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Justeringens  

plats och tid 
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§§ 164-177 

 

Sekreterare 

Omedelbart justerade var § 170 

 Helén Åleskog/Anita Svensson/Lena Arnberg 

Ordförande 

 

 Daniel Olsson (S)  

Justerare  

 Åsa Wiklund Lång (S) Niclas Bornegrim (M) 
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Organ Kommunfullmäktige 

  

Sammanträdes-

datum 2012-11-26 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

 

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    

Helene Börjesson   MP  x Dan Lorén  

Roger Persson   MP x    

Carina Blank   S x    

Peter Bergström   S x    

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  tom § 174 S x    

Rolf Wiberg    S x    

Jens Leidermark   S x    

Jane Myrberg  S x    

Håkan Alenius  S x    

Eva Svedin Björklund  S x    

Anéa Elfving   S x    

Jörgen Edsvik  tom § 170 S x  Anneli Ellebo from § 171 

Ann Lidman  S x    

Eva Älander  S  x Curt Nygren  

Tommy Berger  from kl 16.30 § 171 S x  Birgitta Öberg  tom § 164  

Elisabeth Lindström   S x    

Lars-Göran Ståhl   S x    

Helena Gille   S x    

Markus Kristiansson  S  x Petra Svensk Berggren  

Lena Åhlander   S x    

Mats Ivarsson ej § 165 pga jäv FP x  Pälla Elfström § 165  

Lena Ödeen  FP x    

Per-Åke Fredriksson  FP x    

Evelyn Klöverstedt tom § 174 FP v    

Kenth Lövgren   FP x    

Roland Ericsson  C x    

Marina Alfredsson-Bror   C  x Ayser Bayraktar  

Urban Sjölander  tom § 174 kl 21.20 C x    

Ann-Helen Persson  C x   Op-råd med yttranderätt 

Lili André   KD x    

Lennart Ahlenius  KD x    

Alexander Jonsson  M x    

Pia Jansson tom § 174 M x    

Morgan Darmell  M x    

Margareta Pedersen-Ekström from kl 15.00 M x    

Kenneth Bognesand  M x    

Örjan Larsson   M x    
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Niklas Bornegrim  M x    

Micael Dahlberg   M x    

Birgittha Bjerkén  M  x Gun Lundberg  

Lars Beckman   M x    

Ewa Stenberg Jäderberg tom kl 17.55 § 171 M x  Jan Svensson from § 172 

Ann Sophie Mattisson 1:e vice o  M x    

Måns Montell  M x    

Inger KällgrenSawela   M x    

Björn Frankson tom kl 20.40§ 166 M x  Solveig Zingmark from § 167 

Titti Björk ej § 166 pga jäv M x  Maud Lund § 166 

Leif Meijer  M  x Margareta Larsson  

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 from § 166 MP x    

Jorge Poblete  MP x    

Mohammed Abusagr   S x    

Anneli Ellebo  S x    

Kristina Hellström from §164  kl 16.20 S x    

Ismet Uzun  S x    

Boel Fredriksson  S x    

Ingemar Waern  tom § 174 S x    

Inga-Lill Hemström  S  x   

Lars Horn  S x    

Leyla Tarhan  S  x   

Curt Nygren   S x    

Birgitta Öberg tom  § 171 kl 17.55 S x    

Petra Svensk Berggren  S x    

Pälla Elfström  FP x    

Petra Holm  FP  x   

Kjell Helling tom § 171 kl 18.00 FP x    

Ayser Bayraktar  C x    

Johanna Wahlund-Thorsell   C  x   

Lennart Sjögren  KD x    

Anette Paulson from § 165 kl 16.15 KD x    

Patrik Stenvard  M x    

Sven Olof Hiller  M  x   

Gun Lundberg  M x    

Jan Svensson  M x    

Margareta Larsson  M x    

Maud Lund tom § 166 kl 20.50 M x    

Solveig Zingmark  M x    

Lars-Göran Lund tom § 166 kl 20.50 M x    

Ann-Louise Svensson tom § 175 M x    

Mattias Eriksson tom kl 21.00 SD x    

Carina Åhs tom  171 kl 18.00 SD x    
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Anmälningsärenden 

a. Ann-Helen Persson (C) nytt oppositionsråd efter Roland Ericsson (C) 

(Om ett parti utser representant till kommunal-oppositionsråd som inte valts till 

kommunfullmäktige har dessa närvaro- och yttranderätt i kommunfullmäktige (utdrag ur 

partiöverenskommelsen dnr 10KS430). 

