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Närvarande Se sidan 2-3 

 

Justeringens  

plats och tid 
Stadshuset 2011-05-13 
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§§ 31-58 

 

Sekreterare 

Omedelbart justerade var § 37 och 39 

 Markus Svensson 

Ordförande 

 

 Daniel Olsson (S)    

Justerare  

 Inger KällgrenSawela (M)    Inger Schörling (MP) 

 

 

 

 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige 
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datum 2011-05-02 

 

Anslag sätts upp 2011-05-13 Anslag tas ned 2011-06-07 

 

Förvaringsplats 

för protokollet Kommunledningskontoret, Diariet, Drottninggatan 22 

 

Underskrift  
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Kommunfullmäktige Sid 2 (29) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

 

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  Henrik Åkerlund § 33  

Inger Schörling  MP x    

Helene Börjesson   MP x    

Roger Persson   MP x    

Carina Blank  from § 35 S x  Mohammed Abusagr  tom § 34 

Peter Bergström   S x    

Lena Lundgren  from § 32 S x  Anneli Ellebo  tom § 31 

Per Johansson  S x    

Åsa Wiklund Lång   S x    

Hans Wahlström  S x    

Mona Kolarby    S  x Ismet Uzun  

Daniel Olsson ordf.  S x    

Ulrika Jidåker   S x    

Rolf Wiberg    S x    

Jens Leidermark   S x    

Jane Myrberg  S  x Boel Fredriksson  

Håkan Alenius  S x    

Eva Svedin Björklund  S  x Ingemar Waern   

Anéa Elfving   S x    

Jörgen Edsvik   S x    

Ann Lidman  S  x Inga-Lill Hemström  

Eva Älander from kl 16.15 S x  Leyla Tahran tom § 33 

Tommy Berger  from § 34 S x  Curt Nygren  tom § 33 

Elisabeth Lindström   S x    

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 Ismail Osman  

Per-Åke Fredriksson  FP x    

Matilda Sundqvist Boox   FP x    

Kenth Lövgren   FP x    

Roland Ericsson  C x    

Marina Alfredsson-Bror   C x    

Urban Sjölander  tom § 52 C x  Johanna Wahlund-Thorsell from § 53 

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 tom § 48 M x  Hampus Furubacke  from § 38 

Micael Dahlberg   M x    
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Kommunfullmäktige Sid 3 (29) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Birgittha Bjerkén   M x    

Lars Beckman  tom § 48 M x  Gun Lundber g from § 38 

Ewa Stenberg Jäderberg  M x    

Ann Sophie Mattisson  

1:e vice ordf 

 M x    

Måns Montell  M x    

Inger KällgrenSawela  tom § 40 M x  Jan Svensson from § 49 

Björn Franksson  M  x Sven Olof Hiller  

Titti Björk  M x    

Leif Meijer  M x    

Robert Waller  from § 34 M x  Hampus Furubacke  tom § 33 

Richard Carlsson  SD x    

Margareta Sandstedt  SD x    

Louice Erixon  SD  x Carl Ekenberg  

Roger Hedlund  SD x    

       

Ersättare       

Maritha Johansson from kl 15.45 V x    

Seppo Laine from kl 14.30 V x    

Henrik Åkerlund  MP x    

Tomas Fransson  tom kl 19.10 MP x    

Kiki Larsson  MP x    

Mohammed Abusagr   S x    

Anneli Ellebo  S x    

Micael Rusthoi  S  x   

Kristina Hellström from kl 15.15 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  from kl 15.50 C x    

Lennart Sjögren  KD x    

Josefina Karlberg from kl 15.40 KD x    

Patrik Stenvard  M x    

Sven Olof Hiller  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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Kommunfullmäktige Sid 4 (29) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Information 

§ 30 

Information om LUPP – unga vuxna.  

Föredras av Therese Metz från Region Gävleborg och Johanna Jansson från Dalarnas 

forskningsråd.  

 

§ 31 

Barn- och ungdomsnämnden informerar om sin verksamhet.  

Ärendet föredras av Åsa Wiklund-Lång (S) ordförande i Barn- och ungdomsnämnden samt 

Frank Stoor förvaltningschef för Barn- och ungdom Gävle. 

 

Det blir omval för Västra Götalands läns Landsting och en valkrets i Örebro kommun den 15 

maj 2011. I Gävle Stadshus kan valberättigade från dessa platser förtidsrösta till omvalen. 

