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Närvarolista  Parti Närv Frånv Tjänstgörande ersättare 

Gin Akgul Hajo  V  x Maritha Johansson   

Marita Engström  V x    

Björn Öberg tom § 82 V x  Seppo Laine  from § 83 

Anita Walther  V x    

Per Almberg  2:e vice orddf.  MP x    

Lina Sjöström Risbecker   MP x    

Inger Schörling  MP x    

Helene Börjesson   MP x    

Roger Persson   MP x    

Carina Blank   S x    

Peter Bergström  tom § 79 S x  Mohammed Abusagr  from § 80 

Lena Lundgren   S x    

Per Johansson  S x    

Åsa Wiklund Lång  from § 79 S x  Mikael Rustoi tom § 78 

Hans Wahlström  S x    

Mona Kolarby    S x    

Daniel Olsson ordf.  S x    

Ulrika Jidåker   S  x Kristina Hellström  

Rolf Wiberg    S x    

Jens Leidermark  from § 80 S x  Ingemar Waern  tom § 79 

Jane Myrberg  S x    

Håkan Alenius  S x    

Eva Svedin Björklund  S  x Inga-Lill Hemström   

Anéa Elfving   S x    

Jörgen Edsvik  tom § 79 S x  Mikael Rustoi from § 80 

Ann Lidman  S x    

Eva Älander  S x    

Tommy Berger  from § 80 S x  Birgitta Öberg tom § 79 

Elisabeth Lindström   S x    

Lars-Göran Ståhl   S x    

Helena Gille   S x    

Markus Kristiansson  S x    

Lena Åhlander   S x    

Mats Ivarsson from § 79 FP x  Evelyn Klöverstedt  tom § 78 

Lena Ödeen  FP x    

Per-Åke Fredriksson  FP  x Evelyn Klöverstedt  

Ismail Osman 

from § 79-111 

from § 84 

Matilda Sundqvist Boox  tom § 113 FP x    

Kenth Lövgren   FP x    

Roland Ericsson  C x    

Marina Alfredsson-Bror   C x    

Urban Sjölander  tom § 83 C x  Ayser Bayraktar  from § 106 a 

Lili André   KD x    

Lennart Ahlenius  KD x    

Alexander Jonsson tom § 113 M x  Gun Lundberg from § 84 

Pia Jansson  M x    

Morgan Darmell  M x    

Margareta Pedersen-Ekström  M x    

Kenneth Bognesand  M x    

Örjan Larsson   M x    

Niklas Bornegrim  M x    
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Micael Dahlberg  from § 80 M x  Sven Olof Hiller  tom § 79 

Birgittha Bjerkén   M x    

Lars Beckman   M x    

Ewa Stenberg Jäderberg  M x    

Ann Sophie Mattisson 1:e vice o  M x    

Måns Montell  M x    

Inger KällgrenSawela   M x    

Björn Franksson tom § 110 M x  Sven Olof Hiller  from § 111 

Titti Björk  M x    

Leif Meijer  M  x Patrik Stenvard   

Robert Waller   M  x Hampus Furubacke   

Richard Carlsson  SD  x Marcus Andersson  

Margareta Sandstedt  SD  x Carl Ekenberg   

Louice Erixon  SD x    

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  S x    

Ismet Uzun  S  x   

Boel Fredriksson tom kl 17.00 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 from kl 18.35 FP x    

Evelyn Klöverstedt tom kl 18.00 FP x    

Petter Mörck  FP  x   

Ayser Bayraktar  C x    

Johanna Wahlund-Thorsell  from kl 13.00 C x    

Lennart Sjögren  KD x    

Josefina Karlberg  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 tom kl 18.40 M x    

Solveig Zingmark  M x    

Lars-Göran Lund tom kl 18.40 M x    

Marcus Andersson  SD x    

Carl Ekenberg  SD x    
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 § 78  

 

Politisk debatt angående arbetsmarknadssituationen i Gävle 
 

Kommunfullmäktiges presidium har den 4 april 2011 från Moderata samlingspartiet fått en 

hemställan om att anordna en debatt om de kommunala insatserna och åtgärderna i anledning 

av arbetsmarknadssituationen i Gävle kommun.  

 

Presidiet och gruppledarna har beslutat godkänt att debatten får hållas och om följande regler 

av debatten. 3 minuters inlägg med 30 sekunders repliker.  

 

Därefter följer en allmän arbetsmarknadsdebatt med inlägg av följande ledamöter.  

Carina Blank (S), Lars Beckman (M), Evelyn Klöverstedt (FP), Roger Persson (MP),  

Marita Engström (V), Roland Ericsson (C), Roger Hedlund (SD), Lili André (KD),  

Anéa Elfving (S), Inger KällgrenSawela (M), Björn Öberg (V), Urban Sjölander (C),  

Markus Kristiansson (S), Lennart Ahlenius (KD), Per Almberg (MP), Eva Älander (S),  

Håkan Alenius (S), ), Matilda Sundquist Boox (FP), Lars-Göran Ståhl (S),  

Inger Schörling (MP), Per Johansson (S), Hans Wahlström (S), Anita Walther (V), 

Jane Myrberg (S), Björn Frankson (M), Ann Lidman (S), Kent Lövgren (FP),  

Mona Kolarby (S), Seppo Laine (V), Birgitta Öberg (S), Josefina Karlberg (KD),  

Elisabeth Lindström (S), Jörgen Edsvik (S), Peter Bergström (S). 

