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Justeringens  

plats och tid 
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§§ 1-13 

om.just. § 10   

Sekreterare 

 

 Helén Åleskog 

Ordförande 

 

 Daniel Olsson (S)    

Justerare  

 Mats Ivarsson (FP)  Marita Engström (V)  
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datum 2011-02-14 
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Närvarolista  Parti Närv Frånv Tjänstgörande ersättare 

Gin Akgul Hajo  V x    

Marita Engström  V x    

Björn Öberg  V x    

Anita Walther  V x    

Per Almberg  2:e vice orddf.  MP x    

Lina Sjöström Risbecker   MP x    

Inger Schörling from § 6 kl 15.30 MP x  Henrik Åkerlund tom § 5 

Helene Börjesson   MP x    

Roger Persson   MP x    

Carina Blank   S x    

Peter Hasch   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   S x    

Rolf Wiberg    S x    

Jens Leidermark   S x    

Jane Myrberg from § 1 S x  Mohammed Abusagr  under informationen 

Håkan Alenius  S x    

Eva Svedin Björklund  S  x Anneli Ellebo   

Anéa Elfving   S x    

Jörgen Edsvik   S x    

Ann Lidman  S x    

Eva Älander  S x    

Tommy Berger  from § 7 S x  Mikael Rusthoi tom § 6 

Elisabeth Lindström   S  x Ismet Uzun  

Lars-Göran Ståhl   S x    

Helena Gille   S x    

Markus Kristiansson  S x    

Lena Åhlander   S x    

Mats Ivarsson  FP x    

Lena Ödeen  FP x    

Per-Åke Fredriksson  FP x    

Matilda Sundqvist Boox  tom § 10 FP x  Evelyn Klöverstedt  from § 11 

Kenth Lövgren   FP x    

Roland Ericsson  C x    

Marina Alfredsson-Bror   C  x Ayser Bayraktar  

Urban Sjölander   C x    

Lili André   KD x    

Lennart Ahlenius  KD x    

Alexander Jonsson  M x    

Pia Jansson  M x    

Morgan Darmell  M x    

Margareta Pedersen-Ekström  M  x Patrik Stenvard   

Kenneth Bognesand  M x    

Örjan Larsson   M x    

Niklas Bornegrim  M x    

Micael Dahlberg   M x    

Birgittha Bjerkén   M x    
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Lars Beckman   M  x Hampus Furubacke  

Ewa Stenberg Jäderberg  M x    

Ann Sophie Mattisson  

1:e vice ordf 

 M x    

Måns Montell  M x    

Inger KällgrenSawela   M x    

Björn Franksson  M x    

Titti Björk  M x    

Leif Meijer  M x    

Robert Waller   M  x Gun Lundberg  

Richard Carlsson  SD x    

Margareta Sandstedt from § 5 SD x  Carl Ekenberg tom § 4 

Louice Erixon  SD  x Carl Ekenberg from § 5 

Roger Hedlund  SD x    

       

Ersättare       

Maritha Johansson  V  x   

Seppo Laine  V x    

Henrik Åkerlund  MP x    

Tomas Fransson   MP x    

Kiki Larsson  MP x    

Mohammed Abusagr   S x    

Anneli Ellebo  S x    

Micael Rusthoi  S x    

Kristina Hellström from kl 15.30 S x    

Ismet Uzun  S x    

Boel Fredriksson  S x    

Ingemar Waern   S x    

Inga-Lill Hemström  S x    

Martin Vadelius  S  x   

Leyla Tarhan  S x    

Curt Nygren   S x    

Birgitta Öberg  S x    

Ismail Osman  FP  x   

Evelyn Klöverstedt  FP x    

Petter Mörck  FP  x   

Ayser Bayraktar  C x    

Johanna Wahlund-Thorsell   C  x   

Lennart Sjögren  KD x    

Josefina Karlberg  KD x    

Patrik Stenvard  M x    

Sven Olof Hiller from kl 17.00 M x    

Hampus Furubacke  M x    

Gun Lundberg  M x    

Jan Svensson  M  x   

Margareta Larsson  M x    

Maud Lund  M x    

Solveig Zingmark  M x    

Lars-Göran Lund  M x    

Marcus Andersson  SD  x   

Carl Ekenberg  SD x    
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Information 

Framtidsspaning efter vision 2025  

Julia Lind och Per Hellström–Larsson från Framtidsboxen pressenterar uppdraget. 