Omkostnader betalas av Valmyndigheten. Föredras av Anéa Elfving (S). 

Ajournering kl 15.15-15.30 

 

 

Anmälningsärenden 

§ 32 

I kallelsen redovisas rapporter om ej verkställda beslut kvartal 4 2010 enligt 

socialtjänstlagen från Omvårdnad/Socialtjänsten enligt 4 kap 1 § SoL, dnr 10KS153. 
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Kommunfullmäktige Sid 5 (29) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

  

Delges   § 33 Dnr 10KS155  

Byggnads- och  

miljönämden Översiktlig utredning Valbo Köpstad 
Kommunledningskontoret- 

Övergripande Planering Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att anta den översiktliga utredningen för Valbo Köpstad samt 

 

att utredningen ska vara program för kommande detaljplanering. 

 

Ärendebeskrivning 

Från kommunledningskontoret föreligger förslag om rubricerade. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 22 mars 2011 § 62 samt 

skrivelse jämte handlingen översiktlig utredning/program Valbo Köpstad från Kommun- 

ledningskontoret. 

 

Inlägg i debatten 

Per Johansson (S), Inger KällgrenSawela (M), Per-Åke Fredriksson (FP),  

Roger Persson (MP), Lili André (KD), Roland Ericsson (C), Roger Hedlund (SD),  

Björn Öberg (V), Inger Schörling (MP), Niclas Bornegrim (M), Matilda Sundquist Boox (FP), 

Micael Dahlberg (M), Henrik Åkerlund (MP), Kent Lövgren (FP), Marita Engström (V),  

Lars Beckman (M), Helene Börjesson (MP), Anéa Elfving (S), Lars Edsvik (S),  

Urban Sjölander (C) och Mohammed Abusagr (S).  

 

Yrkande 

Per Johansson (S), Inger KällgrenSawela (M), Per-Åke Fredriksson (FP), Lili André (KD), 

Björn Öberg (V), Niclas Bornegrim (M), Matilda Sundquist Boox (FP), Micael Dahlberg (M), 

Kent Lövgren (FP), Marita Engström (V), Anéa Elfving (S), Lars Edsvik (S) och  

Mohammed Abusagr (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Roger Persson (MP), Roland Ericsson (C), Roger Hedlund (SD), Inger Schörling (MP),  

Henrik Åkerlund (MP), Helene Börjesson, (MP), och Urban Sjölander (C) yrkar avslag på 

kommunstyrelsens förslag/till förmån för nollalternativ. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Propositionsordning med votering 

Vid proposition på bifall respektive avslag finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och bifalles. 

Följande voteringsproposition godkännes. Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar 

ja och den som vill avslå kommunstyrelsens förslag röstar nej.  

 

Vid upprop avges 65 röster, varav 50 ja-röster och 12 nej-röster samt 3 avstår. 

 Bilaga § 33 

Kommunfullmäktige har alltså efter omröstning beslutat bifalla kommunstyrelsen förslag. 
 

Reservation  

Centerns ledamöter, Miljöpartiets ledamöter och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig 

mot beslutet. 

 

Protokollsanteckning 

Björn Öberg (V) och Marita Engström (V) yrkar att 

Kommunalfullmäktige särskilt uttrycker vikten av att beakta de gröna frågorna i det fortsatta 

detaljarbetet med följande att-satser: 

 

att exploatering sker med så begränsad miljöpåverkan som möjligt 

 

att exploatören redogör för hur de kan bidra till en hållbar utveckling genom etableringen 

 

att vid beskrivning av mellankommunala konsekvenser även beskriva konsekvenser för handel 

och liv i Gävles stads- och kommundelar 

 

Då detta ärende inte tidigare varit föremål för beredning i vare sig Kommunstyrelsen eller 

Kommunfullmäktige avslås yrkandet med stöd av kommunallagens regler om intiativrätt i 

fullmäktige. 
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Delges   § 34 Dnr 10KS481 

Byggnads- och 

Miljönämnden Översiktlig utredning om bebyggelse Muréngatan 
Kommunledningskontoret- 

Övergripande Planering Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att anta den översiktliga utredningen för området utmed Muréngatan samt  

 

att utredningen ska vara program för kommande detaljplanering. 