 

Debatten pågick till kl 11.00 
 

 

Ajournering kl 11.00-11.15 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Delges:  § 79 Dnr 10KS460 

Samtliga bolag 

och nämnder Kommunledningsmål och ekonomiska ramar 2012-2015 
KLK-ekonomi 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att fastställa föreslagna kommunövergripande mål, uppdrag, samt ägardirektiv för de 

kommunala nämnderna och bolagsstyrelserna för åren 2012-2015. 

 

att fastställa föreslagna ekonomiska driftsramar för nämnderna avseende budgetår 2012 och 

utblick 2013-2015. 

 

att fastställa föreslagna investerings- samt exploateringsprojekt avseende budgetår 2012 och 

utblick 2013-2015 enligt bilaga 1 och bilaga 2. 

 

att fastställa föreslagna ombudgeteringar år 2011 av investerings- och exploateringsprojekt 

enligt bilaga 3 

 

att fastställa föreslagna resultatkrav (avkastningskrav), utdelningskrav samt investeringsnivåer 

för de kommunala bolagen avseende budgetår 2012 och utblick 2013-2015. 

 

Ärendebeskrivning 

Förslag till budget, ekonomiska ramar och kommunledningsmål har utarbetats.  

Från majoriteten (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) föreligger skrivelse 

med beslutsförslag. 

 

Från alliansen (Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna) har ett 

gemensamt tilläggsförslag till kommunledningsmål och ekonomiska ramar inlämnats  

 

samt från Sverigedemokraterna har tilläggsförslag till kommunledningsmål och ekonomiska 

ramar inlämnats.  

 

 

Rättelse till kommunplanen i höst: på sida 70 i Kommunövergripande Mål och ekonomiska 

ramar under rubriken Finansieringsverksamhet ska den första raden där det står Ökning av 

långfristiga fodringar bort. 
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Beslutsunderlag 

Kommunövergripande mål och ekonomiska ramar 2012-2015 redovisas i Bihang II 

 

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde delas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 14 

juni § 149 ut. Bilaga 1 § 79 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde delas skrivelse ”Välfärd för alla 2012 och framåt” med 

gemensamt förslag till kommunövergripande mål och ekonomiska ramar 2012-2015 från 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ut. Bilaga 2 § 79 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde delas skrivelse med gemensamt förslag till 

kommunövergripande mål och ekonomiska ramar 2012-2015 från Moderaterna, Folkpartiet, 

Centerpartiet och Kristdemokraterna ut. Bilaga 3 § 79 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde delas skrivelse med förslag till kommunövergripande 

mål och ekonomiska ramar 2012-2015 från Sverigedemokraterna ut. 

  Bilaga 4 § 79 

 

Regler för debatten 

Debattregler har skickats respektive delats ut till samtliga ledamöter och ersättare i 

Kommunfullmäktige. Presidiegruppen har enats om följande regler att debatten omfattar högst 

1 timme och 45 minuter enligt följande fördelning: 29 minuter för Socialdemokraterna, 24 

minuter för Moderaterna, 12 minuter för Folkpartiet, 12 minuter för Miljöpartiet, 8 minuter för 

Sverigedemokraterna, 8 minuter för Vänsterpartiet, 7 minuter för Centerpartiet och 5 minuter 

för Kristdemokraterna. 

 

Inlägg i debatten 

Carina Blank (S), Inger KällgrenSawela (M), Mats Ivarsson (FP), Roger Persson (MP),  

Roger Hedlund (SD), Marita Engström (V), Roland Ericsson (C), Lili André (KD)  

Måns Montell (M), Lennart Ahlenius (KD), Inger Schörling (MP), Lena Lundgren (S), 

Kenneth Bognesand (M), Niclas Bornegrim (M), Åsa Wiklund-Lång (S), Lars-Göran Ståhl (S), 

Maritha Johansson (V), Mona Kolarby (S), Per Johansson (S), Lena Ödeen (FP),  

Ewa Stenberg Jäderberg (M), Urban Sjölander (C), Peter Bergström (S), Björn Frankson (M), 

Björn Öberg (V), Lars Beckman (M) och Kent Lövgren (FP)  
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Yrkande 

Carina Blank (S), Roger Persson (MP), Marita Engström (V), Inger Schörling (MP),  

Lena Lundgren (S), Åsa Wiklund-Lång (S), Lars-Göran Ståhl (S), Maritha Johansson (V), 

Mona Kolarby (S), Per Johansson (S), Peter Bergström (S), Björn Öberg (V) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag på kommunövergripande mål och ekonomiska ramar. 

 

Inger KällgrenSawela (M), Mats Ivarsson (FP), Roland Ericsson (C), Lili André (KD),  

Måns Montell (M), Lennart Ahlenius (KD), M), Lena Ödeen (FP),Ewa Stenberg Jäderberg (M), 

Urban Sjölander (C), Björn Frankson (M) och Kent Lövgren (FP) yrkar bifall till alliansens 

inlämnade förslag på kommunövergripande mål och ekonomiska ramar.  

 

Roger Hedlund (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas inlämnade förslag på 

kommunövergripande mål och ekonomiska ramar. 

 

Kenneth Bognesand (M), Niclas Bornegrim (M) och Lars beckman (M) yrkar bifall till 

alliansens förslag men med bifall till kommunstyrelsens tredje att-sats. 

 

Propositionsordning 

Vid proposition på att Alliansens förslag att få ställas mot Sverigedemokraternas förslag finner 

ordföranden att Kommunfullmäktige tar Alliansens förslag som motförslag till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Vid proposition på Kommunstyrelsens förslag respektive Alliansens förslag tas att-sats för att-

sats. 