Under sommaren 2010 har 84 unga Förändringsagenter i samarbete med 51 kommunala 

Möjliggörare på 6 platser i Sverige sökt nya svar på 8 uppdrag från Sveriges modigaste 

kommuner. Målet är att skapa mötesplatser mellan ungdomar och kommunen och att ge 

ungdomarna reellt inflytande. Julia och Per redovisar det arbete som genomfördes i Gävle 

Kommun under 3 veckor sommaren 2010. 

 

 

§ 1 Dnr 08KS521 

 

Kommunfullmäktiges verksamhetsplan år 2011 
KLK-ekonomi 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enligt med presidiets förslag 

 

att godkänna verksamhetsplan för år 2011. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges presidium har upprättat förslag till verksamhetsplan för år 2011. 

  

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas ”Verksamhetsplan för kommunfullmäktige 2011”. 

 

Redaktionell ändring har gjorts på sidan 3 i kallelsen gällande andra stycket punkt 2 i 

Verksamhetsplan för kommunfullmäktige där 2011 byts ut till 2012. 

 Bilaga § 1 

 

Inlägg i debatten 

Inger KällgrenSawela (M) och Roger Hedlund (SD). 
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Delges:  § 2 Dnr 10KS305 

Samtliga nämnder  

KLK-ekonomui Omfördelning av kommunbidrag - Nämndernas internbudgetar 
Revisionen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att utöka kommunbidragen för Kommunstyrelsen med 4 865 tkr, för Kultur och 

fritidsnämnden med 1 740 tkr, för Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden med 16 845 tkr, 

samt sänka kommunbidraget för Barn och ungdomsnämnden med 16 399 tkr. 

 

att de utökade kommunbidragen med netto 7 051 tkr finansieras med 4 400 tkr av centralt 

avsatta projektmedel, med 2 176 tkr av centralt avsatta medel för hyreskompensationer, samt 

med 475 tkr av ökade generella statsbidrag. 

 

att till följd av den organisatoriska förändringen av kulturskolan överföra 200 tkr av Barn 

och ungdomsnämndens investeringsanslag till Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Från kommunledningskontoret föreligger förslag till kommunbidragsförändringar.  

I förslaget görs en avstämning av nämndernas inlämnade internbudgetar mot den av 

kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten för år 2011.  

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 25 januari 2011 § 20 samt 

skrivelse från Kommunledningskontoret. 
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Delges:  § 3 Dnr 10KS488 

Omvårdnadsnämnden 

KLK-ekonomi Avgiftsfri insats i särskilt boende enligt SoL för personer med 
psykisk funktionsnedsättning 
 

Beslut   

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att omvårdnadsnämndens avgiftstaxa ändras så att personer med psykisk funktionsnedsättning 

med beslut om särskilt boende enligt SoL av biståndshandläggare (psyk) får 

omvårdnadsinsatserna med ”träning” avgiftsfritt, samt  

 

att förändringen införs att gälla fr.o.m. den 1 april 2011. 

 

Ärendebeskrivning 

Omvårdnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 24 november 2010 beslutat att 

avgiftshanteringen inom särskilt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning bör 

tillföras samma bestämmelse som inom boendestöd. Insatsen bör vara avgiftsfri 

då berörda är delaktiga i utförandet i stöd och träning mot ökad självständighet för att nå 

återhämtning. Omvårdnadsnämnden föreslår att fullmäktige beslutar att ändring görs i 

avgiftstaxan.  

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 25 januari 2011 § 6 samt 

protokollsutdrag jämte skrivelse från Omvårdnadsnämnden. 