 

Ärendebeskrivning 
Real Option i Sverige AB vill utveckla kvarteren Mumman och Herakle vid Muréngatan från 

den nuvarande industri-, kontors- och handelsanvändningen till bostadsändamål med eventuella 

inslag av kontor och handel. Inriktningen för bostäderna är bl.a. trygghets- och äldreboende.  

Utredningen har efter samrådet behandlats av kommunstyrelsens mark-, miljö- och 

planberedning (MMP). 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsen protokollsutdrag från den 22 mars 2011 § 63 samt  

skrivelse jämte handlingen samrådsredogörelse från Kommunledningskontoret.  

 

Inlägg i debatten och yrkande 

Per Johansson (S), Inger KällgrenSawela (M), Roland Ericsson (C) och Roger Persson (MP) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Delges   § 35 Dnr 11KS136 

Kommungaranti 

Skandinavien Aktieägaravtal för aktieägare i Kommungaranti  
Försäkrings AB Skandinavien Försäkrings AB 
Gävle Stadshus AB 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens  förslag 

 

att godkänna upprättade förslag till nytt aktieägaravtal och därmed godkänna att tidigare aktie-

ägaravtal upphör att gälla.  

 

Ärendebeskrivning 

För ägandet och förvaltningen av Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB har sedan 

tidigare ingåtts ett aktieägaravtal mellan aktieägarna Gävle kommun och Sundsvalls 

kommun. Avsikten med detta avtal är att reglera aktieägarnas rättigheter och skyldigheter 

såsom aktieägare i moderbolaget och indirekt i dotterbolaget samt har det tidigare gällande 

aktieägaravtalet förtydligats och anpassats till att avse den verksamhet som Kommungaranti 

Skandinavien Försäkrings AB och dess dotterföretag bedriver. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 20 mars 2011 § 64 samt  

skrivelse jämte aktieägaravtalet från Kommunledningskontoret. 
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Delges   § 36 Dnr 11KS137 

Kommungaranti 

Skandinavien Placeringsreglemente för Kommungaranti Skandinavien  
Försäkrings AB Försäkrings AB 
Stadshus AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsen förslag  

 

att godkänna nytt förslag till placeringsreglemente att gälla för kommunens 

pensionsmedelsförvaltning  

 

och därmed godkänna att tidigare fattade beslut om placeringsreglemente upphör att gälla. 

 

Ärendebeskrivning 

För att, inom ramen för kommunens ansvarsförbindelse, kunna möta kommande 

pensionsutbetalningar har kommunen tecknat ett försäkringsavtal med Kommungaranti 

Skandinavien Försäkrings AB. Vid beslut i kommunfullmäktige (Dnr 08KS471; 2008-11-24) 

tecknade kommunen en bindande anmälan om garantiförsäkring. För ändamålet avsattes 600 

mnkr. Senare under året beslöt kommunfullmäktige (Dnr08KS471; 2008-12-15) att teckna 

en engångspremie i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB. Premien uppgick till 270 

mnkr. För att kunna fullfölja avtalet med Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB 

beslöt kommunfullmäktige (Dnr09KS; 2009-09-28) att senare avsätta 84,1 mnkr.  

 

Med anledning av att aktieägaravtalet justerats i vissa delar behöver vissa följdändringar 

göras i gällande placeringsreglemente. I placeringsreglementet ges Kommungaranti 

Skandinavien Försäkrings AB behörighet att fatta beslut om att förvärva dotterbolag, som 

direkt eller indirekt, bedriver försäkringsrörelse samt fatta beslut om att fusionera 

dotterföretag. Denna behörighet är dock begränsad  till den beslutade ramen på 600 mnkr. 

När denna limit uppnås ska kommunfullmäktige ta ställning till ny ram. Vidare föreslås att 

placeringsreglementet ska tillåta placeringar i råvaruindex med en begränsning till maximalt 

10 % av totala portföljinnehavet. Slutligen har vissa förtydliganden skett då 

placeringspolicyn inte tillåter Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB att 

direktinvestera eller placera i företag som uppenbart bryter mot etiska regler. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 22 mars 2011 § 65 samt  

skrivelse jämte placeringsreglemente från Kommunledningskontoret. 
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Delges:   § 37 Dnr 11KS175 

Byggnads- och  

miljönämnden Ny taxa för verksamhet reglerad av plan- och bygglovlagen 
Kommunlednings- 

kontoret ekonomi Beslut   

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 

att godkänna bilagda taxa samt 

 

att med stöd av 12 kap 10§ plan- och bygglagen, anta bilagda taxa för prövning enligt plan- 

och bygglagen och att fastställa faktor N i taxan=1 

 

