Programmet ska ersätta Gävles lokala miljömål 2005-
2010. Programmet har reviderats utifrån inkomna synpunkter. Kommunstyrelsens mark-, 
miljö- och planberedning (MMP) har behandlat ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Från Kommunledningskontoret föreligger skrivelse samt Miljöstrategiskt program och 
samrådsredogörelse 
 
Vid sammanträdet delas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 11 juni 2012 § 166 ut. 
 Bilaga 1 § 94 
Inlägg görs av 
Per Johanson (S), Inger KällgrenSawela (M), Roger Persson (MP), Per-Åke Fredriksson (FP), 
Marcus Andersson (SD), Jörgen Edsvik (S), Lennart Ahlenius (KD), Marita Engström (V) och 
Urban Sjölander (C), Lena Åhlander (S), Rolf Wiberg (S) och Anita Walther (V). 
 
Yrkande 
Per Johansson (S), Roger Persson (MP), Marita Engström (V), Lena Åhlander (S), Rolf 
Wiberg (S) och Anita Walther (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Inger Källgren (M), Per-Åke Fredriksson (FP), Lennart Ahlenius (KD) och 
Urban Sjölander (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt med tilläggs attsats  
att det Miljöstrategiska programmet får genomföras utan att några nya tjänster tillsätts.  
 
Jörgen Edsvik (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och med avslag på 
tilläggsattsatsen. 
 
Propositionsordning 
Vid proposition på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet finner att ordföranden att 
Kommunfullmäktige avslår tilläggsattsatsen. 
 
Reservation 
Alliansen (Moderaternas ledamöter, Folkpartiets ledamöter, Centerpartiets ledamöter, 
Kristdemokraternas ledamöter) samt Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig muntligt 
mot beslutet. 
 Bilaga 2 § 94 
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Delges:  § 95 Dnr 13KS38 
KLK-Övergripande Planering 

Byggnads- och  Grundsyn, hållbarhet 
miljönämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att anta förslag till Grundsyn hållbarhet samt 
 
att under förutsättning att kommunfullmäktige antar förslaget beslutar kommunstyrelsen för 
egen del 
 
att uppdra till Kommunledningskontoret att implementera grundsynen. 
 
Ärendebeskrivning 
I direktivet för det miljöstrategiska programmet har det påvisats ett behov av en grundsyn för 
hållbarhet som utgår från Gävles vision 2025. Grundsyn hållbarhet ska vara en utgångspunkt för 
allt vi gör som påverkar Gävle kommuns utveckling. Grundsyn hållbarhet beskriver hur den 
sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionen av hållbarhet hänger ihop. Kommunstyrelsens 
mark-, miljö- och planberedning (MMP) har behandlat ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas skrivelse och samrådsredogörelse från Kommunledningskontoret. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde delas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 11 
juni 2013 § 167 ut. Bilaga § 95 
 
Inlägg görs av 
Per Johansson (V) och Roger Hedlund (SD) 
 
Yrkande 
Per Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Roger Hedlund (SD) yrkar avslag av kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
Vid proposition på bifall respektive avslag finner ordföranden att Kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 
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Delges:  § 96 Dnr 13KS231 

KLK-Säkerhet 

Gästrike RäddningstjänstOljeskyddsplan i Gävle kommun  
Samhällsbyggnad Gävle 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att anta Oljeskyddsplan för Gävle kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens ansvar inom samhällets krishanteringssystem regleras i lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredtid och höjd 
beredskap. Från Kommunledningskontoret/Säkerhetsenheten föreligger förslag till ny 
oljeskyddsplan för Gävle kommun som har arbetats fram med hjälp av bland andra 
Gästrike Räddningstjänst och Samhällsbyggnad Gävle. Länsstyrelsen och 
Kustbevakningen har beretts tillfälle att ha synpunkter på oljeskyddsplanen, men har inte 
inkommit med sådana. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 21 maj 2013 § 124 samt 
föreligger skrivelse och oljeskyddsplan med bilagor från Kommunledningskontoret.  
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Delges:   § 97 Dnr 13KS230 
KLK-Övergripande Planering 

Byggnads- och  Samordnad beredskapsplan för dammbrott i Dalälven 
miljönämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att anta Samordnad beredskapsplan för dammbrott i Dalälven. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har i samarbete med fyra länsstyrelser och potentiellt drabbade 
kommuner arbetat fram ett förslag till samordnad beredskapsplan för dammbrott i dalälven vars 
plan hanterar en specifik händelse. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 21 maj 2013 § 125 samt 
skrivelse och beredskapsplan från Kommunledningskontoret. 
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Delges:  § 98 Dnr 13KS176 
Byggnads- och miljönämnden 

Policy för kemisk bekämpning på offentligmark 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 

 att godkänna Byggnads- och miljönämndens policy för kemisk bekämpning på offentlig 
mark. 
 