 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning  

att Ordförande ställer proposition på varje att-sats var för sig. 

 

Vid proposition på kommunstyrelsens förslag så vitt gäller att-sats 1, finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Vid proposition på kommunstyrelsens förslag så vitt gäller att-sats 2, finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Vid proposition på kommunstyrelsens förslag så vitt gäller att-sats 3, finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Vid proposition på kommunstyrelsens förslag så vitt gäller att-sats 4, finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Vid proposition på kommunstyrelsens förslag så vitt gäller att-sats 5, finner ordföranden att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden finner härmed att Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Reservation 

Roland Ericsson (C), Marina Alfredsson-Bror (C), Urban Sjölander (C), Mats Ivarsson (FP),  

Kent Lövgren (FP), Lena Ödeen (FP), Evelyn Klöverstedt (FP), Matilda Sundquist Boox (FP), 

Inger KällgrenSawela (M), Patrik Stenvard (M), Hampus Furubacke (M), Björn Frankson (M), 

Måns Montell (M), Margareta Pedersen-Ekström (M), Alexander Jonsson (M),  

Ewa Stenberg Jäderberg (M), Sven Olov Hiller (M), Ann-Sophie Mattisson (M) reserverar sig 

skriftligt mot förslaget till förmån för alliansens förslag till kommunövergripande mål och 

ekonomiska ramar. 

 

Kenneth Bognesand (M) m.fl. reserverar sig skriftligt mot alliansens förslag gällande att-sats 3 

då det gäller prioritering för en ny Sporthall före ombyggnad av Bibliotek.  

 Bilaga 5 § 79 

 

Ajournering kl 13.15-14.00 

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

 

§ 80 

 

Information 

Socialnämnden informerar om sin verksamhet.  

Ärendet föredras av Maritha Johansson (V) ordförande i Socialnämnden samt Mats Collin 

förvaltningschef för Socialtjänst Gävle. 

 

§ 81 

 

Anmälningsärenden 

I kallelsen redovisas rapporter om ej verkställda beslut kvartal 1 2011 enligt 

socialtjänstlagen från Omvårdnad/Socialtjänsten enligt 4 kap 1 § SoL, dnr 11KS234. 
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Delges:  § 82 Dnr 11KS5 

Samtliga nämnder 

och bolag  Delårsrapport I 2011 för nämnder och bolag 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

att utöka överförmyndarnämndens budget år 2011 med 800 000 kr  

 

att överförmyndarnämnden så långt möjligt arbetar med att minska årets underskott 

 

att tekniska nämnden så långt möjligt arbetar med att minska årets underskott  

 

att barn- och ungdomsnämnden så långt möjligt arbetar med att minska årets underskott  

 

att socialnämnden arbetar med att minska årets underskott  

 

att omvårdnadsnämnden följer upprättad åtgärdsplan  

 

att nämnder och bolag i samband med månadsrapporteringen till kommunstyrelsen avlämnar 

skriftliga rapporter med kommentarer över resultatutvecklingen  

 

att uppmana alla nämnder och bolag att särskilt följa kostnadsutvecklingen 

 

att uppmana alla nämnder och bolag att även fortsättningsvis ha en mycket god uppföljning av 

målen och då särskild uppmärksamhet på de mål, där måluppfyllelsen ej nås  

 

att i övrigt med godkännande lägga redovisad delårsrapport 1 och årsprognos till handlingarna . 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport I år 2011 med årsprognos för nämnder, 

helägda bolag och Gävle Vatten. Rapporten ger en översiktlig sammanställning kring 

måluppfyllelse för de övergripande kommunlednings- och nämndmålen enligt kommunens 

modell för balanserad styrning. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas Från kommunledningskontoret föreligger missiv, delårsrapport I år 2011 för 

nämnder och bolag. 

 

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde delas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 14 

juni § 149 ut. Bilaga § 82 
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Delges:  § 83 Dnr 10KS195 

Omvårdnadsnämnden 

LOV - Lagen om valfrihetssystem 
  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att införa valfrihetssystem inom hemtjänsten i ordinärt boende i Gävle kommun i  

enlighet med presenterad utredning 

 

att beslutet gäller under en försöksperiod om fyra år och med en uppföljning efter två år 

 

att uppföljningen ska omfatta såväl kvalitet som övriga aspekter av vikt för att kunna värdera 

effekter på såväl kunder, medarbetare, ekonomi som samhällsnytta och överensstämmelse i övrigt 

med för kommunen väsentliga styrdokument såsom Vision och Värdegrund 

 

att uppdra till omvårdnadsnämnden att genomföra införandet. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmätige behandlade rubricerade ärende vid sitt sammanträde i juni 2010 och 

beslutade att ge omvårdnadsnämnden fortsatt uppdrag inför införande av valfrihetssystem i 

hemtjänsten i ordinärt boende samt att underlag för beslut ska presenteras för 

kommunfullmäktige i juni 2011. Omvårdnadsnämnden beslutade vid sitt april sammanträde 

bl.a. att införa valfrihetssystem. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 24 maj 2011 § 114 samt 

missiv jämte protokollsutdrag från kommunfullmäktiges tidigare beslut, protokollsutdrag från 

omvårdnadsnämnden och missiv, utredning: Valfrihetssystem i hemtjänst – del 2 samt 

projektplan LOV – lagen om valfrihetssystem. 