 

b. Matilda Sundqvist Boox (FP) har avsagt sig sitt förtroendeuppdrag som ledamot i 

Kommunfullmäktige. Länsstyrelsen har den 8 november utsett Evelyn Klöverstedt (FP)  till ny 

ledamot efter Matilda Boox (FP) samt Kjell Helling (FP) till ny ersättare efter Evelyn 

Klöverstedt (FP). 
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Delges:   § 164 Dnr 12KS7 

Samtliga nämnder 

och bolag  Kommunplan med årsbudget 2013 och utblick 2014-2016 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

1. att fastställa Gävle kommuns utdebitering år 2013 till 21;51 per skattekrona 

 

2. att för finansiering av 2013 års och tidigare investeringar jämte förmedlade lån till 

företag inom kommunkoncernen upplåna högst 8 100 miljoner kr 

 

3. att tidigare års lånebeslut upphävs i motsvarande mån 

 

4. att bemyndiga kommunstyrelsen att inom en beloppsram på 7 450 miljoner kr utlämna 

lån till eller teckna borgen för kommunens bolag för finansiering av investeringar, 

omsättning av tidigare lån samt för löpande rörelsekrediter. 

 

5. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta tillfälliga lån inom en beloppsram på 1 000 

miljoner kr. 

 

6. att fastställa föreliggande förslag till kommunplan med årsbudget 2013 och utblick 

2014-2016. 

 

7. att nämnderna har skyldighet att inrymma verksamheten inom de tilldelade 

budgetramarna 

 

8. att bemyndiga kommunstyrelsen att förfoga över centrala anslag för oförutsedda 

behov, projektmedel mm. 

 

9. att bemyndiga kommunstyrelsen att medge igångsättningstillstånd för projekt med 

statsbidrag eller liknande, samt att ålägga kommunstyrelsen att till 

kommunfullmäktige rapportera om vidtagna åtgärder och samtidigt hemställa om 

medelsanvisning. 

 

10. att uppmärksamma nämnderna på att investeringsobjekt överstigande 60 basbelopp 

inte får igångsättas utan kommunstyrelsens medgivande. 

 

11. att godkänna förslag till budget åren 2013-2016 med verksamhetsplan för 

stadshuskoncernens bolag och Gävle Vatten AB. 

 

12. att uppmana nämnder och bolag att avlämna månads-, delårsrapporter och 

årsredovisning enligt anvisningar från kommunledningskontoret  
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Ärendebeskrivning 

Från majoriteten (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) föreligger förslag till 

Kommunplan med årsbudget 2013 och utblick 2014-2016. 

 

Från alliansen (moderaterna, centerpartiet, folkpartiet och kristdemokratern) har eget förslag 

på Kommunplan med årsbudget inlämnats. Från Sverigedemokraterna har inget förslag 

inlämnats. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 30 oktober 2012 § 234 

Fastställande av Gävle kommuns skattesats 2013. 

 

Från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreligger förslag till Kommunplan 

med årsbudget 2013 och utblick 2014-2016 samt utdelas majoritetens politiska huvudskrivelse 

”Ett tryggs och hållbart Gävle ” som låg som underlag till mål och ramar i juni. 

  Bihang 3 

 

Vi sammanträdet delas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 13 november 2012 § 252 

ut. 

  Bilaga 1 § 164 

 

Vi sammanträdet delas Centrala samverkansgruppens protokollsutdrag från den 22 oktober 

2012 § 2585 ut. Bilaga 2 § 164 

 

Vid sammanträdet delas den korrigerade Verksamhetsplan 2013 för Kommunstyrelsen, dnr 

12KS250 ut. I den version av Kommunplan som är utskickad inför Kommunfullmäktige 

sammanträdet fattas ett mål i kommunstyrelsens verksamhetsplan. 

Den korrekta kommer att lyftas in i Kommunplanen innan tryckning. 

  Bilaga 3 § 164 

 

Vid sammanträdet delas Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraternas 

förslag till kommunplan med årsbudget 2013 ut.  Bilaga 4 § 164 

 

Debattregler vid budgetdebatten 

Ordföranden inleder med att redogöra för de debattregler som överenskommits på tidigare 

presidiemöte. 

 

Debatten omfattar högst 3 timmar 1 minut fördelat mellan partierna. 

Respektive parti får fördela tiden mellan talare. S 53 minuter, M 33 minuter, FP, 19 minuter, 

MP 21 minuter, SD 13 minuter, V 17 minuter, C 14 minuter och KD 11 minuter. 