Ärendebeskrivning 
Från Byggnads- och miljönämnden föreligger Policy för kemisk bekämpning på offentligmark 
som är ett led i att nå de nationella miljömålen Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet och 
Levande sjöar och vattendrag. Målet är också att nå en samsyn kring frågor som rör kemisk 
bekämpning inom kommunens förvaltningar och bolag och att ständigt minska mängden miljö- 
och hälsofarliga kemiska produkter som sprids i kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 21 maj 2013 § 126 samt 
protokollsutdrag och Policy för kemisk bekämpning på offentligmark. 
från Byggnads- och miljönämnden. 
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Delges:  § 99 Dnr 13KS197 
Inköp Gävleborg 

Inköp Gävleborg - Årsredovisning 2012   
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012 
 
att godkänna årsredovisningen för år 2012. 
 
Ärendebeskrivning 
Från Inköp Gävleborg har årsredovisning inkommit. Inköp Gävleborg redovisar för 
räkenskapsåret ett resultat på 270 (-1 404) tkr. I årsredovisningen redogörs för måluppfyllelse 
avseende olika perspektiv. Av totalt åtta mål har två uppfyllts och sex ej uppfyllts. 
 
Beslutsunderlag 
Från Kommunledningskontoret föreligger skrivelse och Inköp Gävleborg årsredovisning med 
revisionsberättelse för år 2012. 
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Delges:  § 100 Dnr 13KS80 
Tekniska nämnden 

Gavlefastigheter Framtida placering i kommunkoncernen för avdelningen  
Gävle kommun AB markbyggarna inom förvaltningen Samhällsbyggnad Gävle 
Markbyggarna  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsen förslag  
 
att bolagisera Markbyggarna AB och placera bolaget som ett dotterbolag till Gavlefastigheter 
Gävle kommun AB from 2014-01-01 samt  
 
att under förutsättning att kommunfullmäktige antar förslaget beslutar kommunstyrelsen för 
egen del 
 
att uppdra till kommundirektören att återkomma med förslag till bolagsordning och 
ägardirektiv för dotterbolaget Markbyggarna AB. 
 
Ärendebeskrivning 
Markbyggarna har tillfälligt placerats inom förvaltningen Samhällsbyggnad Gävle. 
På Kommunstyrelsens februarisammanträde gavs uppdrag till kommundirektören att undersöka 
förutsättningarna att Markbyggarnas drivs som ett helägt kommunalt bolag alternativt dotterbolag 
samt gavs information på majsammanträde om bl.a. förstudien som utarbetats. Ärendet är behandlat 
i Tekniska nämnden och Gavlefastigheter Gävle kommun AB . På dagens sammanträde föreslås att 
Markbyggarna placeras som ett dotterbolag Gavlefastigheter Gävle kommun AB. 
 
Beslutsunderlag 
Från Kommunledningskontoret föreligger skrivelse. Protokollsutdrag från Tekniska nämnden 
med skrivelse, protokollsutdrag från Gavlefastigheter Gävle kommun AB samt förstudien 
”Markbyggarnas framtid i kommunkoncernen”. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde delas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 11 
juni 2013 § 164 ut. Bilaga § 100 
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Delges: § 101 
berörda 

Avsägelser samt fyllnadsval 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att bifalla valberedningens förslag på avsägelser och fyllnadsval. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett antal förtroendevalda har avsagt sig uppdrag i nämnder och bolag, och nya 
förtroendevalda skall därför väljas till dessa uppdrag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 17 juni 2013 delas ut under 
sammanträdet. Paragrafen justeras omedelbart.  Bilaga § 101 
Peter Bergström  (S) ordförande i valberedningen föredrar ärendet. 
 
Inlägg görs av 
Patrik Stenvard (M) Carina Blank (S) och Marita Engström (V). 
 
Yrkande 
Patrik Stenvard (M) yrkar bordläggning till nästa kommunfullmäktige sammanträde gällande 
beslutet om kandidater till det lokala trygghetsråden (§ 12 Valberedningens protokoll). 
 