 

Inlägg i debatten 

Roger Hedlund (SD), Anita Walther (V) och Lena Lundgren (S).  

  

Yrkande 

Anita Walther (V) och Lena Lundgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Delges:  § 4 Dnr 10KS409 

Byggnads- och 

miljönämnden Översiktlig utredning för kv. Skeppsbyggaren  
KLK-Övergripande 

Planering Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att anta den översiktliga utredningen för kvarteret Skeppsbyggaren samt  

 

att utredningen ska vara program för kommande detaljplanering. 

 

Ärendebeskrivning 

Det finns intresse från fastighetsägaren till fastigheten Brynäs 18:6, den s.k. Philipssontomten  

att bebygga tomten. Den nya bebyggelsen ska till största delen bestå av bostäder. I översiktsplan 

Gävle Stad är området betecknat som strategiskt område d.v.s. ett område där ”boende, service, 

kultur och icke störande verksamheter kan tillåtas under förutsättning att kvarvarande industrier 

kan vara kvar.” Ett samråd har genomförts kring den översiktliga utredningen och en 

samrådsredogörelse har sammanställts. Utredningen har efter samrådet beretts av 

kommunstyrelsens mark-, miljö- och planberedning (MMP). 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 25 januari 2011 § 12 samt 

skrivelse jämte antagandehandling och samrådsredogörelse från kommunledningskontoret.  

 

Inlägg i debatten 

Inger KällgrenSawela (M), Per Johansson (S), Roger Persson (MP), Lena Lundgren (S),  

Roland Ericsson (C), Björn Öberg (V), Carina Blank (S) och Hans Wahlström (S). 

  

Yrkande 

Per Johansson (S), Roger Persson (MP), Lena Lundgren (S), Roland Ericsson (C), 

Björn Öberg (V), Carina Blank (S) och Hans Wahlström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 
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Delges:  § 5 Dnr 10KS351 

IT-chefen 

Samtliga nämnder och GIS-strategi (Geografiskt InformationsSystem) för Gävle Kommun 
bolag 

KLK-ekonomi Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att anta GIS-strategin för Gävle Kommun. 
 

Ärendebeskrivning 

Utifrån kommunens vision, strategiska utvecklingsområden och olika framtidsbilder har en vision 

för GIS tagits fram.  

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 25 januari 2011 § 15 samt 

upprättad GIS-strategi från Kommunledningskontoret. 

 

Inlägg i debatten och yrkande 

Carina Blank (S), Lili André (KD), Björn Frankson (M), Anita Walther (V), Per Johansson (S), 

Kent Lövgren (FP), Björn Öberg (V) och Inger KällgrenSawela (M) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 
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Delges: § 6 Dnr 10KS503 

Tekniska nämnden 

Beslut om parkeringstillstånd för miljöfordon  
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att fordon enligt kraven på den statliga miljöbilsdefinitionen som kan laddas via elnätet eller 

drivas av icke-fossilt bränsle får parkeras upp till två timmar i följd utan att erlägga avgift på 

avgiftsbelagd parkeringsplats på allmän platsmark 

 

att fordonet ska vara försett med parkeringstillstånd utfärdat av Tekniska nämnden placerat i 

vindrutan väl synligt utifrån 

 

att den som har ett parkeringstillstånd för fordon som kan drivas med icke-fossilt bränsle ska 

köra minst 70 % av körsträckan med det icke-fossila bränslet beräknat på en period om 12 

månader 

 

att tekniska nämnden får göra stickprovskontroller på att minst 70 % av körsträckan körs med 

det icke-fossila bränslet 

 

att parkeringstillståndet får återkallas vid otillbörligt utnyttjande 

 

att tillståndet skall kosta 150 kr för ett kalenderår 

 

att beslutet träder i kraft 2011-04-01 och gäller till och med 2014-12-30. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har beslutat om rubricerade och förslår fullmäktige detsamma.  

Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2007, att införa ett parkeringstillstånd för miljöfordon. 