 

Debattreglerna har delats ut under mötet. 
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Inlägg i debatten 

Carina Blank (S), Inger KällgrenSawela (M), Per-Åke Fredriksson (FP), Roger Persson (MP), 

Roger Hedlund (SD), Marita Engström (V), Ann-Helen Persson (C), Lili André (KD),  

Urban Sjölander (C), Maritha Johansson (V), Roland Ericsson (C), Inger Schörling (MP), 

Lennart Ahlenius (KD), Måns Montell (M), AnitaWalther (V), Eva Stenberg- Jäderberg (M), 

Åsa Wilkund Lång (S), Peter Bergström (S), Micael Dahlberg (M), Lena Lundgren (S),  

Kiki Larsson (MP), Per Johansson (S), Björn Frankson (M), Anea Elfving (S),  

Tomas Fransson (MP), Gin Akgul Hajo (V), Lars Beckman (M), Lars-Göran Ståhl (S),  

Kenth Lövgren (FP), Hans Wahlström (S), Evelyn Klöverstedt (FP), Eva Stenberg Jäderberg (M), 

Ann Lidman (S), Jörgen Edsvik (S), Håkan Alenius (S). 

 
Yrkande 
Carina Blank (S), Roger Persson (MP), Marita Engström (V), Åsa Wiklund Lång (S),  

Peter Bergström (S), Lena lundgren (S), Kiki Larsson (MP), Anea Elfving (S), Gin Akgyl Hajo (V), 

Lars–Göran Ståhl (S), Ann Lidman (S) och Hans Wahlström (S) yrkar bifall till kommun- 

styrelsens förslag. 

 

Inger KällgrenSawela (M), Per-Åke Fredriksson (FP), Lili André (KD), Lennart Ahlenius (KD), 

Måns Montell (M), Eva Stenberg Jäderberg (M), Kenth Lövgren (FP) Evelyn Klöverstedt (FP), 

Roland Ericsson (C) yrkar bifall till alliansens förslag. 

 

Roger Hedlund (SD) yrkar återremiss med hänvisning till Sverigedemokraternas skriftliga 

reservation. Vid sammanträdet delas Sverigedemokratrenas Gävle kommunplan 

Sverigedemokraternas budget 2013 och utblick 2014-2016 ut. Bilaga 5 § 164 

 

Propositionsordning 

Vid proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa Gävle kommuns 

utdebitering år 2013 till 21;51 per skattekrona finner ordföranden att kommunfullmäktige 

bifaller detsamma. 

 

Vid proposition på att avgöra kommunplanen idag respektive att återemittera kommunplanen 

finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag. 

 

Vid proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag respektive alliansens förslag finner 

ordföranden att Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Alliansen (Moderaternas ledamöter, Folkpartiets ledamöter, Centerpartiets ledamöter och 

Kristdemokraternas ledamöter) reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för deras 

yrkande. 

 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för sitt egna 

förslag. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ajournering kl 15.40-16.00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Delges:   § 165 Dnr 12KS223 

KLK-ekonomi 

Gavlefastigheter - Försäljning av Fjärran Höjder inklusive avtal mm 
Gävle kommun AB 

Kultur- och   Beslut  

fritidsnämnden Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

  

att godkänna försäljning av fastigheten Olsbacka 11:18 med tillhörande badanläggning till 

Proma Fjärran Fastighet AB för en köpeskilling om 89 mnkr i enlighet med upprättat förslag till 

köpekontrakt 

 

att godkänna övriga förslag till upprättade avtal; uppdragsavtal, verksamhetsöverlåtelseavtal 

samt avtal om föreningsverksamhetens nyttjande 

 

att uppdra åt berörda nämnder och bolag att teckna respektive avtal, d.v.s. kommunstyrelsen, 

Gavlefastigheter AB och kultur- och fritidsnämnden 

 

att uppdra åt kommunstyrelsen att ansvara för att verkställigheten av samtliga åtgärder kommer 

till stånd samt att vidta de marginella justeringar av de juridiska dokumenten som kan visa sig 

nödvändiga 

 

att kommunfullmäktiges beslut gäller endast under förutsättning att det vinner laga kraft senast 

den 15 januari 2013. 