 

Inlägg i debatten 

Carina Blank (S), Måns Montell (M), Roland Ericsson (C), Alexander Jonsson (M),  

Marita Engström (V), Roger Persson (MP), Lennart Ahlenius (KD), Pia Jansson (M), 

Per Johansson (S), Anéa Elfving (S), Inger Schörling (MP), Inger KällgrenSawela (M),  

Evelyn Klöverstedt (FP), Lena Lundgren (S), Hans Wahlström (S), Anita Walther (V),  

Helena Gille (S), Per Almberg (MP), Lars Beckman (M), Margareta Pedersen-Ekström (M), 

Seppo Laine (V), Marina Alfredsson-Bror (C) och Mohammed Abusagr (S). 
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Yrkande 

Carina Blank (S), Måns Montell (M), Roland Ericsson (C), Alexander Jonsson (M), 

Roger Persson (MP), Lennart Ahlenius (KD), Pia Jansson (M), Inger Schörling (MP), 

Inger KällgrenSawela (M), Evelyn Klöverstedt (FP), Lena Lundgren (S), Per Almberg (MP), 

Lars Beckman (M), Margareta Pedersen-Ekström (M) och Marina Alfredsson-Bror (C)  

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att införa valfrihetssystem. 

 

Marita Engström (V), Per Johansson (S), Anéa Elfving (S), Hans Wahlström (S),  

Anita Walther (V), Helena Gille (S), Seppo Laine (V) och Mohammed Abusagr (S) yrkar 

avslag på kommunstyrelsens förslag att införa valfrihetssystem.  

 

Propositionsordning med votering 

Vid proposition på bifall respektive avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut finner 

ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt 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 45 ja-röster och 20 nej-röster. 

 Bilaga 1 § 83 

Kommunfullmäktige har alltså efter omröstning beslutat bifalla kommunstyrelsen förslag. 
 

Reservation 

Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet. 

 

Några av ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

  Bilaga 2 § 83 
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Delges:  § 84 Dnr 11KS201 

KLK-ekonomi 

Kommuninvest Avtal Kommuninvest 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt 

Kommuninvest i Sverige AB ingå ett nytt regressavtal, 

 

att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt ”Avtal”, daterat med början 

den 7 maj 1993. 

 

att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Gävle kommun ansvar för 

Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat. 

 

att bemyndiga Carina Blank (Kommunstyrelsens ordförande) och Göran Arnell 

(Kommundirektör) i förening att underteckna ovan angivna avtal för Gävle kommuns 

räkning. 

 

Ärendebeskrivning 

Gävle kommun blev medlem i Kommuninvests ekonomisk förening år 1993. Kommuninvest 

skapades utifrån grundidén att tillsammans får svenska kommuner och landsting bättre 

villkor för sina investeringar än vad de får var och en för sig. I dag har föreningen 262 

medlemmar. Genom de förändringar som har skett i verksamheten och de krav som i övrigt 

ställs, behöver medlemmarna ingå i det två nya avtalen. Därigenom tillförsäkras att 

medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtagande blir tydligt även i framtiden.  

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 24 maj 2011 § 103 samt 

skrivelse jämte handlingar från Kommuninvest ekonomisk förening från Kommun-

ledningskontoret 
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Kommunfullmäktige Sid 13 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:   § 85 Dnr 11KS144 

KLK-löneenheten 

KLK-ekonomi Ändring av arvoden till lekmannarevisorer 
Gävle Stadshus AB Komplettering till arvodesbestämmelser 

Revision 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att revisorerna i Gävle kommun ges ett fast arvode som även omfattar ersättning för uppdrag 

som lekmannarevisor i de helägda kommunala bolagen  

 

att uppdraget som revisor ligger på arvodesnivå D i Gävle kommuns ”Bestämmelser om 

ersättning för förtroendeuppdrag i Gävle kommunkoncern. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade att från och med 1 januari 2011 om ändring av arvoden för 

ledamöter och ersättare i bolagen men ingenting sägs om arvoden för lekmannarevisorer. 

Revisionskontoret föreslår att arvodesreglementet kompletteras på så sätt att revisorerna ges ett 

fast arvode som även omfattar uppdragen som lekmannarevisorer i de helägda kommunala 

bolagen. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 24 maj 2011 § 104 samt 

skrivelse från kommunledningskontoret. 

 

Inlägg i debatten och yrkande 

Per Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt omedelbar justering av §:en.

 Bilaga § 85 

 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-06-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 14 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 86 Dnr 11KS144 

Revisionen 
Gävle Stadshus AB Ändring i bolagsordningarna angående lekmannarevisorer  

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att bolagsordningarna angående lekmannarevisorer gällande lydelse ”Kommunfullmäktige i 

Gävle utser för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse en lekmannarevisor med 

suppleant” ersätts med ”Kommunfullmäktige i Gävle utser för samma mandatperiod som gäller 

för bolagets styrelse en till sju lekmannarevisorer. 

 

Ärendebeskrivning  

Revisionskontoret föreslår förändringar i bolagsordningarna gällande lekmannarevisorer på 

arbetssättet för de helägda bolagen i Gävle Stadshus AB-koncernen. Förändringen innebär att 

man går från ett enskilt lekmannarevisorsuppdrag till ett gemensamt. Revisorerna föreslår att 

kommunfullmäktige utser för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse en till sju 

lekmannarevisorer. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 24 maj 2011 § 105 samt 

skrivelse från kommunledningskontoret. 

 

Inlägg i debatten 

Per Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt omedelbar justering av §:en.

