
 
 
 

S AM M AN T R ÄD E S P R O TO K O L L  
 

K o m m u n f u l l m ä k t i g e  
 

  Sid 1 (32) 

 
 

 

Sammanträdesdatum 2011-09-26 

   

Plats Stadshuset, Spegelsalen 

Tid Sammanträde kl. 14.00-20.25 

 

Närvarande Se sidan 2-3 

 

Justeringens  

plats och tid 
Stadshuset 2011-10-07 

Paragrafer  

§§ 119-149 

 

Sekreterare 

Omedelbart justerade var §§ 128 

 Markus Svensson 

Ordförande 

 

 Daniel Olsson (S)    

Justerare  

 Roger Hedlund (SD)  Inger Schörling (MP)   

 

 

 

 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige 

  

Sammanträdes-

datum 2011-09-26 

 

Anslag sätts upp 2011-10-07 Anslag tas ned 2011-10-31 

 

Förvaringsplats 

för protokollet Kommunledningskontoret, Diariet, Drottninggatan 22 

 

Underskrift  

  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-09-26 

 

Kommunfullmäktige Sid 2 (32) 

 

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    

Lina Sjöström Risbecker  MP x    

Henrik Åkerlund  MP  x Tomas Fransson  

Inger Schörling  MP x    

Helene Börjesson   MP x    

Roger Persson   MP x    

Carina Blank  from § 136 S x  Mohammed Abusagr  tom § 135 

Peter Bergström   S x    

Lena Lundgren   S x    

Per Johansson tom § 138 S x  Inga-Lill Hemström  from § 144 

Åsa Wiklund Lång   S x    

Hans Wahlström  S x    

Mona Kolarby    S x    

Daniel Olsson ordf.  S x    

Ulrika Jidåker   S  x Ismet Uzun   

Rolf Wiberg    S x    

Jens Leidermark   S x    

Jane Myrberg  S x    

Håkan Alenius  S  x Boel Fredriksson  

Eva Svedin Björklund  S  x Ingemar Waern   

Anéa Elfving   S x    

Jörgen Edsvik  tom § 131 S x  Kristina Hellström from § 132 

Ann Lidman  S x    

Eva Älander  S x    

Tommy Berger   S x    

Elisabeth Lindström   S x    

Lars-Göran Ståhl   S x    

Helena Gille   S x    

Markus Kristiansson  S x    

Lena Åhlander   S x    

Mats Ivarsson tom § 135 FP x    

Lena Ödeen  FP x    

Per-Åke Fredriksson  FP x    

Matilda Sundqvist Boox   FP x    

Kenth Lövgren  tom 133 FP x  Evelyn Klöverstedt  from § 134 

Roland Ericsson  C x    

Marina Alfredsson-Bror   C x    

Urban Sjölander   C x    

Lili André   KD x    

Lennart Ahlenius  KD x    

Alexander Jonsson  M  x Patrik Stenvard   

Pia Jansson  M x    

Morgan Darmell  M x    

Margareta Pedersen-Ekström  M  x Sven Olof Hiller   

Kenneth Bognesand  M x  Jan Svensson from § 133 

Örjan Larsson   M x    

Niklas Bornegrim  M x    

Micael Dahlberg   M x    



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-09-26 

 

Kommunfullmäktige Sid 3 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Birgittha Bjerkén   M x    

Lars Beckman   M  x Hampus Furubacke   

Ewa Stenberg Jäderberg  M x    

Ann Sophie Mattisson 1:e vice o  M x    

Måns Montell  M x    

Inger KällgrenSawela   M x    

Björn Franksson  M x    

Titti Björk  M x    

Leif Meijer  M  x Gun Lundberg (M)   

Robert Waller  from § 124 M x  Jan Svensson tom 123 

Richard Carlsson  SD x    

Margareta Sandstedt  SD x    

Louice Erixon  SD  x Marcus Andersson  

Roger Hedlund  SD x    

       

Ersättare       

Maritha Johansson  V x    

Seppo Laine  V x    

Tomas Fransson   MP x    

Kiki Larsson  MP x    

Dan Lorén  MP  x   

Mohammed Abusagr  tom kl 19.00 S x    

Anneli Ellebo  S  x   

Micael Rusthoi  S  x   

Kristina Hellström from kl 15.00 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  M x    