 

Ärendebeskrivning 

Gävle kommun har genom det helägda fastighetsbolaget Gavlefastigheter Gävle kommun AB 

utbjudit fastigheten Olsbacka 11:18 i Gävle kommun till försäljning på villkor bland annat att 

köparen av fastigheten ska svara för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Syftet med en 

försäljning är att skapa förutsättningar för en utveckling av badverksamheten vid Fjärran 

Höjder som är ekonomiskt likvärdigt eller förmånligare än fortsatt ägande och verksamhet i 

kommunal regi.  

Sammantaget bedöms alternativet köp av verksamhet var ett ekonomiskt förmånligare 

alternativ, både för kommunen sammantaget och för kultur- och fritidsnämnden över tid.  

 

Försäljningen har behandlats ett antal gånger på Kommunstyrelsen samt Kultur- och 

fritidsnämndens sammanträden. På kommunstyrelsens sammanträde i september 2012 gavs 

uppdrag till kommunledningskontoret att fortsätta förhandlingarna och återkomma till 

kommunstyrelsen under hösten. Efter förhandlingar med ett flertal intressenter har det visat sig 

att Proma bäst tillgodoser Gävle kommuns intresse att utveckla badanläggningen.  
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Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 30 oktober 2012 § 227 samt 

skrivelser, köpekontrakt, nyttjanderättsavtal, avtal om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, 

verksamhetsöverlåtelseavtal från kommunledningskontoret. 

 

Inlägg i debatten samt yrkande 

Carina Blank (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

JÄV 

Antecknas att Mats Ivarsson (FP) ej deltar i behandling och beslut i ärendet p.g.a. jäv. 

Pälla Elfström (FP) ersätter honom. 
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Delges:   § 166 Dnr 12KS227 

KLK-ekonomi 

Kultur- och   Tilläggsavtal med Brynäs Arena AB avseende c-hall mm  
Fritidsnämnden 

Brynäs arena AB Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

  att godkänna bifogat tilläggsavtal mellan Gävle kommun och Brynäs Arena AB att gälla som 

komplement till tidigare upprättade avtal  

 

  att godkänna justerade nyttjanderättsavtal, hyresavtal och skuldebrev/lånerevers med bilagor 

 

  att godkänna att kommunen i anledning av det 20 åriga skuldebrevet/lånereversen anpassar 

upplåningen till motsvarande tidsperiod  

 

  att uppdra åt kommunstyrelsen att verkställa de föreslagna åtgärderna och att bemyndiga 

kommunstyrelsen att vidta de marginella justeringar av de juridiska dokumenten som kan visa 

sig nödvändiga 

 

att Gävle kommun förbehåller sig möjligheten att avgöra hur nödvändiga investeringskostnader 

på Brynäsvallen mot andra isytor kan fördelas.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni 2012 att godkänna tilläggsavtal med Brynäs Arena AB 

avseende c-hall mm. Avtalet ska gälla som komplement till tidigare avtal mellan Gävle kommun 

och Brynäs Arena AB träffat i samband med försäljningen av Gavlerinken 2005. När 

tilläggsavtalet var uppe till beslut i kommunfullmäktige den 18 juni 2012, beslutades att ärendet 

skulle återremitterats till kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 

12 september 2012 att lämna återremissen utan åtgärd då nämnden inte äger frågan. Vid 

kommunstyrelsens sammanträde den 30 oktober 2012 föreslog kommunledningskontoret att 

framförhandlat tilläggsavtal med Brynäs Arena AB fullföljs.  

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 30 oktober 2012 § 235 samt 

skrivelse 2012-10-22 från kommunledningskontoret, protokollsutdrag 2012-06-05 från 

kommunstyrelsen, protokollsutdrag 2012-06-18 från kommunfullmäktige, protokollsutdrag 

2012-09-12 från Kultur- och fritidsnämnden inklusive tilläggsyrkande från Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet samt reservation från oppositionen (Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet), 

tjänsteskrivelse från Kultur- och fritid, reservation till kommunstyrelsen från oppositionen, 

skrivelse från Brynäs Arena AB, skrivelse 2012-05-28 från kommunledningskontoret, 

tilläggsavtal version 2012-05-28, avtal om nyttjanderätt, kartskiss, hyresavtal, hyresmodell, 

lånerevers 6 samt amorteringsplan för lån fastighet Sätra 114:3 
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Inlägg i debatten 

Per Johansson (S), Niklas Bornegrim (M), Carina Blank (S), Lars-Göran Ståhl (S),  

Hans Wahlström (S), Inger KällgrenSawela (M), Roger Persson (MP), Lars Beckman (M),  

Per-Åke Fredriksson (FP), Marita Engström (V), Kenneth Bognesand (M), Inger Schörling (MP), 

Kenth Lövgren (FP), Jens Leidermark (S), Curt Nygren (S) och Micael Dahlberg (M),  

 

Yrkande 

Niklas Bornegrim (M), Inger KällgrenSawela (M), Roger Persson (MP), Per-Åke Fredriksson (FP), 

Kenneth Bognesand (M), Carina Blank (S), Inger Schörling (MP) Kenth Lövgren (FP) 

Jens Leidermark (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag gällande attsatserna 1-5.  