Propositionsordning 
Vid proposition på bifall respektive bordläggning gällande val av det lokala trygghetsrådet 
finner ordförande att kommunfullmäktige bordlägger val av trygghetsråd till nästkommande 
kommunfullmäktige sammanträdet. 
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Delges:  § 102 Dnr 12KS357 
Omvårdnadsnämnden 

Motion av Måns Montell (M) 
  – Införande av e-hemtjänst i Gävle kommun 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att anse motionen besvarad med hänvisning till yttrandet från Omvårdnadsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober 2012, § 161, väckte Måns Montell (M) 
rubricerade motion. Motionen har remitterats till Omvårdnadsnämnden och därefter beretts av 
kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 21 maj 2013 § 134 samt 
motionsutlåtande från kommunalrådskansliet.  
 
Inlägg görs av  
Måns Montell (M) och Lena Lundgren (S). 
 
Yrkande 
Måns Montell (M) yrkar att motionen ska bifallas.  
 
Lena Lundgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen ska anses besvarad. 
 
Propositionsordning 
Vid proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen ska anses besvarad med 
hänvisning till yttrandet från Omvårdnadsnämnden respektive bifall till motionen finner 
ordföranden att Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag . 
 
Reservation  
Alliansen ( Moderaternas ledamöter, Folkpartiets ledamöter, Centerpartiets ledamöter , 
Kristdemokraternas ledamöter samt Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig muntligt 
mot beslutet . 
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Delges:  § 103 Dnr 12KS451 
Omvårdnadsnämnden 

Motion av Lili André (KD) och Lennart Ahlenius (KD 
 – Utred regional äldrepeng 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att avslå motionen som är inlämnad av Lili André (KD) och Lennart Ahlenius (KD) med 
hänvisning till yttrandet från Omvårdnadsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den17 december 2012, § 198, väckte Lili André (KD) 
och Lennart Ahlenius (KD) rubricerade motion. Motionen har remitterats till 
Omvårdnadsnämnden och därefter beretts av kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 21 maj 2013 § 135 samt 
motionsutlåtande från Kommunalrådskansliet.  
 
Inlägg görs av  
Lennart Ahlenius (KD), Lena Lundgren (S), Carina Blank (S) och Inger KällgrenSawela (M). 
 
Yrkande  
Lena Lundgren (S) och Carina Blank (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen. 
 
Lennart Ahlenius (KD) och Inger KällgrenSawela (M) yrkar att motionen ska anses besvarad. 
 
Reservation 
Vid proposition på avslag respektive besvarad finner ordföranden att Kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag att avslå motionen med hänvisning till yttrandet från 
omvårdnadsnämnden. 
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Delges:  § 104 Dnr 12KS171 
KLK-Kommunikationsavd. 

 
Motion av Roger Hedlund (SD), Richard Carlsson (SD, 
Marcus Andersson (SD) och Carl Ekenberg (SD) - Mobilapplikation 
för Gävle kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att bifalla motionen, samt uppdra till Kommunledningskontorets kommunikationsavdelning att se 
över möjligheterna till att skapa en mobilapplikation för Gävle kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2012, § 82, väckte Roger Hedlund(SD), 
Richard Carlsson (SD), Marcus Andersson (SD) och Carl Ekenberg (SD) rubricerade motion. 
Motionen har remitterats till Kommunledningskontorets Informationschef och Näringslivschef i 
samråd samt  Kultur- och fritidsnämnden och därefter beretts av Kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 21 maj 2013 § 136 samt 
motionsutlåtande från Kommunalrådskansliet.  
 
Inlägg och yrkandegörs av  
Roger Hedlund (SD) och Per Johansson (S) yrkar bifall till motionen. 
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Delges:  § 105 12KS162 
Omvårdnadsnämnden 

Motion av Ewa Stenberg Jäderberg (M) 
 – Hospice i Gävle 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att motionen som är inlämnad av Ewa Stenberg Jäderberg (M) anses besvarad med hänvisning 
till yttrandet från Omvårdnadsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2012, § 82, väckte Ewa Stenberg Jäderberg 
(M) rubricerade motion. Motionen har remitterats till Omvårdnadsnämnden och därefter beretts 
av kommunalrådskansliet.  
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 21 maj 2013 § 137 samt 
motionsutlåtande från kommunalrådskansliet.  
 