Under hösten 2010 har en granskining av kommunens arbete med att minska bilismens 

miljöpåverkan genomförts av organisationen Gröna bilister. Tekniska nämnden föreslår nu bl.a. 

en förändring av kraven för tillstånd i enlighet med Gröna Bilisters rapport ”Arbetet i Gävle 

kommun för att minska bilismens miljöpåverkan”.  

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 25 januari 2011 § 16 samt 

protokollsutdrag jämte skrivelse från Tekniska nämnden. 
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Inlägg i debatten 

Inger Schörling (MP), Per-Åke Fredriksson (FP), Roger Hedlund (SD), Urban Sjölander (C), 

Jörgen Edsvik (S), Niclas Bornegrim (M), Marita Engström (V), Matilda Sundquist Boox (FP), 

Björn Öberg (V), Alexander Jonsson (M), Jens Leidermark (S), Lina Sjöström Risbecker (MP), 

Anéa Elfving (S) och Micael Dahlberg (M). 

  

Yrkande 

Inger Schörling (MP), Per-Åke Fredriksson (FP), Urban Sjölander (C), Jörgen Edsvik (S), 

Niclas Bornegrim (M, Marita Engström (V), Matilda Sundquist Boox (FP), Björn Öberg (V), 

Jens Leidermark (S), Lina Sjöberg Reisbecker (MP), Anéa Elfving (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Roger Hedlund (SD) och Alexander Jonsson (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

 

Proposition 

Vid proposition på bifall respektive avslag på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsen förslag. 

 

Reservation 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

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

Ajournering kl 16.05-16.25 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Delges: § 7 Dnr 10KS147 

Byggnads- och 

Miljönämnden Översiktlig utredning för ny ridsportanläggning vid Skogmur 
Kultur- och  

Fritidsnämnden Beslut 

Tekniska nämnden Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

KLK-Övergripande 

Planering att anta den översiktliga utredningen för ridsportanläggning i Skogmur samt 

 

att utredningen ska vara program för kommande detaljplanering. 

 

Ärendebeskrivning 

Utredning om ny anläggning för ridsporten har en utretts under en längre tid då Gävle 

Ponnyklubb inte kan ha kvar sin verksamhet på sin nuvarande plats på Valboåsen. 

Kommunstyrelsen beslutade år 2007 att Sofiedal skulle utredas vidare. I Sofiedal har det bl.a. 

konstaterats att det är svårt att skapa nya ridvägar. Olika alternativa lokaliseringar har prövats i 

nära kontakt med bl.a. ponnyklubben. Analysen av de olika studerade alternativen har resulterat 

i att en översiktlig utredning har gjorts för en ridanläggning vid Skogmur. Den översiktliga 

utredningen har beretts av kommunstyrelsens mark-, miljö- och planberedning (MMP). 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 25 januari 2011 § 17 samt 

skrivelse jämte översiktlig utredning och program för detaljplan och samrådsredogörelse från 

Kommunledningskontoret. 

 

Inlägg i debatten och yrkande 

Per Johansson (S), Per-Åke Fredriksson (FP), Lennart Ahlenius (KD), Roland Ericsson (C), 

Kenneth Bognesand (M), Birgittha Bjerkén (M), Jörgen Edsvik (S) och Björn Frankson (M) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Delges: § 8 Dnr 10KS452 

Personalchef 

Lönechef Riktlinjer för lönebildning i Gävle kommunkoncern 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att anta reviderad Riktlinjer för lönebildning i Gävle kommunkoncern samt 

 

att redaktionella förändringar i riktlinjerna får göras av Kommunledningskontoret.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 17 december 2007 om rubricerade 

ärende. Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde föreslog kommunledningskontoret vissa 

förändringar i Riktlinjer för lönebildningen med anledning av det lönepolitiska utvecklings-

arbete som kontinuerligt bedrivs av personalavdelningen. Kommunal Gävleborg har begärt 

förhandling enligt MBL 11 § samt reservation har inlämnats från lärarnas Riksförbund.  

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 25 januari 2011 § 4 samt 

skrivelse och riktlinjer för lönebildningen från Kommunledningskontoret. 