Ärendebeskrivning 

Från byggnads- och miljönämnden har förslag inkommit att anta ny taxa för verksamhet 

reglerad av plan- och bygglovlagen med anledning främst av den nya plan- och bygglagen som 

träder i kraft den 2 maj 2011. Taxan grundas på ett förslag som har utarbetats av Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL). Taxan består bl.a. av bestämmelser med tillhörande tabeller 

och bilagor och olika benämningar av faktorer för beräkning av avgifter. Därutöver kan 

justeringsfaktor N läggas till funktionen vars syfte är att anpassa avgiftsnivån till förhållanden 

inom kommunen. Från SKL föreligger förslag att faktor N utgörs av siffran 0,8 (om kommunen 

har färre invånare än 20 000), 1,2 (om kommunen har fler invånare än 50 000) och 1 för 

kommuner med invånarantal däremellan.), byggnads- och miljönämnden föreslår lägre 

justeringsfaktor än vad SKL rekommenderar. Särskilda föreskrifter om avgifter för 

kommunernas verksamhet inom byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och 

bygglagen (2010:900) och kommunernas rätt att ta ut avgifter i 8 kap 3c § kommunallagen. 

 

Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 12 april § 86 samt 

protokolls- 

utdrag jämte skrivelse från Byggnads- och miljönämnden. 

 

Inlägg i debatten 
Jörgen Edsvik (S) och Lennart Ahlenius (KD). 

 

Yrkande 
Jörgen Edsvik (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Lennart Ahlenius (KD) yrkar återremiss i ärendet. 

 

Propositionsordning 
Vid proposition på återremissyrkandet respektive att avgöra ärendet idag, finner ordföranden 

att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Reservation  

Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet 

 

Paragrafen justeras omedelbart. Bilaga § 37 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ajournering kl 18.00-19.00 

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

 

 

Delges   § 38 Dnr 11KS114 

 

Ej besvarade motioner/medborgarförslag 
 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Från kommunledningskontoret föreligger en sammanställning över obesvarade motioner 

och medborgarförslag. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 22 mars § 74 samt 

skrivelse från kommunledningskontoret. 

 

Inlägg i debatten 

Lili André (KD) och Carina Blank (S). 
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Delges: Berörda § 39 

 

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 28 mars 2011 delas ut under 

sammanträdet. Paragrafen justeras omedelbart  Bilaga § 39 

 

Peter Bergström (S) vice ordförande i valberedningen föredrar ärendet. 
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Delges   § 40 Dnr 09KS92 

Kommunledningskontorets 

Personalchef Motion av Lennart Ahlenius (KD) 
 - Inför Traineeprogram i Gävle kommun  
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att motionen som lämnats in av Lennart Ahlenius (KD) ska anses besvarad med hänvisning till  

yttrandet från kommunledningskontoret . 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 mars 2009 väckte Lennart Ahlenius (kd)  

rubricerade motion. Motionen återremitterades till Kommunledningskontorets personalchef vid 

fullmäktiges sammanträde i mars 2010.  

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelses protokollsutdrag från den 22 mars § 73 samt 

motionsutlåtande från Kommunalrådskansliet.  

 

Inlägg i debatten 

Lennart Ahlenius (KD), Carina Blank (S) och Per-Åke Fredriksson (FP). 

 

Yrkande 

Lennart Ahlenius (KD) och Per-Åke Fredriksson (FP) yrkar bifall till motionen. 

 

Carina Blank (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen ska anses 

besvarad. 

 

Propositionsordning  

Vid proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag respektive bifall till motionen, finner 

ordförande att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservation 

Sverigedemokraternas ledamöter, Moderaternas ledamöter, Folkpartiets ledamöter, Centerns 

ledamöter och Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 
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§ 41a Dnr 11KS215 

    

Enkel fråga av Inger KällgrenSawela (M)  

 – Ledsagarservice 

Inger KällgrenSawela (M) har ställt rubricerade fråga.  

 Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 

 

 Under ett studiebesök på Forellplan, särskilt boende i Sätra, berättade boende och 

personal att ledsagare/ledsagarservice försvunnit från verksamheten. Det var AME-

enheten som anordnat denna form av service till de boende. Verksamheten har inte 

funnits på flera månader. Detta var en guldkant på tillvaron och en kvalitetshöjning,  

 att få komma ut på promenad, litet underhållning och allmän social samvaro. 