Inlägg görs av  
Eva Stenberg Jäderberg (M), Lena Lundgren (S), Roland Ericsson (C) och  
Inger KällgrenSawela (M). 
 
Yrkande 
Lena Lundgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag at motionen ska anses besvarad 
med hänvisning till yttrandet från Omvårdnadsnämnden. 
 
Eva Stenberg Jäderberg (M) och Inger KällgrenSawela (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
Vid proposition på bifall till motionen respektive besvarad finner ordföranden att 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad med hänvisning till yttrandet från 
Omvårdnadsnämnden. 
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 Bordläggning av motioner 
 På förslag av ordförande bordläggs följande motioner till nästkommande kommunfullmäktiges 

sammanträde: 
 

 § 106 Lars Beckman (M) – Rullstolstaxi, dnr 12KS355 
 
 § 107 Evelyn Klöverstedt (FP) - Våga Tillväxt Gävle för våra ungdomar, dnr 11KS94. 
 

§ 108 Per-Åke Fredriksson (FP) – Bättre vägledning till jobb för arbetslösa ungdomar. 
 dnr 12KS115. 
 

 

Delges:  § 109 Dnr 13KS69 
Valnämnden 

Motion av Micael Dahlberg 
 – Ett kommunfullmäktige som bättre avspeglar valresultatet 
Diskussioner i detta ärende görs tillsammans med § 93, men beslut tas var och en för sig.
  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att bifalla motionen som är inlämnad av Micael Dahlberg (M). 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2013, § 37, väckte Micael Dahlberg 
(M) rubricerade motion. Motionen har remitterats till Kommunledningskontorets jurist och 
därefter beretts av kommunalrådskansliet 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas motionsutlåtande från kommunalrådskansliet. 
 
Vid sammanträdet delas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 11 juni 2013 § 172. 
 Bilaga § 109 
 
Inlägg och yrkande görs av  
Micael Dahlberg (M), Anea Elfving (V), Roger Hedlund (SD) och Mats Ivarsson (FP) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2013-06-17 
 

Kommunfullmäktige Sid 28 (38) 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges: § 110 Dnr 12KS117 
Barn- och ungdomsnämnden 

Utbildnings- och  Motion av Eva Stenberg Jäderberg (M) och Titti Björk (M) 
arbetsmarknads  – Slå samman förvaltningarna Barn & Ungdom med Utbildning  
KLK-Näringsliv & Arbete samt slå samman till gemensam nämnd 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att besluta bifalla motionen med hänvisning till kommunstyrelsens beslutade Mål och ramar 
2014-2017, se § 171. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2012, § 45, väckte Ewa Stenberg Jäderberg 
(M) och Titti Björk (M) rubricerade motion. Motionen har remitterats till Barn- och 
ungdomsnämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och därefter beretts av 
kommunalrådskansliet som föreslår att bifalla motionen med hänvisning till kommunstyrelsens 
Mål och ramar 2014-2017, § 171. 
 
Beslutet innebär bl.a. att två nämnder avvecklas - Barn- och ungdomsnämnden (BUN) och 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd (UAN) samt att två nya nämnder skapas  
Kunskapsnämnden och Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden  
 
Beslutsunderlag 
Vid sammanträdet delas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 11 juni 2013 § 173 samt 
motionsutlåtande från kommunalrådskansliet 
 Bilaga § 110 
 
Inlägg görs av  
Ewa Stenberg Jäderberg (M) och Carina Blank (S). 
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§ 111  
 
Allmänhetens och politikers frågestund 
Inga frågor är inlämnade 
 

Delges:  § 112 Dnr 12KS395 
Socialnämnden 

Medborgarförslagsutlåtande – Ersättning till Volontärarbete i 
brottsofferjouren Boj  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att avslå medborgarförslaget som är inlämnat med hänvisning till Socialnämndens yttrande. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2012, § 177, väcktes rubricerade 
medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Socialnämnden och därefter beretts av 
kommunalrådskansliet 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 21 maj 2013 § 131 samt 
medborgarförslagsutlåtande från Kommunalrådskansliet.  
 