Hampus Furubacke  M x    

Gun Lundberg  M x    

Jan Svensson  M x    

Margareta Larsson  M x    

Maud Lund tom kl 20.05 M x    

Solveig Zingmark  M x    

Lars-Göran Lund  M x    

Marcus Andersson  SD x    

Carl Ekenberg  SD x    

 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-09-26 

 

Kommunfullmäktige Sid 4 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

  

§ 119 

 

Information 

Kommunrevisionen informerar om sin verksamhet. Ärendet föredras av Gunilla de Maré (M) 

ordförande i Kommunrevisionen samt Gunilla Beckman-Ljung revisionschef för 

Revisionskontoret. 

 

 

Anmälningsärenden 

§ 120 Utredning av Kulturskolans verksamhet – verksamhetens inriktning och 

innehåll, dnr 11KS297, I kallelsen redovisas underlaget. 

 

§ 121a I kallelsen redovisas rapporter om ej verkställda gynnade beslut kvartal 2 2011 

enligt socialtjänstlagen från Socialtjänsten enligt 4 kap 1 § SoL, dnr 11KS234. 

 

§ 121 b Per Almberg (MP) ledamot samt andre vice ordförande i Kommunfullmäktige är 

folkbokförd i en annan kommun. Hans uppdrag upphör därmed att gälla enligt 4 kap 8 § i 

kommunallagen, dnr 11KS343. 

 

§ 121 c Länsstyrelsen har den 21 september 2011 utsett Henrik Åkerlund (MP) till ny 

ledamot i Kommunfullmäktige efter Per Almberg (MP).Till ny ersättare i kommunfullmäktige 

efter Henrik Åkerlund (MP) har Dan Lorén (MP) utsetts, dnr 11KS343. 
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Kommunfullmäktige Sid 5 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

  

Delges: § 122 

 

Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige för 
tiden 26.09.2011-31.10.2014 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att bifalla valberedningens förslag att Helene Börjesson (MP) väljs till andre vice 

ordförande. 

 

Ärendebeskrivning 

Per Almberg (MP) ledamot samt vice ordförande i Kommunfullmäktige är folkbokförd i 

en annan kommun. Hans uppdrag upphör därmed att gälla enligt 4 kap 8 § i 

kommunallagen. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas skrivelse från kommunledningskontoret. 
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Kommunfullmäktige Sid 6 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 123 Dnr 11KS276 

KLK-ÖP 

Byggnads- och  Miljöbokslut 2010 
miljönämnden 

 

Beslut    

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 

 

att godkänna Gävle kommuns miljöbokslut 2010 samt 

 

att kommunkoncernen miljöarbete fortsätter med inriktning på att uppfylla de lokala inriktnings- 

och delmålen som ännu inte är uppfyllda.  

 

Ärendebeskrivning  

Kommunfullmäktige antog våren 2005 Lokala Miljömål för Gävle kommun. De lokala 

miljömålen har följts upp årligen i ett miljöbokslut. I miljöbokslut för 2010 har 

måluppfyllelsen redovisats på ett lite annat sätt än tidigare bokslut eftersom 2010 är slutår för 

de allra flesta lokala miljömålen. Miljöbokslutet för 2010 visar att av 34 delmål har 16 uppnåtts 

helt, 2 delmål har inte alls uppnåtts medan 16 delvis uppnåtts. Av de 12 inriktningsmålen har 3 

uppnåtts helt och 9 stycken delvis.  

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 14 juni 2011 § 144 samt 

skrivelse jämte miljöbokslut från kommunledningskontoret. 

 

Inlägg i debatten och yrkande 

Lili André (KD), Roger Persson (MP), Per Johansson (S), Måns Montell (M), Roland Ericsson (C), 

Per-Åke Fredriksson (FP), Inger Schörling (MP), Kent Lövgren (FP), Anita Walther (V), Björn 

Frankson (M), Lena Lundgren (S), Jörgen Edsvik (S) och Björn Öberg (V) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag 
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Kommunfullmäktige Sid 7 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 124 Dnr 11KS149 

samtliga nämnder 

och bolag Upphandlings- och inköpspolicy  

  

Beslut    

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag  

 

att godkänna förslaget till Upphandlings- och Inköpspolicy för Gävle kommun och dess 

helägda bolag. 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till upphandlings- och inköpspolicy. Policyn 

innehåller de huvudprinciper som ska gälla för all upphandling och alla inköp av varor, tjänster 

och entreprenader.  