 Bilaga § 86 

 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-06-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 15 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 87 Dnr 11KS147 

Gästrike Vatten AB 

Gävle Vatten AB Begäran om förändring av verksamhetsområde för Ersbo  

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att bifalla Gästrike Vattens begäran om förändring av verksamhetsområde för vatten respektive 

spillvatten för Ersbo i enlighet med kartbilaga 1  

 

Ärendebeskrivning 

Gästrike Vatten AB styrelse föreslår att kommunfullmäktige beslutar om förändring av 

verksamhetsområde för vatten respektive spillvatten för Ersbo. Under 2010 har Gästrike Vatten 

AB och tekniska kontoret arbetat fram en avsiktsförklaring för exploateringar för att klargöra 

inriktningen och underlätta hanteringen både för kunder och för handläggare på Gästrike 

Vatten såväl som på Gävle kommun.  

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 24 maj 2011 § 106 samt 

skrivelse jämte protokollsutdrag och skrivelse, kartbilaga och avsiktsförklaring från  

Gästrike Vatten AB styrelse. 

 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-06-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 16 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 88 Dnr 11KS135 

Gävle Vatten AB 

Gävle Hamn AB Inskränkning av verksamhetsområde inom Gävle vatten AB för 
vatten och avlopp inom Gävle Hamn AB 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att bifalla Gästrike Vattens begäran om inskränkning för vatten och avlopp inom Gävle 

Hamn. 

 

Ärendebeskrivning 

Gästrike Vatten AB styrelse föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget 

till inskränkning av verksamhetsområde för vatten och avlopp inom Gävle Hamn som 

innebär bl.a. att Gävle Hamn AB övertar ägande och förvaltning av delar av Gävle Vattens 

allmänna VA-anläggningar i hamnområdet. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 24 maj 2011 § 107 samt 

protokollstutdrag jämte skrivelse och kartbilaga från Gästrike Vatten AB styrelse. 

 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-06-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 17 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 89 Dnr 11KS134  

Gästrike Vatten AB 

Gävle Vatten AB Utökning av verksamhetsområde för Gävle Vatten AB  

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att bifalla Gästrike Vattens begäran om utökning av verksamhetsområde för Gävle Vatten 

AB. 

 

Ärendebeskrivning 

Gästrike Vatten AB styrelse föreslår att kommunfullmäktige beslutar om utökning av 

verksamhetsområde för Gävle Vatten AB bl.a. för att underlätta för kunder och för 

Gästrike Vattens tjänstemän att verksamhetsområdet avspeglar det faktiska område som 

Gävle Vatten AB hanterar som verksamhetsområde då flera bostadsområden har blivit 

utbyggda både med anläggningar och ledningsnät och bör införlivas i befintliga 

verksamhetsområdet 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 24 maj 2011 § 108 

samt föreligger protokollstutdrag jämte skrivelse och kartbilagor från Gästrike Vatten AB 

styrelse.  

 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-06-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 18 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 90 Dnr 10KS469 

Tekniska nämnden 

Landstinget Gävleborg Förslag till organisationsmodell för ny regional  
X-trafik AB kollektivtrafikmyndighet 
Region Gävleborg 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att Landstinget Gävleborg ska vara regional kollektivtrafikmyndighet i Gävleborgs län från 

den 1 januari 2012 

 

att tillämpa samverkan och samråd mellan landstinget och länets kommuner i enlighet med 

upprättad modellbeskrivning (bilaga 1) 

 

att Landstinget Gävleborg övertar kostnadsansvaret för kollektivtrafiken och en skatteväxling 

genomförs från den 1 januari 2012 från kommunerna Hofors, Sandviken, Ockelbo, Gävle, 

Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstig till landstinget 

 

att nivån på skatteväxlingen fastställs till 26 öre (bilaga 2) och baseras på kommunernas 

prognostiserade kostnad år 2012 

att de ekonomiska omfördelningseffekterna som följer av skatteväxlingen mellan 

kommunerna mildras genom en tillfällig treårig modell för mellankommunal utjämning 

under förutsättning av statens medgivande 

 

att Landstinget Gävleborg blir 100 % ägare av X-trafik AB senast från och med den 1 januari 

2012 samt att Landstinget Gävleborg förvärvar aktierna i X-trafik AB till bokfört värde. 

 

Ärendebeskrivning 

I juni 2010 beslutade riksdagen om ny lagstiftning gällande kollektivtrafiken som innebär ett 

förändrat synsätt på kollektivtrafiken och att kommunerna och landstinget måste se över 

ansvarsfördelning, finansiering och organisationen av kollektivtrafiken i länet. Efter 

utredning om val av organisationsmodeller och dialogmöten mellan kommunerna, 

landstinget och Region Gävleborg utsågs en politisk styrgrupp som tillsammans med en 

tjänstemannagrupp har berett dessa frågor vidare. Regionstyrelsen rekommendera sina 

medlemmar att fatta beslut om att den nya regionala kollektivtrafikmyndigheten inrättas i 

Landstinget Gävleborg från och med den 1 januari 2012.  

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 24 maj 2011 § 109 samt 

skrivelse jämte bilagorna; Förslag till organisationsmodell för ny regional 

kollektivtrafikmyndighet, Ny kollektivtrafikmyndighet, Förslag till samverkansformer för 

kollektivtrafik i Gävleborgs län, Skatteväxling kollektivtrafik Gävleborg – förutsättningar och 

utfall samt Gävle kommuns remissvar på skatteväxling från kommunledningskontoret  

 

  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-06-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 19 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Inlägg i debatten 

Patrik Stenvard (M), Carina Blank (S), Lili André (KD), Kent Lövgren (FP), Roger Hedlund (SD), 

Tommy Berger (S), Roland Ericsson (C), Marita Engström (V) och Roger Persson (MP). 