 

Per Johansson (S) och Marita Engström yrkar bifall till att-satserna 1-4. 

 

Per Johansson yrkar avslag på att-sats 5. ”att Gävle kommun förbehåller sig möjligheten att 

avgöra hur nödvändiga investeringskostnader på Brynäsvallen mot andra isytor kan fördelas”. 

 

Propositionsordning 

Vid proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag gällande att-satserna 1-4 finner 

ordföranden att kommunfullmäktige bifaller detsamma. Därefter ställer ordförande proposition 

på bifall eller avslag på den 5:e attsatsen och finner att Kommunfullmäktige bifaller även denna. 

Därmed är alla de av kommunstyrelsen föreslagna att-satserna bifallna. 

 

JÄV 

Antecknas att Titti Björk (M) ej deltar i behandling och beslut i ärendet p.g.a. jäv. 

Maud Lund (M) ersätter henne. 

 

Ajournering kl 20.40-20.50 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Delges:   § 167 Dnr 12KS366 

KLK-information 

Kungörelse om kommunfullmäktige sammanträden år 2013 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet kommunstyrelsens förslag  

 

att kommunfullmäktiges sammanträden under år 2013 ska införas i tidningarna Arbetarbladet, 

Gefle Dagblad och Gästriklands tidning.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige besluta för varje år i vilka 

ortstidningar uppgifterna om tid och plats för fullmäktiges sammanträden ska införas. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 30 oktober 2012 § 232 samt 

skrivelse från kommunstyrelsens ordförande.  
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Delges:   § 168 Dnr 12KS337 

Omvårdnadsnämnden 

KLK-ekonomi Avgifter hemsjukvård inom omvårdnadsförvaltningen 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att avgiften för hemsjukvård, vid besök av distriktssköterskor och rehabiliteringspersonal,  

fastställs till 300 kronor i månadsavgift för varje påbörjad månad från 2013-01-01 samt 

 

att Kommunfullmäktige får en utvärdering av konsekvenserna för patienterna, ur ett ekonomiskt 

perspektiv, efter ett år. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade i april 2012 att Gävle kommun tar över landstingets 

hemsjukvårdsansvar from januari 2013 för personer hemmahörande i Gävle kommun. 

Omvårdnadsnämnden har beslutat att avgift för hemsjukvård debiteras och föreslår att 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beslutar detsamma. Kommunledningskontoret föreslår 

att kommunstyrelsen antar omvårdnadsnämndens förslag att avgiften fastställs.  

 

Beslutsunderlag  

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 30 oktober 2012 § 233 

skrivelse från kommunledningskontoret och omvårdnadsnämndens protokollsutdrag 2012-09-26 

med skrivelse. 

 

Inlägg i debatten samt yrkande 

Inger KällgrenSawela (M) och Lena Lundgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

och föreslår en tilläggsattsats med följande lydelse ”att Kommunfullmäktige får en utvärdering 

av konsekvenserna för patienterna, ur ett ekonomiskt perspektiv, efter ett år”. 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla tilläggsattsatsen. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 169 Dnr 12KS266 

KLK-ÖP 

Byggnads- och  Inrättande av Testeboskogens naturreservat 
Byggnadsnämnden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) bilda Testeboskogens naturreservat med den 

avgränsning som redovisas på karta enligt bilaga 1 och 2 och med de gränser som slutligen 

märks ut i fält  

 

att med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen (1998:1252) om 

områdesskydd enligt miljöbalken m.m. förordna att i rapporten redovisade föreskrifter ska gälla 

för naturreservatet  

 

att med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. fastställa 

skötselplan enligt bilaga 3 för naturreservatets långsiktiga vård  

 

att ge byggnads- och miljönämnden i uppdrag att vid behov ta beslut om mindre justeringar i 

skötselplanen 

 

att beslutet gäller från när det vinner laga kraft men att föreskrifterna enligt punkten C om rätten 

att färdas och vistas inom naturreservatet och om ordningen i övrigt inom naturreservatet träder 

i kraft den dag som framgår av kungörelsen i ortstidning samt Post och Inrikes Tidningar och 

dessa föreskrifter gäller därvid enligt 7 kap. 30 § andra stycket miljöbalken omedelbart, även 

om de överklagas samt 

 

att förvaltare för naturreservatet ska vara Gävle kommun genom Tekniska nämnden  

 