Inlägg görs av  
Carl Ekenberg (SD) 
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Delges:  § 113 Dnr 12KS332 
Byggnads- och miljönämnden 

Kultur- och  Medborgarförslagsutlåtande – Förslag på olika lösningar för 
fritidsnämnden  idrottsarenor 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att avslå medborgarförslaget som är inlämnat med hänvisning till yttranden från Byggnads- och 
miljönämnden och Kultur- och fritidsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober2012, § 163, väcktes rubricerade 
medborgarförslag Medborgarförslaget har remitterats till Byggnads- och miljö nämnden samt 
Kultur- och fritidsnämnden och därefter beretts av kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 21 maj 2013 § 131 samt 
medborgarförslagsutlåtande från Kommunalrådskansliet.  
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Delges:  § 114 Dnr 12KS152 
Tekniska nämnden 

Byggnads- och  Medborgarförslagsutlåtande- Förvaringsplats för kajaker och  
miljönämnden   kanoter sommartid samt iläggningsplats 

 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att anse medborgarförslaget som är inlämnat besvarat med hänvisning till yttranden från Kultur 
och fritidsnämnden och Tekniska nämnden och Byggnads- och miljönämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2012, § 84, väcktes rubricerade 
medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Kultur- och fritidsnämnden samt 
Byggnads- och miljönämnden och därefter beretts av kommunalrådskansliet, 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 21 maj 2013 § 131 samt 
medborgarförslagsutlåtande från Kommunalrådskansliet.  
 
Inlägg görs av  
Lars-Göran Ståhl (S) 
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Delges: § 115 Dnr 12KS411 
KLK-Näringsliv 

Medborgarförslagsutlåtande – Gävle. staden vid havet 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att anse medborgarförslaget som är inlämnat besvarat, med hänvisning till yttrandet från 
Kommunledningskontorets Näringslivsavdelning. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2012, § 177, väcktes rubricerade 
medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats  till Kommunledningskontorets 
Näringslivsavdelning och därefter beretts av kommunalrådskansliet 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 21 maj 2013 § 132 samt 
medborgarförslagsutlåtande från Kommunalrådskansliet.  
 
Inlägg görs av 
Runo Bro (förslagsställaren), Carina Blank (S) och Birgittha Bjerkén (M). 
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Delges:  § 116 Dnr 12KS325 
Kultur- och fritidsnämnden 

Byggnads- och  Medborgarförslagsutlåtande – Bind ihop Stadsbiblioteket och  
miljönämnden länsmuseet med en tillbyggnad av glas istället för den tilltänkta vid 

slottstorget 
 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att avslå medborgarförslaget som inlämnat med hänvisning till yttranden från Kultur och 
fritidsnämnden och Byggnads och miljönämnden. 
 
Ärendebeskrivning  
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober 2012, § 163, väcktes rubricerade 
medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats och därefter beretts av 
kommunalrådskansliet 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 21 maj 2013 § 133 samt 
medborgarförslagsutlåtande från kommunalrådskansliet. 
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§ 117  Dnr 13KS78 
 
Svar på interpellation av Lili André (KD) 
Vilket ansvar har revisionen? 
 
Lili André (KD) har inlämnat rubricerad interpellation.   
 
Kommunfullmäktige har den 18 februari 2013 § 38 beslutat att interpellationen får 
framställas.  
 
Gunilla de Maré (M) kommunrevisionens ordförande har den 18 mars 2013 besvarat 
interpellationen.  
 
Interpellationssvar delades ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 maj 2013. 
 Bilaga § 117 
 
Efter inlägg av Lili André (KD) och Gunilla de Maré (M)  förklaras debatten avslutad. 
 
 
§ 118  Dnr 13KS74 
 
Svar på interpellation av Måns Montell (M) 
 - Utredningen angående den statliga regionala förvaltningen 
 
Måns Montell (M) har inlämnat rubricerad interpellation.   
 
Kommunfullmäktige har den 18 februari 2013 § 38b beslutat att interpellationen får 
framställas.  
 
Carna Blank (S) kommunalråd har den18 mars 2013 besvarat interpellationen.  
  
Interpellationssvar delades ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 maj 2013. 
 Bilaga § 118 
 
Efter inlägg av Måns Montell (M), Carina Blank (S) förklaras debatten avslutad. 
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§ 119  Dnr 13KS143 
 
Svar på interpellation av Lena Ödeen (FP) 
Torsten Billmans fresk ”Samhällsutveckling” i Folkets Hus 
 
Lena Ödeen (FP) har inlämnat rubricerad interpellation.   
 
Kommunfullmäktige har den 25 mars 2013 § 66b beslutat att interpellationen får 
framställas.  
 
Lars-Göran Ståhl (S) ordförande i Kultur- och fritidsnämnden har den 20 maj 2013 besvarat 
interpellationen.   
 