 

Yrkande 

Patrik Stenvard (M) och Lili André (KD) yrkar bifall till den muntliga reservationen i 

Kommunstyrelsen d.v.s. avslag och att Region Gävleborg ska vara regional 

kollektivtrafikmyndighet i Gävleborgs län från den 1 jan 2012. 

 

Carina Blank (S), Kent Lövgren (FP), Roger Hedlund (SD), Tommy Berger (s),  

Roland Ericsson (C), Marita Engström (V) och Roger Persson (MP) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag att Landstinget Gävleborg ska vara regional 

kollektivtrafikmyndighet i Gävleborgs län från den 1 jan 2012. 

 

Propositionsordning 

Vid proposition på bifall till reservationen i kommunstyrelsen respektive bifall till 

kommunstyrelsens förslag att Region Gävleborg ska vara regional kollektivtrafikmyndighet i 

Gävleborgs län från den 1 jan 2012 finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservation 

Kristdemokraternas ledamöter samt Moderaternas ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet. 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-06-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 20 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 91 Dnr 09KS468 

Tekniska nämnden 

KLK-ekonomi Länsgemensam färdtjänsttaxa 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

att införa föreslagna länsgemensam taxa för färdtjänst  

 

att uppdra till tekniska nämnden att utreda rabattsystem i samråd med övriga kommuner samt att 

redovisning sker på kommunstyrelsens decembersammanträde 2011. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden beslutade i juni 2010 att bifalla förslaget från samrådsgruppen för färdtjänst 

och sjukresor till att införa länsgemensam färdtjänsttaxa. Vid Kommunstyrelsens sammanträde i 

oktober 2010 återremitterades ärendet till tekniska nämnden för kompletteringar. 

Kommunstyrelsens begärda kompletteringar redovisas i bilagda skrivelse. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 24 maj 2011 § 110 samt 

protokollsutdrag jämte skrivelse från Tekniska nämnden. 

 

Inlägg i debatten 

Inger KällgrenSawela (M), Inger Schörling (MP), Kent Lövgren (FP), Roland Ericsson (C), 

Marina Alfredsson-Bror (C), Jens Leidermark (S), Margareta Pedersen-Ekström (M) och Lars 

Beckman (M). 

 

Yrkande 

Inger KällgrenSawela (M), Kent Lövgren (FP), Roland Ericsson (C), Marina Alfredsson-Bror (C), 

Margareta Pedersen-Ekström (M) och Lars Beckman (M) yrkar avslag till länsgemensam taxa för 

färdtjänst. 

 

Inger Schörling (MP) och Jens leidermark (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning med enkel votering 

Vid proposition på avslagsyrkandet respektive bifall till kommunstyrelsens förslag finner 

ordföranden att kommunfullmäktige bifaller kommunfullmäktiges förslag. 

 

Votering begärs och efter försöksvotering med handuppräckning begärs och verkställs.  

Följande voteringsproposition godkänns. Bifall till kommunstyrelsens förslag besvaras med ja 

och avslag med nej. Vid företagen handuppräckning finner ordföranden att röstövervikt 

föreligger för kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservation 

Alliansens ledamöter (Moderaterna, Folkpartiet, Centern, Kristdemokraterna) och 

Sverigedemokratrenas ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet. 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-06-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 21 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 92 Dnr 11KS180 

Inköp Gävleborg 

Årsredovisning 2010 Inköp Gävleborg 
 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010 

 

att godkänna årsredovisningen för år 2010. 

 

Ärendebeskrivning 

Från Inköp Gävleborg har årsredovisning inkommit samt har förbundets revisorer tillstyrkt 

årsredovisningen och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 24 maj 2011 § 111 samt 

skrivelse jämte Årsredovisning 2010 Inköp Gävleborg från kommunledningskontoret. 
 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-06-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 22 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 93 Dnr 11KS236 

Byggnads- och  

miljönämnden  Nya lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och  
Länsstyrelsen miljön i Gävle kommun 

 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att godkänna föreslagna lokala föreskrifter för Gävle kommun  

 

Ärendebeskrivning 

Byggnads- och miljönämnden beslutade den 23 februari 2011 om nya lokala föreskrifter och 

föreslår kommunfullmäktige detsamma. Sveriges kommuner har rätt att besluta om lokala 

föreskrifter (regler) för att skydda människors hälsa och miljön enligt miljöbalkens 9 kapitel 

och i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 24 maj 2011 § 112 samt 

protokollsutdrag jämte skrivelse och kartbilaga från Byggnads- och miljönämnden. 

 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-06-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 23 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 94 Dnr 11KS55 

Tekniska nämnden 

Byggnads- och  Samverkan Tekniska kontoret och Bygg & Miljö 
miljönämnden Sammanslagning av rubricerade förvaltningar till en förvaltning 

 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att tekniska nämnden och byggnads- och miljönämnden ska ha en gemensam 

förvaltningsorganisation och förvaltning benämnd Samhällsbyggnad Gävle 

 

att uppdra åt kommunstyrelsen att inom ramen för sin instruktionsrätt tillse att samgåendet 

genomförs på ett sådant sätt att den nya organisationen kan fungera fullt ut fr.o.m. 

 den 1 januari 2012. 