Beslutsunderlag 

Från kommunledningskontoret föreligger skrivelse och skrivelser med bilagor från 

Samhällsbyggnad Gävle. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till bildande av Testeboskogens naturreservat har tagits fram. Förslaget har varit ute 

på samråd. Kommunstyrelsens mark-, miljö- och planberedning (MMP) har behandlat ärendet 

och tillstyrkt bildandet. 

 

Inlägg i debatten 

Roland Ericsson (C), Inger Schörling (MP), Per Johansson (S) och Carina Blank (S) 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Yrkande 

Roland Ericsson (C) och Per Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Inger Schörling (MP) yrkar att förslaget återställs till det ursprungliga förslaget med följande 

att-sats ”att förbud mot fågeljakt ska gälla i naturreservatet”. 

 

Proposition 

Vid proposition på Kommunstyrelsens förslag respektive att 

bifalla tillägg av att-satsen enligt Inger Schörling (MP) yrkande finner ordföranden att 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservation 

Miljöpartiets ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges: Berörda § 170 

 

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 26 november 2012 delas ut 

under sammanträdet. Paragrafen justeras omedelbart.  Bilaga § 170 

 

Peter Bergström (S) ordförande i valberedningen föredrar ärendet. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 171  Dnr 12KS388  

 

Allmänhetens fråga av Marcus Eriksson  

 - Har kommunen möjligheter att medverka för att lyfta frågan 
om barns värdegrunder inom idrotten? 

 

Markus Eriksson har ställt rubricerade fråga.  

 Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 

 

 Önskar kommunens svar eller konkret stöd, rörande vuxna människors praktiska ledarskap 

gentemot barn. Ett ledarskap som bedrivs under en stor del under barns uppväxt inom 

kommunens fastighetsbestånd, såsom skolor och idrottsanläggningar. 

 

Grunden till denna skrivelse börjar i det bilagda brev daterad 2012-01-24 och har adresserats till 

styrelsen i VAIF, samt till Kultur och Fritid Lars Sandberg. Undertecknad har därefter fört 

samtal om barns värdegrund med biträdande rektor på Ludvigsbergsskolan, Katarina Tranevik, 

utifrån bilagt brev till VAIF. Vilket resulterade i att hela Valbo skolområde bjöd in alla Valbos 

idrottsföreningar för att söka samarbete, ur ett ledarskapsperspektiv. Valbos idrottsföreningars 

respons på skolans inbjudan blev en besvikelse för skolan, då ingen av dom inbjudna slöt upp 

till det utsatta mötet. 

 

Slutligen till min fråga: 

Hur är kommunens möjligheter och intresse att medverka i någon form till en konsekvensanalys 

till att uppnå ”god hushållning” , ur barnets perspektiv med anledning till det ovanstående 

skrivna situationen? Finns det någon annan möjlig medverkan som kommunen kan komma att 

bidra till att lyfta frågan om barns värdegrunder? 

 

Ni inom Gävle kommun som sköter frågor för kommunens fastighetsförvaltning, kanske har 

möjligheter till inflytande om hur kommunens innevånare ska uppträda i era lokaler. 

 

(VAIF har ännu inte bemött med svar till bilagt brev) 

 

Frågan samt bilagor om två sidor 2012-01-24 som ställts till VAIF´s styrelse finns utlagda under 

sammanträdet 

 

 Frågan besvaras av Lars-Göran Ståhl. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 171 a: Dnr 12KS404  

 

Enkel fråga av Pia Jansson (M) 

 - Hur långt har det kommit med frågan om trygghetslarm från 
analog till digitalt? 

 

Pia Jansson (M) har ställt rubricerade fråga.  

 Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 

 

 I februari ställde jag frågan angående uppdatering av trygghetslarm, från analog till digitalt. 

 

 Min fråga är: Hur långt har ni kommit? 

 

 Frågan besvaras av Lena lundgren (S) och efter inlägg av Pia Jansson (M) förklaras debatten 

avslutad. 