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 14 juni 2011 §§ 146 och 

145 samt missiv, åtgärdsplan inköpsstrategiarbetet, Gävle kommunkoncerns inköpsstrategi, jämte 

upphandlings- och inköpspolicyn från kommunledningskontoret. 

 

Inlägg i debatten 

Roger Persson (MP), Margareta Sandstedt (SD), Urban Sjölander (C), Lennart Ahlenius (KD), 

Lena Lundgren (S), Jörgen Edsvik (S), Måns Montell (M), Micael Dahlberg (M).  

 

Yrkande 

Margareta Sandstedt (SD) yrkar återremiss för tydligare skrivning. 

 

Roger Persson (MP), Urban Sjölander (C), Lennart Ahlenius (KD), Jörgen Edsvik (S) och 

Måns Montell (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 

Vid proposition att ärendet ska avgöras idag respektive återremiss i ärendet finner ordföranden 

att Kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag. 

 

Vid proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att 

Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Ajournering kl 16.00-16.15 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Kommunfullmäktige Sid 8 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 125 Dnr 11KS343 

 

Per Almberg (MP) - Begäran om att sitta kvar som  
förtroendevald   

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag 

 

att bifalla Per Almbergs (MP) begäran att få ha kvar sitt uppdrag som ledamot i 

omvårdnadsnämnden under återstoden av mandattiden. 

 

att bifalla Per Almbergs (MP) begäran att få ha kvar sitt uppdrag som nämndeman i Gävle 

Tingsrätt under återstoden av mandattiden.  

 

Ärendebeskrivning   

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande Per Almberg (MP) anhåller om att få ha kvar vissa 

förtroendeuppdrag då han flyttat till annan kommun. Enligt kommunallagens regler angående 

vilka som är valbara så är det ett krav att du skall vara folkbokförd i kommunen. KL 4:8: Om 

en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också uppdraget genast. Fullmäktige får dock 

besluta att en förtroendevald som valts av fullmäktige får ha kvar sina uppdrag under 

återstoden av mandattiden. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 6 september 2011 § 165 samt 

missiv från kommunledningskontoret jämte Per Almbergs anhållan. 

 

Inlägg i debatten 

Roger Persson (MP), Per Johansson (S), Marita Engström (V), Roger Hedlund (SD),  

Micael Dahlberg (M). Roland Ericsson (C), Lili André (KD), Björn Öberg (V), Inger Schörling (MP), 

Mats Ivarsson (FP), Tommy Berger (S), Mohammed Abusagr (S), Kent Lövgren (FP), Inger 

KällgrenSawela (M), Anéa Elfving (S) och Björn Frankson (M). 

 

Yrkande 

Per Johansson (S), Marita Engström (V), Björn Öberg (V), Tommy Berger (S) och Anéa 

Elfving (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag att Per Almberg får ha kvar sina uppdrag. 

 

Roger Persson (MP), Roger Hedlund (SD), Micael Dahlberg (M), Roland Ericsson (C),   

Lili André (KD), Inger Schörling (MP), Mats Ivarsson (FP), Mohammed Abusagr (S),  

Kent Lövgren (FP) och Inger KällgrenSawela (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens  

förslag att bifalla Almbergs anhållan om fortsatta uppdrag.  
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Kommunfullmäktige Sid 9 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Propositionsordning med votering 

Vid proposition på bifall respektive avslag på kommunstyrelsens förslag om Almbergs anhållan  

om fortsatta uppdrag finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Votering begäres och verkställs. 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 35 ja-röster och 29 nej-röster samt 1 avstår. 

 Bilaga § 125 

Kommunfullmäktige har alltså efter omröstning beslutat bifalla kommunstyrelsen förslag. 
 