 

Ärendebeskrivning   

I samband med beslut om mål och ramar i juni 2010 gav kommunfullmäktige tekniska 

nämnden i uppdrag att arbeta mot att fler gemensamma ledningsresurser kan samordnas och 

då i första hand med byggnads- och miljönämnden. Uppdrag gavs till PwC att genomföra 

översynen samt överlämna slutrapport.  

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 24 maj 2011 § 113 samt 

missiv jämte protokollsutdrag från kommunledningskontoret, från Tekniska nämnden och 

Byggnads- och miljönämnden skrivelser, samrådsredogörelse, pwc slutrapport: Översyn av 

samverkansmöjligheter mellan tekniska kontoret och bygg & miljöförvaltningen. 

 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-06-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 24 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges: Berörda § 95 

 

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 § 95 

 

Mona Kolarby (S) ordförande i valberedningen föredrar ärendet. 

 

 

  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-06-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 25 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Bordläggning av motioner 

På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga besvarandet av följande 

motioner för att återupptas vid nästkommande sammanträde. 

 

§ 96 Roger Hedlund och Margareta Sandstedt (SD  

 - Hjälp med snöskottning, 10KS82   

 

§ 97 Lennart Sjögren, Lili André och Lennart Ahlenius (KD) 

 - Satsa på sommarlovsentreprenörer, dnr 10KS131   

 

§ 98 Vivi-Anne Sundqvist (S) 

 - Om bussförbindelser och tillgänglighet för äldre i Gävles olika kommundelar, 

 dnr 09KS257 -  

 

§ 99 Lennart Sjögren (KD), Lili André (KD) och Lennart Ahlenius (KD)  

 - Inrättande av pris för tillgängliga lokaler, 08KS607   

 

§ 100 Kenth Lövgren (FP) 

 - Satsa på upptåget, dnr 09KS543   

 

§ 101 Lennart Sjögren (KD), Lili André (KD) och Lennart Ahlenius (KD) 

 - Introduktion av nyanlända invandrare dnr 10KS134  

 

§ 102 Lennart Sjögren (KD), Lili André (KD) och Lennart Ahlenius (KD) 

 - Sommarjobbsatsning på skolungdomar, dnr 10KS177   

 

§ 103 Lennart Sjögren (KD) 

 - Mindre barngrupper, dnr 10KS355   

 

§ 104 Roger Hedlund (SD), Margareta Sandstedt (SD), Louise Erixon (SD) och Rickard 

Carlsson (SD) 

 - Insynsrätt i Kommunstyrelsen, dnr 10KS495   

 

§ 105 Roger Hedlund (SD), Margareta Sandstedt (SD), Louise Erixon (SD) och 

 Rickard Carlsson (SD) 

 - Kameraövervakning i Gävle, 10KS496 

  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-06-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 26 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 106 a Dnr 11KS291 

    

Enkel fråga av Micael Dahlberg (M)  

 – Boulognerskogen 

Micael Dahlberg (M) har ställt rubricerade fråga.  

 Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 

 

 Boulognerskogen är en av Gävles vackraste platser. Just nu är den inbäddad i en härlig 

grönska men tidigt i våras såg man en hel del skavanker och brister. Stenläggningar som 

var raserade och broar som såg synnerligen slitna och skadade ut. 

 

 Jag undrar om det finns någon fastställd underhållsplan för Boulognerskogen som Tekniska 

kontoret arbetar efter? 

 

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

av Micael Dahlberg (M) förklaras debatten avslutad. 

  

 

Bordläggning av medborgarförslag 

På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga besvarandet av följande 

medborgarförslag för att återupptas vid nästkommande sammanträde. 

 

§ 107 Lennart Lindahl 

 - För att motverka mobbing påskolorna så behövs skolmorfar, dnr 09KS134 

 

§ 108 Lilian Norén  

 - Byt ut glas i busskurer och ersätt med stålgaller, dnr 10KS165  

 

§ 109 Carin Reneland 

 - Installera pumpstationer för att underlätta för cyklister, dnr 10KS178   

 

§ 112 Ann-Louise Merkel  

 - Möjliggöra skugga för barnen på Vinbärsgårdens dagis, dnr 10KS290  

 

  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-06-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 27 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 110 Dnr 10KS232 

Kultur- och fritidsnämnden 

Medborgarförslag av Birgitta Bohlund 
 - Gör Jonny Mattsongården till attraktiv och tillgängligt 
besöksmål 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

att medborgarförslaget ”Gör Johnny Mattsongården till attraktivt och tillgängligt besöksmål 

för boende och besökande i Gävle”, som lämnats in av Birgitta Bohlund anses bifallen, med 

hänvisning till yttrande från Kultur- och Fritidsnämnden. Den ideella föreningen ”Johnny 

Mattsongårdens vänner” har bildats, vars syfte bland annat är att förvalta gården. Eventuella 

extra kostnader tas inom Kultur- och Fritidsnämndens befintliga ram. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2010, § 115, väckte Birgitta Bohlund 

rubricerade medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Kultur- och 

fritidsnämnden och Kommunledningskontorets Informations- och marknads avdelning för 

besvarande.  

 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 24 maj 2011 § 118 samt 

medborgarförslagsutlåtande från kommunalrådskansliet. 

 

Inlägg i debatten 

Birgitta Bohlin förslagställaren och Lars-Göran Ståhl (S). 