Interpellationssvar delades ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 maj 2013. 
 Bilaga § 119 
 
Efter inlägg av Lena Ödeen (FP), Lars-Göran Ståhl (S) och Inger KällgrenSawela (M) förklaras 
debatten avslutad. 
 
 
§ 120  Dnr 13KS144 
 
Svar på interpellation av Lili André (KD) 
Kommer förskolan Barnvakten i Valbo att läggas ned? 
 
Lili André har inlämnat rubricerad interpellation.   
 
Kommunfullmäktige har den 25 mars 2013 § 66d beslutat att interpellationen får 
framställas.  
 
Åsa Wiklund Lång Ordförande i Barn- och ungdomsnämnden har den 20 maj 2013 besvarat 
interpellationen.  
 
Interpellationssvar delades ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 maj 2013. 
 Bilaga § 120 
 
Efter inlägg av Lili André (KD), Åsa Wiklund Lång (S) förklaras debatten avslutad. 
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§ 121  Dnr 13KS117 
 
Svar på interpellation av Carl Ekenberg (SD) 
Snöröjning av gångbanor i centrala Gävle 
 
Carl Ekenberg (SD) har inlämnat rubricerad interpellation.   
 
Kommunfullmäktige har den 25 mars 2013 § 66a beslutat att interpellationen får 
framställas.  
 
Inger Schörling (MP) ordförande i Tekniska nämnden har den 4 juni 2013 besvarat 
interpellationen.   
Interpellationssvar delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde. 
 Bilaga § 121 
 
Efter inlägg av Carl Ekenberg (SD), Jens Leidermark (S) förklaras debatten avslutad. 
 
 
§ 122  Dnr 13KS248 
 
Svar på interpellation av Roger Hedlund (SD) 
Statsbidrag för statliga åtaganden 
 
Roger Hedlund (SD) har inlämnat rubricerad interpellation.   
 
Kommunfullmäktige har den 27 maj 2013 § 84a beslutat att interpellationen får 
framställas.  
 
Maritha Johansson ordförande i Socialnämnden har den 13 juni 2013 besvarat 
interpellationen.   
 
Interpellationssvar delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde. 
 Bilaga § 122 
 
Efter inlägg av Roger Hedlund (SD), Maritha Johansson (V), Micael Dahlberg (M) och  
Eva Älander (S) förklaras debatten avslutad. 
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§ 123  Dnr 13KS261 
 
Svar på interpellation av Lili André (KD) 
Hur många barn riskerar att drabbas p.g.a. bortkomna 
orosanmälningar? 
 
Lili André har inlämnat rubricerad interpellation.   
 
Kommunfullmäktige har den 27 maj 2013 § 84bbeslutat att interpellationen får 
framställas.  
 
Maritha Johansson (V) ordförande i Socialnämnden har den 13 juni 2013 besvarat 
interpellationen.  
 
Interpellationssvar delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde. 
 Bilaga § 123 
 
Efter inlägg av Lili André (KD) och Maritha Johansson (V) förklaras debatten avslutad. 
 
 
§ 124  Dnr 13KS266 
 
Svar på interpellation av Lena Ödeen (FP) 
Komvux uppdragsutbildning 
 
Lena Ödeen (FP) har inlämnat rubricerad interpellation.   
 
Kommunfullmäktige har den 27 maj 2013 § 84c beslutat att interpellationen får 
framställas.  
 
Peter Bergström (S) ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har den 7 juni 
2013 besvarat interpellationen.  
 
Interpellationssvar delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde. 
 Bilaga § 124 
 
Efter inlägg av Lena Ödeen (FP) och Peter Bergström (S) förklaras debatten avslutad. 
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§ 125 
 
Nya motioner 
Inga motioner är inlämnade. 
 
 
§ 126 
 
Nya interpellationer 
Följande skriftliga interpellationer avlämnas av 
 
a. Lars Beckman (M) 
 - Tror Gävle kommun att funktionsnedsatta med särskilt parkeringstillstånd för 
funktionsnedsatta cyklar istället för åker bil? dnr 13KS291. 
 
Bordlagd till nästkommande sammanträde då interpellanten inte var närvarande. 
 
 
§ 127 
 
Nya medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande medborgarförslag 
 
a. Bygg en cykel- och gångbro från Jula-Hemlingby över till den nya GC-banan  
 dnr 13KS289 
Remitteras till Tekniska nämnden för beslut. 
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