Antecknas att Lena Lundgren (S) avstår att rösta p.g.a. jäv. Kristina Hellström (S) tjänstgör 

istället under detta ärende 

 

Reservationer 

 

Socialdemokraternas ledamöter (förutom Mohammed Abusagr (S)) samt vänsterpartiets 

ledamöter reserverar sig mot beslutet 
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Kommunfullmäktige Sid 10 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 126 Dnr 11KS114 

 

Anmälan om väckta motioner och medborgarförslag 
som är under beredning 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag  

 

att lägga redovisningen till handlingarna 

 

Ärendebeskrivning 

Från kommunledningskontoret föreligger en sammanställning över obesvarade motioner och 

medborgarförslag som ligger under beredning 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisa kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 6 september 2011 § 166 samt 

skrivelse från kommunledningskontoret. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges: § 127 Dnr 11KS348 

samtliga nämnder 

KLK-Info.avd Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2012 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att fastställa förslaget till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under år 2012. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har lämnat ett förslag till sammanträdesdagar för 

Kommunfullmäktige år 2012 enligt följande:  

20/2, 26/3, 23/4, 28/5, 18/6, 24/9, 29/10, 26/11, 17/12. 

 

Kommunfullmäktiges sammanträden börjar kl 14.00 och pågår som längst till 22.00. 

Sammanträdena i juni och december kommer att vid behov börja kl 09.00. Meddelande om 

starttid för dessa sammanträden kommer minst en månad före sammanträdet. 

  

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande.  
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges: Berörda § 128 

 

Avsägelser samt fyllnadsval 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att bifalla valberedningens förslag på avsägelser och fyllnadsval. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunfullmäktiges ersättare Petter Mörck (FP) har begärt entledigande från uppdraget som 

ersättare i Kommunfullmäktige, dnr 11KS354. 

 

Kommunfullmäktiges nyutsedda ledamot Henrik Åkerlund (MP) har begärt entledigande från 

uppdraget som ledamot i Kommunfullmäktige, dnr 11KS399. 

 

Ett antal förtroendevalda har avsagt sig uppdrag i nämnder och bolag, och nya 

förtroendevalda skall därför väljas till dessa uppdrag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 28 mars 2011 delas ut under 

sammanträdet. Paragrafen justeras omedelbart  Bilaga § 128 

 

Mona Kolarby (S) ordförande i valberedningen föredrar ärendet. 
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Kommunfullmäktige Sid 13 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 129 Dnr 10KS82 

Omvårdnadsnämnden 

Tekniska nämnden Motion av Roger Hedlund (SD) och Margareta Sandstedt (SD)  
- Hjälp med snöskottning 

 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar i enligt kommunstyrelsens förslag  

 

att motionen som lämnats in av Roger Hedlund (SD) och Margareta Sandstedt (SD) avslås, 

med hänvisning till omvårdnadsnämndens yttrande. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2010, § 50, väckte Roger Hedlund (SD) 

och Margareta Sandstedt (SD) rubricerade motion. 

 

Beslutsunderlag 

I kommunfullmäktiges kallelse från den 20 juni 2011 § 96 redovisas kommunstyrelsens 

protokollsutdrag från den 24 maj 2011 § 122 samt motionsutlåtande från 

kommunalrådskansliet. 

 

Inlägg i debatten och yrkande 

Roger Hedlund (SD) yrkar bifall till motionen. 

 

Propositionsordning 

Vid proposition på avslag respektive bifall till motionen, finner ordföranden att Kommun-

fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag att avslå motionen med hänvisning till 

omvårdnadsnämndens yttrande. 
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Kommunfullmäktige Sid 14 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 130 Dnr 10KS131 

Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden Motion av Lennart Sjögren (KD), Lili André (KD) och Lennart 
Ahlenius (KD) - Satsa på sommarlovsentreprenörer 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag  

 

att motionen som lämnats in av Lennart Sjögren (KD), Lili André (KD) och Lennart Ahlenius (KD) 

är besvarad, med hänvisning till Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämndens yttrande, där redan nu 

pågående insatser finns beskrivna. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2010, § 50, väckte Lennart Sjögren, Lili 

André och Lennart Ahlenius (samtliga KD) rubricerade motion 

 

Beslutsunderlag 

I kommunfullmäktiges kallelse från den 20 juni 2011 § 97 redovisas kommunstyrelsens 

protokollsutdrag från den 24 maj 2011 § 123 samt motionsutlåtande från 

kommunalrådskansliet. 