 

 Med anledning av detta vill jag ställa frågorna  

 

 1. Varför har ledsagarservice försvunnit? 

 

 2. Finns det möjlighet att få den tillbaka? 

 

 Frågan besvaras av Lena Lundgren (S) ordförande i Omvårdnadsnämnden och efter 

inlägg av Inger KällgrenSawela (M) förklaras debatten avslutad. 
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§ 41b Dnr 11KS217 

    

Enkel fråga av Inger KällgrenSawela (M)  

 – Kritik mot Socialtjänsten i Gävle 

Inger KällgrenSawela (M) har ställt rubricerade fråga.  

 Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 

 

 Socialstyrelsen riktar allvarlig kritik mot socialtjänsten i Gävle.  

 Kritiken gäller en lång rad brister som uppmärksammats under inspektionen.  

 I ett 12 sidor långt beslut, radar Socialstyrelsen upp rena felaktigheter. 

 Många av bristerna gäller barn och ungdomar, där de vuxna har ett särskilt ansvar att 

företräda dem och följa lagstiftning och barnkonvention. 

Vi ser mycket allvarligt på detta. I massmedia har man bara kunnat läsa ansvarig 

tjänstemans kommentarer. 

 

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga 

 

Hur ser ansvarig politiker från majoriteten på detta inträffade och hur kan vi garantera att 

detta inte inträffar i Gävle? 

 

 Frågan besvaras av Maritha Johansson (V) ordförande i Socialnämnden och efter inlägg 

av Inger KällgrenSawela (M) förklaras debatten avslutad. 
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Kommunfullmäktige Sid 16 (29) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 41c Dnr 11KS222 

    

Enkel fråga av Per-Åke Fredriksson (FP)   

 – Något extra skolval? 

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

 Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 

 

 Aldrig i den svenska demokratins historia har det varit så långt mellan de olika allmänna 

valen som det är nu, då val till Europaparlamentet och valen till riksdag, landsting och 

kommun inträffar samma år. Detta innebär att vi kommer ha en generation 

förstagångsväljare som inte får möjlighet att träffa de politiska partierna i samband med de 

skolval som arrangeras i gymnasieskolan med anledning av de riktiga valen. Eftersom 

skolvalen bidrar till att sprida kunskap om de riktiga valen och motivera förstagångsväljarna 

att gå att rösta finns det en risk att valdeltagandet kan sjunka bland förstagångsväljare inför 

kommande val om skolvalen uteblir under deras gymnasietid. Mot denna bakgrund vill jag 

fråga ordförande för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

 

 Kommer det arrangeras några skolval i gymnasieskolorna före supervalåret 2014? 

 

 Frågan besvaras av Peter Bergström (S) ordförande i Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden och efter inlägg av Per-Åke Fredriksson (FP) förklaras debatten 

avslutad. 
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Kommunfullmäktige Sid 17 (29) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges  § 42 Dnr 09KS489 

Tekniska nämnden  

Medborgarförslag av Olle Käll 
 – Asfaltering, omdragning av cykelvägar 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att medborgarförslaget som lämnats in av Olle Käll ska anses besvarat, med hänvisning till 

yttrande från Tekniska nämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november 2009, § 216, väcktes rubricerade 

medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska nämnden för besvarande. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 22 mars § 66 samt 

medborgarförslagsutlåtande från Kommunalrådskansliet. 

 

Inlägg i debatten  
Inger Schörling (MP). 
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Kommunfullmäktige Sid 18 (29) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges   § 43 Dnr 10KS74 

Kommunledningskontorets 

Informations och  Medborgarförslag av Mari Larsson 
marknadsavdelning  – Presentation av lokala förmågor på turistbyrån 
Kultur- och  

fritidsnämnden Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att medborgarförslaget som lämnats in av Mari Larsson ska anses besvarat, med hänvisning 

till yttrande från Kommunledningskontorets Informations- och marknadsavdelning samt 