 

Inlägg i debatten och yrkande 

Lili André (KD), Carina Blank (S), Marita Engström (V), Hans Wahlström (S) och Per-Åke 

Fredriksson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
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Delges: § 9 Dnr 11KS1 

Gävle Stadshus AB 

Val av ombud vid bolagsstämmor år 2011 -  
Gävle Stadshus AB 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att som ombud vid bolagsstämmor i Gävle Stadshus AB under 2011 utse kommunfullmäktiges 

ordförande (S) med 1:e vice ordförande (M) som ersättare. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande företagspolicy ska kommunfullmäktige utse ombud till bolagsstämman i Gävle 

Stadshus AB.  

 

Ordförande föreslår att som ombud vid bolagsstämmor i Gävle Stadshus AB under 2011 utse 

kommunfullmäktiges ordförande Daniel Olsson (S) med 1:e vice ordförande AnnSophie 

Mattisson (M) som ersättare 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 25 januari 2011 § 24. 
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Delges: Berörda § 10 

 

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 dess uppdrag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 24 maj 2010 delas ut under 

sammanträdet. Paragrafen justeras omedelbart  Bilaga § 10 

 

Mona Kolarby (S) ordförande i valberedningen föredrar ärendet. 
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§ 11:1 a Dnr 11KS56 

    

Enkel fråga av Roland Ericsson (C)   

 – Är det möjligt för en rullstolsburen medborgare med 
parkeringstillstånd att få behålla det trots nedsatt förmåga att 
själv framföra fordon? 

Roland Ericsson (C) har ställt rubricerade fråga.  

 Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 

  

 Medborgare som innehar tillstånd att parkera motorfordon på särskilt anvisad parkeringsplats 

för handikappade men p.g.a. att funktionshindret försämras och inte gör det möjligt för 

tillståndsinnehavaren själv kunna köra bil får tillståndet indraget. 

Svaret, vid förfrågan hos tekniska nämnden, har varit: ”att det ska vara möjligt att ta sig fram 

i rullstol för de funktionshindrade i stället..” 

 

Det rimliga skulle i stället kunna vara närstående som skjutsar skulle kunna få använda 

tillståndet i stället för att det blir indraget. 

 

Därför blir min fråga till tekniska nämndens ordförande: 

 

Är tekniska nämndens ordförande beredd att göra det möjligt för 

funktionshindrade medborgare med parkeringstillstånd att få behålla det,  

trots nedsatt förmåga att själv kunna köra fordonet? 

 

 Frågan besvaras av Inger Schörling (MP) ordförande i Tekniska nämnden och efter inlägg av 

Roland Ericsson (C) förklaras debatten avslutad. 
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§ 11:1 b Dnr 11KS92 

    

Enkel fråga av Per-Åke Fredriksson (FP)    

 – Har informationen gått ut? 

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

 Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 

  

 Den 13 december 2010 tog kommunfullmäktige beslut om priset för försäljning av tomträtter 

i Gävle kommun. Fullmäktige tog också beslut om att tekniska nämnden ska informera 

samtliga tomträttsinnehavare var avtal ännu inte har förfallit. 

 

Min fråga är således till ordförande i tekniska nämnden har informationen gått ut till berörda 

tomträttsinnehavare? 

 

 Frågan besvaras av Inger Schörling (MP) ordförande i Tekniska nämnden och efter inlägg  

 Per-Åke Fredriksson (FP) förklaras debatten avslutad. 

 

 

§ 11:1 c Dnr 11KS93 

    

Enkel fråga av Inger KällgrenSawela (M)     

 – Ämnar majoriteten ta några politiska beslut för att 
säkerheten för barnen i förskolan ska bli bättre? 

Inger KällgrenSawela (M) har ställt rubricerade fråga.  

 Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 

  

 Jag vill med anledning av ett par incidenter som hänt på våra förskolor ställa en fråga.  