 

Inlägg i debatten 

Lili André (KD) och Peter Bergström (S). 

 

yrkande 

Lili André (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige Sid 15 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:   § 131 Dnr 09KS257 

Tekniska nämnden 

Motion av Vivi-Anne Sundqvist (S)  

 - Om bussförbindelser och tillgänglighet för äldre i Gävles olika 

kommundelar 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag  

 

att motionen som lämnats in av Vivi-Anne Sundqvist besvaras: För Gävle kommuns del tycker 

vi att ambitionerna i motionen är bra. Från och med 2012-01-01 kommer dock all 

kollektivtrafik i Sverige att lyda under en egen regional myndighet. Kommunens roll och 

möjlighet att påverka kollektivtrafiken är ännu inte helt klarlagd. I den mån vi kan påverka 

kommer motionens intentioner att beaktas. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 2009, § 106, väckte Vivi-Anne Sundqvist 

(S) rubricerade motion. 

 

Beslutsunderlag 

I kommunfullmäktiges kallelse från den 20 juni 2011 § 98 redovisas kommunstyrelsens 

protokollsutdrag från den 24 maj 2011 § 124 samt motionsutlåtande från 

kommunalrådskansliet. 
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Kommunfullmäktige Sid 16 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 132 Dnr 08KS607 

KLK-ÖP 

Tillgänglighets- Motion av Lennart Sjögren (KD), Lili André (KD) och Lennart  
rådgivaren Ahlenius (KD) - Inrättande av pris för tillgängliga lokaler 
Byggnads- och 

miljönämnden Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag  

 

att motionen som lämnats in av Lennart Sjögren (KD), Lili André (KD och Lennart Ahlenius 

(KD) beviljas i sin första att-sats om inrättande av särskilt pris för särskilt god tillgänglighet i 

lokaler som finns i vår kommun samt  

 

att motionen avslås i sin andra att-sats om att priset ska inrättas med förebild i de regler och 

rutiner som finns för S:t Julianpriset i Stockholm.  

Ett pris för tillgängliga lokaler utformas på det vis Byggnads- och miljönämnden finner 

lämpligt för vår kommun. All eventuell finansiering av priset ska ske inom Byggnads- och 

miljönämndens befintliga budgetram. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2008, § 258, väckte Lennart Sjögren 

(KD), Lili André (KD) och Lennart Ahlenius (KD) rubricerade motion. 

 

Beslutsunderlag 

I kommunfullmäktiges kallelse från den 20 juni 2011 § 99 redovisas kommunstyrelsens 

protokollsutdrag från den 24 maj 2011 § 125 samt motionsutlåtande från 

kommunalrådskansliet. 

 

Inlägg i debatten och yrkande 

Lili André (KD) och Per-Åke Fredriksson (FP) yrkar bifall till båda att-satserna. 

 

att-satserna i sitt ursprung 

Kristdemokraterna föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen 

 

att inrätta ett särskilt pris för särskild god tillgänglighet i lokaler som finns i vår kommun 

 

att priset inrättas med förebild i de regler och rutiner som finns för S:t Julianpriset i 

Stockholm 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Propositionsordning 

Vid proposition gällande den första att-satsen finner ordföranden att Kommunfullmäktige 

bifaller detsamma. 

Vid proposition gällande den andra att-satsen om avslag respektive bifall finner ordföranden 

att Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag att avslå detsamma. 

 

Reservationer 

Kristdemokraternas ledamöter, Folkpartiets ledamöter samt Centerpartiets ledamöter 

reserverar sig muntligt mot beslutet i sin helhet. 

 

  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-09-26 

 

Kommunfullmäktige Sid 18 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:   § 133 Dnr 09KS543 

KLK-ÖP 

Motion av Kent Lövgren (FP)  
 - Satsa på upptåget (FP) 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag  

 

att motionen ”Satsa på Upptåget” som lämnats in av Kenth Lövgren (FP) anses bifallen. 