Kultur- och Fritidsnämnden. Det är lämpligt att Kultur- och Fritidsnämnden fortsätter arbeta 

i förslagsställarens anda, med att hitta form och plats för det ”show-room” man beskriver i 

yttrandet. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2010, § 52, väcktes rubricerade 

medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Kommunledningskontorets 

informations- och marknadsavdelning samt Kultur- och fritidsnämnden för besvarande. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 22 mars § 70 samt 

medborgarförslagsutlåtande från Kommunalrådskansliet. 
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Kommunfullmäktige Sid 19 (29) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges  § 44 Dnr 10KS49 

Tekniska nämnden 

Kultur- och  Medborgarförslag av Mikael Engstedt 
fritidsnämnden  – Konstfryst isbana på Rådhustorget 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att medborgarförslaget som lämnats in av Mikael Engstedt besvaras med att Gävle 

kommun i arbetet med en plan för Centrum kommer att beakta Medborgarförslagets 

intentioner.  

 

Vi håller med förlagsställaren att en centralt belägen isbana skulle vara ett fantastiskt 

inslag i vår stad. Placering och finansiering får avgöras i ett senare skede i 

arbetsprocessen med Centrumplanen. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari 2010, § 31, väcktes rubricerande 

medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska nämnden samt 

Kultur- och fritidsnämnden för besvarande.  

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 22 mars § 68 samt 

medborgarförslagsutlåtande från Kommunalrådskansliet. 
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Kommunfullmäktige Sid 20 (29) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges  § 45 Dnr 09KS456 

Kultur- och  

fritidsnämnden  Medborgarförslag av Tony Nordin 
 - Informationsskylt vid fontänen Islandkällan 
 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att medborgarförslaget som lämnats in av Tony Nordin bifalles, med hänvisning till 

yttrande från Kultur- och Fritidsnämnden och den arbetsgrupp som hanterar frågor som 

dessa. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari 2010, § 31, väcktes rubricerande 

medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Kultur- och fritidsnämnden för 

besvarande. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 22 mars § 69 samt 

medborgarförslagsutlåtande från Kommunalrådskansliet. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges  § 46 Dnr 10KS52 

Utbildnings- och  

arbetsmarknadsnämndenMedborgarförslag av Halima Hussein, Nishtiman Abbasi och 
Kultur- och  Jamila Abbasi 
fritidsnämnden  – Är Gävle kommun beredd att ge ett årligt verksamhetsbidrag 

till verksamheten i fritids föreningen Nordost 
Kommunlednings-  

kontorets Beslut 

informationsavdelning Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

AB Gavlegårdarna 

att Medborgarförslaget som lämnats in av Halima Hussein, Nishtiman Abbasi och Jamila 

Abbasi tillstyrks. Under den tid som förflutit sedan medborgarförslaget lämnats in har 

Fritidsföreningen Nordost etablerat den kontakt med Kultur- och Fritidsnämnden som 

rekommenderas och föreningen får ekonomiskt stöd enligt sedvanliga rutiner. Kultur- och 

Fritidsnämnden, Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden och AB Gavlegårdarna är 

positiva till den viktiga verksamhet som bedrivs av Fritidsföreningen Nordost och som bland 

annat möjliggör för deras deltagare att klara sin skolgång. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2010, § 52, väcktes rubricerande 

medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Kommunledningskontorets 

informationsavdelnings- och marknadsavdelning för besvarande.  

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 22 mars § 70 samt 

medborgarförslagsutlåtande från Kommunalrådskansliet. 

 

Inlägg i debatten 

Roger Hedlund (SD) och Carina Blank (S). 

 

Yrkande 

Roger Hedlund (SD) yrkar att medborgarförslaget ska anses besvarat. 

 

Carina Blank (S) yrkar att kommunstyrelsens förslag d.v.s. att medborgarförslaget tillstyrks. 

 

Propositionsordning 

Vid proposition bifall till kommunstyrelsens förslag respektive Roger Hedlunds yrkande om att 

medborgarförslaget ska anses besvarat, finner ordföranden att Kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrens förslag om tillstyrkande. 
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Kommunfullmäktige Sid 22 (29) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges   § 47 Dnr 10KS417 

BIG 

Medborgarförslag av Kalle Syri och William Coleman 
 – Se över BIG – kompisutbildningen 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att medborgarförslaget som skickats in av Kalle Syri och William Coleman är besvarat, 

med hänvisning till yttrande från BIG. I ett nationellt perspektiv har vi i början av året 

kunnat ta del av Skolverkets rapport där det framförs kritik mot de olika kamratstödjande 

verksamheter som bedrivs vid landets skolor. Tanken är nu att BIG-kompisutbildningen 

gör ett uppehåll för utvärdering och ombearbetning utifrån Skolverkets rapport. Synpunkter 

från skolpersonal och elever samt idéer i Kalle Syris och William Colemans 

Medborgarförslag kommer att finnas med i det arbetet. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2010, § 173, väcktes 

rubricerande medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till BIG för besvarande. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 22 mars § 71 samt 

medborgarförslagsutlåtande från Kommunalrådskansliet. 