 Barn har lämnat förskolan utan att uppmärksammats av personalen. Barnen har kunnat gå 

ända hem, i både farliga och för dem ovana miljöer. Det ska inte vara möjligt, inte under 

några omständigheter. 

 

Ämnar majoriteten ta några politiska beslut och initiativ för att detta inte ska kunna ske i 

framtiden? 

I så fall vilka? 

 

 Frågan besvaras av Åsa Wiklund-Lång (S) ordförande i Barn- och ungdomsnämnden och 

efter inlägg Inger KällgrenSawela (M) förklaras debatten avslutad. 
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§ 11:2 a Dnr 11KS72 
    
Allmänhetens fråga av Maria Hall   

Maria Hall har ställt rubricerade fråga.  

 Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 

Kort bakgrund till våra frågor  
Gävle kommun har sedan lång tid genomfört en ridsportsutredning med syftet att samlokalisera 
kommunens alla ridklubbar. Detta har inte ansetts möjligt. Ambition blev därför istället att flytta 
Gävle Ponnyklubbs verksamhet och att bygga en gemensam tävlingsanläggning för samtliga 
kommunens ridklubbar.  
I och med det har förslagen och turerna varit overkligt många. 
 
Den kommunala ridsportsutredningen är numer oöverskådlig varför det är omöjligt att ge en kort 
och dessutom heltäckande informationsbakgrund till våra frågor. Ni har därför fått en något 
längre bakgrund tillsända er per mail men märk väl att inte ens det är någon fullständig 
bakgrund till våra frågor.  
Om det är någon av er som är intresserad av mer information, eller om det väcks nya frågor 
finns vi tillgängliga för att skingra dessa. 
 

Gävle Ryttarsällskaps utvidgade verksamhet 
I Gefle Dagblad den 2 februari 2011 menar Anders Jämthagen att han som kommunpolitiker 
”måste i alla lägen kunna lita på våra tjänstemän”. Jämthagen syftar i insändaren på den 
politiska tilliten i det underlag som tjänstemännen tar fram som grund för politiska beslut i 
Gävle kommun.  
 
”Ett nytt läge för Ponnyklubben med ca 60 hästar med flera ridhus och en samlad tränings- 
och tävlingsarena för all ridsport i Gävle.” Det var vad Gävle kommuns utredning från januari 
2007 kom fram till. I Juni samma år skulle helt plötsligt den samlade tävlingsarenan placeras i 
Lervik och inte ihop med Ponnyklubbens nya anläggning. En detaljplan upprättades för 
ändamålet. Den 18 november 2010 upphävde Regeringen i sin helhet rubricerad detaljplan efter 
att vi pekat på en rad, för Gävle kommun, besvärande omständigheter.  
 
En sådan omständighet är att Byggnads- och miljönämndens ordförande Lena Lundgren, via 
handläggare Sari Svedjeholm, den 2 februari 2010 till Regeringen påstått att den gällande 
detaljplanen från 1987 ”tillåter antalet hästar som hålls på fastigheten” och att ”ridskolan 
arrenderar mark till beten”. Problemet är bara att chefen på Tekniska kontoret, Birgitta Orring, 
den 20 oktober 2008 skickar ett mail till Sari Svedjeholm och informerar att Gävle 
Ryttarsällskap inte haft något arrende sedan slutet av 1980-talet och har därmed sedan dess 
”ingen formell rätt att nyttja markområdet!!!!”  
 
Vi har sedan vi berördes av ärendet påstått att Gävle Ryttarsällskaps verksamhet på 
demokratiskt felaktiga grunder successivt utökats i form av stadigvarande hästar sedan klubben 
kom till Lervik 1987.  
Vi anser att hästhållningen förtätats på demokratiskt felaktigt sätt intill bostäder. Klubben har 
utöver gällande detaljplan tagit 10 hektar mark i anspråk som inte är juridiskt säkerställd för 
hästhållning och betalar fortfarande inget arrende. Gävle kommuns tjänstemän har alltså sedan 
hösten år 2008 konsekvent och vid upprepade tillfällen förnekat att en sådan felaktig utvidgning 
skett.  
 