 

Ajournering kl 17.55-19.00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 171 b Dnr 12KS405  

 

Enkel fråga av Kenneth Bognesand (M)  

 - Vart tog medborgarförslaget vägen som Spårvagnssällskapet 
lämnat in? 

 

Kenneth Bognesand (M) har ställt rubricerade fråga.  

 Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 

 

 Spårvagnssällskapet i Gävle lämnade in ett Medborgarförslag hösten 2011. 

Spårvagnssällskapet har inte hört något om detta förslag, varken per mail, brev eller 

telefon. 

 Var ligger detta medborgarförslag? 

 Förslaget gick ut på att Spårvagnssällskapet har ordnat sponsorer för att återställa den av 

Gävle kommun förstörda spårdelen mellan Atlasgatan och Gerdavarvet. De gör alltså 

arbetet gratis. 

 Kommunen måste vara mer rädd om alla dessa privata och bra initiativ.  

 Att få en fungerande museispårväg i Gävle är en fin och bra turistattraktion.  

 Gävle behöver fler attraktioner och projekt, privata och kommunala. 

 Briggen Gerda Kulturhuvudstadsåret 2014. SM-veckan 2015. 

 

 Fråga 1. Vart tog Medborgarförslaget vägen? 

 Fråga 2. Varför tar det så lång tid att behandla sådana förslag? 

 Påstående 1. Behandla Medborgarförslaget positivt!  

 

 Frågan besvaras av Daniel Olsson (S) och efter inlägg av Kenneth Bognesand (M) 

förklaras debatten avslutad. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 171 c Dnr 12KS406  

 

Enkel fråga av Lars Beckman (M)  

 - Har Gävle kommuns politiska ledning någon dialog med 
Landstinget Gävleborg om de barn som måste flytta från 
ungdomsrehabiliteringen i Gävle till Sandviken? 

 

Lars Beckman (M) har ställt rubricerade fråga.  

 Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 

 

 Landstinget Gävleborg avser att vidta beslut om att flytta barn och 

ungdomsrehabiliteringen från Gävle till Sandviken vilket skulle påverka många familjer 

med funktionshindrade barn och unga i Gävle kommun negativt. De barn som går i skola 

skulle få väsentligt längre resor till och från Sandviken vilket skulle försämra möjligheten 

att närvara i skolan för de andra barnen, och det skulle leda till längre restider o.s.v.  även 

för andra familjer. 

 

 Barn behöver särskilda insatser och det är bakgrunden till att det finns ett barnhab. 

 

 1. Har Gävle kommuns politiska ledning någon dialog i frågan med Landstinget Gävleborg 

för att påtala de olägenheter en flytt skulle innebära för många barnfamiljer i Gävle 

kommun som har funktionshindrade barn och ungdomar? 

 

 Frågan besvaras av Åsa Wiklund Lång (S) och efter inlägg av Lars Beckman (M) förklaras 

debatten avslutad. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 171 d Dnr 12KS410  

 

Enkel fråga av Per-Åke Fredriksson (FP)  

 - Fråga om hospice 

 

Per-Åke Fredriksson (FP) har ställt rubricerade fråga.  

 Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 

 

Vad har hänt med den aviserade utredningen?  

 

I våras beslutade landstinget att inte starta något hospices eller köpa hospiceplatser, men att 

man var beredd på att ställa upp med medicinsk kompetens inklusive läkarresurser om Gävle 

kommun fattar beslut om hospice. Omvårdnadsnämnden har därför aviserat att man ska 

tillsätta en utredning om eventuellt hospice i Gävle. Ambitionen är att det ska finnas ett 

beslutsförslag i frågan under våren 2013.     

 

Jag vill därför fråga ordförande i Omvårdnadsnämnden om denna utredning har tillsats och 

vilka ingår i denna utredning?  

 

 Frågan besvaras av Lena Lundgren (S) och efter inlägg av Per-Åke Fredriksson (FP) 

förklaras debatten avslutad. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 172 Dnr 12KS28 

Tekniska nämnden 

Byggnads- och  Medborgarförslag - Utredning av värde och ändrat ägande av  
miljönämnden Valls hage inklusive bro över Gavleån med förord för 

stiftelsebildning 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att medborgarförslaget som är inlämnat avslås med hänvisning till yttrande från Tekniska 

nämnden och Byggnads- och miljönämnden. 

 

Ärendebeskrivning  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2012 väcktes rubricerade 

medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska nämnden samt Byggnads-  

och miljö nämnden för yttrande och därefter beretts av kommunalrådskansliet. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 9 oktober 2012 § 202 samt 

motionsutlåtande från kommunalrådskansliet. 