 

Inlägg i debatten och yrkande 

Marita Engström (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Kommunfullmäktige Sid 23 (29) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges   § 48 Dnr10KS34  

Inköpsstrategen 

Medborgarförslag av Per-Olov Ericksson 
 Gör Gävle till en fairtrade city 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att medborgarförslaget som lämnats in av Per-Olof Erickson / Alternativboden Lyktan är 

besvarat. Arbetet med att ta fram en inköpsstrategi för kommunkoncernen pågår. Syftet med 

denna är att stödja kommunens mål om långsiktig ekonomisk, miljömässig, social och etisk 

hållbarhet. Ordförandeberedningen är i grunden är positiv till en Fair Trade City diplomering. 

När inköpsstrategin färdigställts kommer Medborgarförslagets intentioner att beaktas. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari 2010 väcktes rubricerade 

medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Kommunledningskontorets 

inköpsstrateg för besvarande. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 22 mars § 72 samt 

medborgarförslagsutlåtande från Kommunalrådskansliet. 

 

Inlägg i debatten 

Hampus Furubacke (M), Per Johansson (S), Roger Persson (MP), Björn Öberg (V), 

 Elisabeth Lindström (S) och Inger Schörling (MP). 

 

Yrkande 

Roger Persson (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

 

Björn Öberg (V) och Elisabeth Lindström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 

Vid proposition på kommunstyrelsens förslag att anse medborgarförslaget ska anses besvarat 

respektive bifall till medborgarförslaget, finner ordföranden att Kommunfullmäktige beslutar 

enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige Sid 24 (29) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 49  Dnr 11KS111 

 

Svar på interpellation av Per-Åke Fredriksson (FP)  

 – Barnfattigdom – hur ser det ut i Gävle? 

 

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

 

Kommunfullmäktige har den 28 mars 2011 § 29 beslutat att interpellationen får 

framställas.  

 

Åsa Wiklund-Lång (S) ordförande i Barn- och ungdomsnämnden och Lars-Göran Ståhl (S) 

ordförande i Kultur- och fritidsnämnden har den 27 april 2011 besvarat interpellationen.   

 Bilaga § 49 

 

Efter inlägg av Per-Åke Fredriksson (FP), Åsa Wiklund-Lång (S), Lars-Göran Ståhl (S),  

och Anita Walther (V) förklaras debatten avslutad. 

 

 

§ 50  Dnr 11KS155 

 

Bordläggning av svar på interpellation av Inger KällgrenSawela (M)  

 – Kostnadsansvar för hjälpmedel (Lex Gävleborg) 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 51   Dnr 11KS156 

 

Svar på interpellation av Pia Jansson (M)  

 - Tillgänglighet vid hyra av lokal? (Stadshuset) 

 

Pia Jansson (M) har inlämnat rubricerad interpellation.   

 

Kommunfullmäktige har den 28 mars 2011 § 29 beslutat att interpellationen får 

framställas.  

 

Åsa Wiklund-Lång (S) ordförande i Barn- och ungdomsnämnden har i samarbete med 

Gavlefastigheter Gävle kommun AB:s ordförande Ann Lidman (S) den 18 april 2011 

besvarat interpellationen. Bilaga § 51 

 

Efter inlägg av Pia Jansson (M) och Åsa Wiklund-Lång (S) förklaras debatten avslutad. 

 

 

§ 52  Dnr 11KS157 

 

Svar på interpellation av Roland Ericsson (C)    

 – Tekniska nämndens bedömning av parkeringstillstånd 

 

Roland Ericsson (C) har inlämnat rubricerad interpellation.   

 

Kommunfullmäktige har den 28 mars 2011 § 29 beslutat att interpellationen får 

framställas.  

 

Inger Schörling (MP) ordförande i Tekniska nämnden har den 18 april 2011 besvarat 

interpellationen.   