Först den 31 januari 2011 tillstår kommunen per brev att Gävle Ryttarsällskap haft med sig 44 
hästar när man kom till Lervik 1987 och att man idag inom verksamheten har 59 stycken hästar. 
Notera att klubben enligt Gävle kommun idag har 25 ridskolehästar och 35 inackorderade 
privata hästar.  
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Vi uppfattar det som demokratiskt obehagligt och förtroendeskadligt att en myndighet, för att 
vinna framgång, inte återger verkligheten korrekt i alla delar. 
Det väcker naturligtvis också en rad obehagliga frågor som lämnas obesvarade.  
 

Gävle Ponnyklubb föreslås ny anläggning i ”Skogmur Väst” 
Den 4 januari 2011 fick vi kännedom om att tjänstemännen tagit fram förslag ”Skogmur Väst” 
för Gävle Ponnyklubbs nya anläggning. Tjänstemännen anser att man i detta förslag kan uppnå 
rekommenderat skyddsavstånd mellan hästhållning och bostäder om minst 200 meter samt att 
området har mycket goda expansionsmöjligheter om så skulle behövas i framtiden. 
Tjänstemännen menar däremot/också att ”En etablering av en samordnad tävlingsanläggning 
för samtliga ridklubbar är svår att finna på annat läge än Lervik. Anläggningen ligger på 
kommunägd mark, centrumnära och med goda kommunikationsmöjligheter. Övriga ridklubbar 
har förordat Lervik för tävlingsarena och Ryttarsällskapet är positiva till placeringen.” 
 
I kommunens utredning från januari 2007 ska alltså den ”samlade tränings- och 
tävlingsanläggningen för all ridsport i Gävle” lokaliseras vid Gävle Ponnyklubbs nya 
anläggning. Gävle kommun har nu i ”Skogmur Väst” hittat ett område för Ponnyklubben där 
ovanstående ambition därmed kan infrias. Område kan utvidgas utan att behöva utmana 
rubricerat skyddsavstånd, hälso- och miljöeffekter och förtäta hästhållningen på samma vis som 
i Lervik. Det är också lika centrumnära och har lika goda kommunikationer som Lervik.  
Ytan som den gemensamma tävlingsanläggningen kräver är hanterbar och planskisser för den 
finns redan framtagna. Därmed krävs inget större arbete eller utredningar i kommande detaljplan 
för en lokalisering i ”Skogmur Väst”. 
Det är alltså inte svårt att finna ett annat läge. Om man vill och lyfter blicken! 
Vi har också kunnat påvisa att alla ridklubbar inte alls är överrens att Lervik är det bästa 
alternativet. Trots ovanstående och Regeringens sedan tidigare upphävda detaljplan anser era 
tjänstemän ändå att ”lösningen måste hittas” i Lervik. Detta oböjliga och monotona tankesätt 
hos tjänstemännen förvånar oss. 
 
Vi har tydligt visat att ni politiker inte alls kan lita på era tjänstemän i ”alla lägen”, i vart 
fall inte i den kommunala ridsportsutredningen. 
Här krävs det helt enkelt personlig politisk integritet och förmåga att kritiskt granska och 
ifrågasätta tjänstemännens utredningar i ”alla lägen”.  
 
Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för ”Skogmur Väst” är mycket nära förestående. I 
anslutning till det finns det alltså mycket goda möjligheter till politisk adaptiv förvaltning, d v s 
anpassning till nya förhållanden och information. ”Skogmur Väst” presenteras med devisen 
”goda möjligheter till framtida utvidgning”. En objektiv adaptiv förvaltning skulle kommunen, 
vi och alla ridsportsintresserade tjäna mycket förlorad tid, energi och skattemedel på. 
 

Våra Frågor blir därför enligt följande… 
Kommunfullmäktige är Gävle kommuns högsta beslutande organ och tillika arbetsgivare åt kommunens 

tjänstemän. Mot bakgrund av det önskar vi svar på: 
 
 Om Kommunfullmäktige i beslutsärende § 7 kan lämna tjänstemännen i uppdrag att i 

den översiktliga utredningen utreda förslaget ”Skogmur Väst” för placering av den 
gemensamma tävlingsanläggningen? 