 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-06-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 28 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 111 Dnr 10KS256 

Barn- och ungdomsnämnden 

Medborgarförslag av AnnaCarin Söderhielm 
 - Minska storleken på barngrupper i de förskolor där detta 
behövs 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

att medborgarförslaget "Minska storleken på barngrupperna i de förskolor där detta behövs" 

som lämnats in av AnnaCarin Söderhielm ska anses besvarad, med hänvisning till yttrande från 

Barn- och Ungdomsnämnden. Arbetet pågår med förändringar av barnantalet i förskolans 

grupper. Förutsättningarna för att förändra barngruppernas storlek hänvisas till Mål och Ramar 

för 2012 och framåt och de budgetsamtal som för närvarande pågår. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2010, § 115, väckte AnnaCarin 

Söderhielm rubricerade medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Barn- och 

ungdomsnämnden för besvarande.  

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 24 maj 2011 § 119 samt 

medborgarförslagsutlåtande från kommunalrådskansliet. 

 

Inlägg i debatten 

Anna Carin Söderhielm förslagsställaren, Åsa Wiklund-Lång (S), Mats Ivarsson (FP),  

Roland Ericsson (C), Lili André (KD), Ewa Stenberg Jäderberg (M), Maritha Johansson (V)  

och Niclas Bornegrim (M). 

 

Yrkande 

Åsa Wiklund-Lång (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Mats Ivarsson (FP), Roland Ericsson (C), Lili André (KD) och Ewa Stenberg Jäderberg (M) 

yrkar bifall till medborgarförslaget.  

 

Propositionsordning 

Vid proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag d.v.s. besvarad respektive bifall till 

medborgarförslaget finner ordföranden att Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag att medborgarförslaget ska anses besvarad. 
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Kommunfullmäktige Sid 29 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 113 Dnr 10KS292 

 

Medborgarförslag från Pukslagargården/Anitha Sjöström 
 - Minska antalet barn i förskolans barngrupper 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att medborgarförslaget ”Minska antalet barn i Förskolans barngrupper”, som lämnats in av 

personal från Pukslagargården/Anita Sjöström ska anses besvarad, med hänvisning till yttrande 

från Barn och Ungdomsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2010, § 129, väckte Personal från 

Pukslagargården/Anitha Sjöström rubricerade medborgarförslag. Medborgarförslaget har 

remitterats till Barn- och ungdomsnämnden för besvarande. 

 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 24 maj 2011 § 121 samt 

medborgarförslagsutlåtande från kommunalrådskansliet. 

 

Inlägg i debatten 

Anita Sjöström förslagsställaren, Åsa Wiklund-Lång (S), Roland Ericsson (C), 

Ewa Stenberg Jäderberg (M), Lili André (KD) och Mats Ivarsson (FP). 

 

Yrkande 

Åsa Wiklund-Lång (S) yrkar bifall till motionen d.v.s. att medborgarförslaget ska anses 

besvarad. 

 

Roland Ericsson (C), Ewa Stenberg Jäderberg (M), Lili André (KD) och Mats Ivarsson (FP) 

yrkar bifall till medborgarförslaget. 
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Kommunfullmäktige Sid 30 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Propositionsordning med votering 

Vid proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag respektive bifall till medborgarförslaget 

finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Votering begärs och bifalles. 

Följande voteringsproposition godkännes. Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja 

och den som vill bifalla medborgarförslaget  röstar nej.  

 

Vid upprop avges 64 röster, varav 32 ja-röster. 31 nej-röster och en avstår. 

 Bilaga § 113 

Kommunfullmäktige har alltså efter omröstning beslutat bifalla kommunstyrelsen förslag. 
 

 

Reservation 

Alliansens ledamöter (Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna) samt 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet. 

 

 

Ajournering kl 18.40-19.30 

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

 

 

Bordläggning av Interpellationer 

På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga besvarandet av följande 

interpellationer för att återupptas vid nästkommande sammanträde. 

 

§ 114 Lennart Ahlenius (KD) 

 - Hemspråksundervisning och modersmål - en rättighet, dnr 11KS219 

  

§ 115 Lennart Ahlenius (KD) 

 - Vad hände med företaget Electroengine? dnr 11KS275 
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Kommunfullmäktige Sid 31 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

 

§ 116 

 

Nya motioner 

Följande skriftliga motioner avlämnas av  

 

Jörgen Edsvik (S), Seppo Laine (V) och Dan Lorén (MP) 

 - Ett centralt stadsbad – utveckling för en attraktivare stad, dnr 11KS280. 

 

Lili André (KD) och Lennart Ahlenius (KD)  

 - Handlingsplan för social trygghet och social delaktighet, dnr 11KS298. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionerna till Kommunstyrelsen för  

beredning. 

 

 

§ 117 

 

Nya interpellationer 

Följande skriftliga interpellationer lämnas av 

 

Lili André (KD)  

 - Vilka planer finns för Engesbergs Camping & Stugby dnr 11KS299. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna får framställas till berört kommunalråd eller 

nämndsordförande för att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
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Kommunfullmäktige Sid 32 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 118 

 

Nya medborgarförslag 
 

Följande skriftliga medborgarförslag avlämnas av 

 

Lilian Norén 

 - Information till villa och radhusägare för att undvika dumpning av trädgårdsavfall i skog och 

mark, dnr 11KS277. 

 

Per Hedström 

 - Asfaltering av vägen till Återvinningscentralen i Hamrånge, dnr 11KS290. 

 

Nils-Olof Wångstedt 

 - Parkeringsproblem på gatorna runt Nynäsplan, dnr 11KS296. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för 

beredning. 