 Bilaga § 52 

 

Efter inlägg av Roland Ericsson (C) och Inger Schörling (MP) förklaras debatten avslutad. 

 

  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-05-02 

 

Kommunfullmäktige Sid 26 (29) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 53  Dnr 11KS158 

 

Svar på interpellation av Lili André (KD)  

 – Kvalitén på ämneslitteraturen i Gävle kommuns skolor 

 

Lili André (KD) har inlämnat rubricerad interpellation.   

 

Kommunfullmäktige har den 28 mars 2011 § 29 beslutat att interpellationen får 

framställas.  

 

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

ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har den 26 april 2011 besvarat 

interpellationen.   

 Bilaga § 53 

 

Efter inlägg av Lili André (KD), Åsa Wiklund-Lång (S), och Peter Bergström (S) förklaras 

debatten avslutad. 

 

 

§ 54  Dnr 11KS163 

 

Svar på interpellation av Per-Åke Fredriksson (FP)   

 – Vilka slutsatser drar Gävle av rapporten om 
antimobbingsprogram? 

 

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

 

Kommunfullmäktige har den 28 mars 2011 § 29 beslutat att interpellationen får 

framställas.  

 

Åsa Wiklund-Lång (S) ordförande i Barn- och ungdomsnämnden har den 18 april 2011 

besvarat interpellationen. Bilaga § 54 

 

Efter inlägg av Per-Åke Fredriksson (FP) och Åsa Wiklund-Lång (S) förklaras debatten 

avslutad. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 55  Dnr 11KS164 

 

Svar på interpellation av Per-Åke Fredriksson (FP) 

 – Vart går pengarna? (Barn och ungdomsnämnden) 

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

 

Kommunfullmäktige har den 28 mars 2011 § 29 beslutat att interpellationen får 

framställas.  

 

Åsa Wiklund-Lång (S) ordförande i Barn- och ungdomsnämnden har den 27 april 2011 

besvarat interpellationen.  

 Bilaga § 55 

 

Efter inlägg av Per-Åke Fredriksson (FP) och Åsa Wiklund-Lång (S) förklaras debatten 

avslutad. 

 

§ 56 

 

Nya motioner 

Följande skriftliga motioner avlämnas av  

 

Per-Åke Fredriksson (FP) 

 - Ett bonussystem för kommunens anställda, dnr 11KS223. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionerna till Kommunstyrelsen för  

beredning. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 57 

 

Nya interpellationer 

Följande skriftliga interpellationer lämnas av 

 

Roland Ericsson (C)  

 - Finns tillräcklig tillsyn på brandskyddet vid Gävle kommuns alla skolor?, dnr 11KS198. 

 

Lena Ödeen (FP) 

 - Gamla Gefle – en bortglömd Pärla? dnr 11KS210. 

 

Måns Montell (M)  

 - Behov av hospiceplatser i Gävle, dnr 11KS214. 

 

Lennart Ahlenius (KD) 

 - Hemspråksundervisning och modersmål – en rättighet, dnr 11KS219. 

 

Lennart Ahlenius (KD) 

 - Vad händer i regionfrågan? Dnr 11KS220. 

  

Per-Åke Fredriksson (FP)  

 - Lärarlegitimation, dnr 11KS224. 

 

Per-Åke Fredriksson (FP) 

 - Hur ser planerna ut för att möta fler barn och elever, dnr 11KS225. 

 

Håkan Alenius (S) 

 - Varför ökar socialbidragen i Gävle? dnr 11KS230. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna får framställas till berört kommunalråd 

eller nämndsordförande för att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 58 

 

Nya medborgarförslag 
 

Följande skriftliga medborgarförslag avlämnas av 

 

Mona Justusson 

 - Få stopp på nedskräpningen med bra behållare för sortering av avfall, dnr 11KS171. 

 

Erik Edqvist 

 - Tillsätt tjänster för att utveckla skolors arbete med lärande för hållbar utveckling,  

dnr 11KS184. 

 

Lars-Håkan Bengtsson 

 - Låt Gavleån vid Södra Strandgatan bli en ännu mer del av Gävle, dnr 11KS191. 

 

Tony Nordin 

 - Bevara gamla kranarna vid Alderholmens kaj, dnr 11KS193. 

 

Kerttu Elvira Eriksson 

 - Hyresradhus för pensionärer i Valbo, dnr 11KS207. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för 

beredning. 