 

Inlägg samt yrkande 

Roland Ericsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 173  Dnr 12KS353 

 

Svar på interpellation av Per-Åke Fredriksson (FP)  

Satsning på Lärarkarriärer i Gävle? 

 

Per-Åke Fredriksson (FP) har inlämnat rubricerad interpellation.   

 

Kommunfullmäktige har den 29 oktober 2012 § 162 a beslutat att interpellationen får 

framställas.  

 

Åsa Wiklund-Lång (S) Barn- och ungdomsnämndens ordförande och Peter Bergström (S) 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande har den 20 november 2012 besvarat 

interpellationen.  Bilaga § 173 

 

Efter inlägg av Per-Åke Fredriksson (FP), Peter Bergström (S), Carina Blank (S) och Åsa 

Wiklund-Lång (S) förklaras debatten avslutad. 

 

 

§ 174  Dnr 12KS354 

 

Svar på interpellation av Lars Beckman (M) 

Avspärrning av Gävle Centrum – hur togs beslutet och av vem? 

 

Lars Beckman (M) har inlämnat rubricerad interpellation.   

 

Kommunfullmäktige har den 29 oktober 2012 § 162 b beslutat att interpellationen får 

framställas.  

 

Carina Blank kommunalråd har den 16 november 2012 besvarat interpellationen.  

 Bilaga § 174 

 

Efter inlägg av Lars Beckman (M), Carina Blank (S), Carl Ekenberg (SD), Inger Schörling (MP) 

och Micael Dahlberg (M) förklaras debatten avslutad. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 175 

 

Nya motioner 
Följande skriftliga motioner avlämnas av 

 

Pia Jansson (M) 

 - Ge Gävleborna en klocka på Torget, dnr 12KS403. 

 

 

§ 176 

 

Nya interpellationer 
Följande skriftliga interpellationer avlämnas av 

 

Lars Beckman (M) 

 - Vilka juridiska åtgärder har Gävle kommun vidtagit mot Park & Resort/Furuviksparken för 

att få tillbaka de pengar som rättmätigen tillhör Gävleborna, dnr 12KS400. 

 

Pia Jansson (M) 

  - Tryggheten efter Gavleån, dnr 12KS401. 

 

Margareta Larsson (M) 

 - Det är i skolan det börjar, dnr 12KS402. 

 

Per-Åke Fredriksson (FP) 

 - Hur gick det till när Gävle förlorade SM-veckan?, dnr 12KS408. 

 

Kenneth Bognesand (M) 

Parkeringsplatserna på Södra Kungsgatan vid Restaurang Pigalle, dnr 12KS409. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna får framställas till berört kommunalråd 

eller nämndsordförande för att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

 

  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-11-26 

 

Kommunfullmäktige Sid 25 (25) 
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§ 177 

 

Nya medborgarförslag 
 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande medborgarförslag 

 

a Parkeringsavgift under vardagar mellan kl 9-17på den lilla parkeringen vid Boulognerparken 

och kyrkogården, längs Västra vägen. dnr 12KS363 

Remitteras för beslut i Tekniska nämnden. 

 

b Att tillstånd för boendeparkering skrivs på innehavaren och inte på bilens regnummer. 

Remitteras för beslut i Tekniska nämnden. dnr 12KS381 

 

c Korta av datumparkeringen. dnr 12KS382 

Remitteras för beslut i Tekniska nämnden. 

 

d. Ersättning till Volontärarbetet i Brottsofferjouren Boj.  dnr 12KS395 

Remitteras för beslut i Kommunstyrelsen. 

 

e. Skapa officiella pendlarparkeringar som underhålls/sandas/plogas/märks upp vid 

Plantaget/Lidls parkeringen söder. dnr 12KS396 

Remitteras för beslut i Tekniska nämnden. 

 

f. Gävle, staden vid havet.  dnr 12KS411 

Remitteras för beslut till Kommunstyrelsen. 

Åter till Kommunfullmäktige för beslut. 

 

g. Åtgärder för bättre säkerhet för motionären i Hemlingbyberget. 

 dnr 12KS413 

Remitteras för beslut i Tekniska nämnden. 

 

h. Återställande av räls vid Atlasområdet Stenborgskanalen/Gasklockorna 

 dnr 11KS388 

Remitteras för yttrande till Tekniska nämnden sedan åter till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige för beslut. 