 
 Är det kommunens uppgift att tillhandahålla 35 stycken stallplatser och upplåta 

hagmark till privata hästar med konsekvensen att hästhållningen intill bostäder i 
Lervik förtätas? 

 
 Frågan besvaras av Per Johansson (S) kommunalråd och efter inlägg av Maria Hall förklaras 

debatten avslutad. 
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§ 12  Dnr 10KS455 

 

Svar på interpellation av Lena Ödeen (FP)   

 – Det ökade våldet i Gävle 

 

Lena Ödeen (FP) har inlämnat rubricerad interpellation.   

 

Kommunfullmäktige har den 29 oktober 2010 § 172 beslutat att interpellationen får 

framställas.  

 

Marita Engström (V) ordförande i Socialnämnden har den 8 februari 2011 besvarat 

interpellationen.   

 Bilaga § 12 

 

Efter inlägg av Lena Ödeen (FP), Marita Engström (V), Roger Hedlund (SD), Inger 

KällgrenSawela (M), Micael Dahlberg (M) och Lennart Ahlenius (KD) förklaras debatten 

avslutad. 
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§ 13 

 

Nya motioner 

Följande skriftliga motioner avlämnas av  

 

Roger Hedlund (SD), Margareta Sandstedt (SD), Louice Erixon (SD) och Rickard Carlsson 

(SD) 

 - Insynsrätt i Kommunstyrelsen, dnr 10KS495. 

 

Roger Hedlund (SD), Margareta Sandstedt (SD), Louice Erixon (SD) och Rickard Carlsson 

(SD) 

 - Kameraövervakning i Gävle, dnr 10KS496. 

 

Per-Åke Fredriksson (FP)  

- Sätt ett tak på antalet barn i förskolan, dnr 11KS38. 

 

Lili André (KD) och Lennart Ahlenius (KD)  

 - Att Gävle Kommun söker utmärkelsen Blå Flagg för hamnar och stränder, dnr 11KS84. 

 

Lena Ödeen (FP)  

 - Trafikmiljön utanför skolorna, dnr 11KS86. 

 

Lena Ödeen (FP) 

- Elevhem för gymnasieelever i Gävle, dnr 11KS87. 

 

Evelyn Klöverstedt (FP)  

 - Våga Tillväxt Gävle för våra ungdomar, dnr 11KS94. 

 

Kent Lövgren (FP)  

- Bygg inte sönder Gävles parker, dnr 11KS98. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionerna till Kommunstyrelsen för  

beredning. 
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§ 14 

 

Nya interpellationer 

Följande skriftliga interpellationer lämnas av 

 

Per-Åke Fredriksson (FP)  

 - Frågor angående särskolan och stöd till grundskolan dnr 11KS70. 

 

Lili André (KD)  

 - Kompetensinventering, utvärdering och plan för förskolans kvalitet, dnr 11KS83. 

 

Lena Ödeen (FP)  

 - Handledning av skolpersonal, dnr 11KS88. 

 

Björn Frankson (M)  

 - Gävle kommuns investeringar dnr 11KS90. 

 

Kenneth Bognesand (M)  

 - Praktikplatser i Gävle kommun, dnr 11KS91. 

 

Evelyn Klöverstedt (FP)  

 - Varför ingen utbildning mot skog i Gävles kommunala skolor? dnr 11KS95. 

 

Per-Åke Fredriksson (FP)  

 - Hur har det gått med besparingen ”Ett IT? dnr 11KS96. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna får framställas till berört kommunalråd eller 

nämndsordförande för att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

 

 

§ 15 

 

Nya medborgarförslag 
 

Följande skriftliga medborgarförslag avlämnas av 

 

Daniel Christoffersson och Maria Hall 

 - Gemensam ridanläggning för ridsport,  

dnr 11KS73. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för 

beredning. 

 