 I förslaget till landstingets trafikbeställning fanns täckning för hela underskottet sträckan  

Gävle-Skutskär-Gävle för 2012 som beräknas till 2,2 miljoner kronor.  

Landstingsfullmäktige fattade beslut i frågan 2011-04-27. Upplands Lokaltrafik planerar även att 

söka tåglägen för de tåg som idag stannar/ avgår från Skutskär. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari 2010, § 29, väckte Kenth Lövgren (FP) 

rubricerade motion 

 

Beslutsunderlag 

I kommunfullmäktiges kallelse från den 20 juni 2011 § 100 redovisas kommunstyrelsens 

protokollsutdrag från den 24 maj 2011 § 126 samt motionsutlåtande från 

kommunalrådskansliet. 

 

Inlägg i debatten och yrkande 

Kent Lövgren (FP) och Per Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

 

 

  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-09-26 

 

Kommunfullmäktige Sid 19 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:   § 134 Dnr 10KS134 

Utbildnings- och  

arbetsmarknadsnämnden Motion av Lennart Sjögren (KD), Lili André (KD) och Lennart 

Ahlenius (KD) - Introduktion av nyanlända invandrare (KD) 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag  

 

att motionen ”Introduktion av nyanlända invandrare ” som lämnats 

 in av Lennart Sjögren (KD), Lili André (KD) och Lennart Ahlenius (KD) ska anses besvarad, med 

hänvisning till yttrande från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.  

 

Vid utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2010-04-21 fattades beslut om att  

anta förslaget om utredning av den framtida kommunala hanteringen av flyktingmottagandet: 

 Kommunens samordningsansvar ligger kvar inom Utbildning och Arbete, ansvaret ligger på 

Invandrarcentrum 2011 men flyttas över till Arbetsmarknadsenheten (AME) från 2012 

 Invandrarcentrum/AME ansvarar för arbetet kring praktisk mottagning i samband med bosättning 

 Invandrarcentrum/AME skriver avtal med berörda förvaltningar/verksamheter om del av 

schablonersättning 

 Invandrarcentrum/AME ansvarar för att säkerställa att kommunen får in sina berättigade statsbidrag 

 

Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2010, § 50, väckte Lennart Sjögren,  

Lili André och Lennart Ahlenius (samtliga KD) rubricerade motion. 

 

Beslutsunderlag 
I kommunfullmäktiges kallelse från den 20 juni 2011 § 101 redovisas kommunstyrelsens 

protokollsutdrag från den 24 maj 2011 § 127 samt motionsutlåtande från 

kommunalrådskansliet. 

 

Inlägg i debatten 
Lennart Ahlenius (KD), Peter Bergström (S), Evelyn Klöverstedt (FP), Roland Ericsson (C) och  

Inger KällgrenSawela (M). 

 

Yrkande 
Lennart Ahlenius (KD), Evelyn Klöverstedt (FP) och Roland Ericsson (C) yrkar bifall till motionen.  

 

Peter Bergström (S) och Inger KällgrenSawela (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

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

ordföranden att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. D.v.s. att motionen ska  

anses besvarad med hänvisning till yttrande från Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 

 

Reservation 
Folkpartiets ledamöter, Kristdemokraternas ledamöter och Centrpartiets ledamöter reserverar sig 

mot beslutet. 

  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-09-26 

 

Kommunfullmäktige Sid 20 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 135 Dnr 10KS177 

Utbildning- och 

arbetsmarknads Motion  av Lennart Sjögren (KD), Lili André (KD) och  
nämnden Lennart Ahlenius (KD) - Sommarjobbsatsning på skolungdomar 

 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag  

 

att motionen ”Sommarjobbsatsningar för skolungdomar” som lämnats in av Lennart Sjögren 

(KD), Lili André (KD) och Lennart Ahlenius (KD) anses besvarad, med hänvisning till 

yttrande från kommunledningskontoret. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2010, § 66, väckte Lennart Sjögren (KD), 

Lili André (KD) och Lennart Ahlenius (KD) rubricerade motion 

 

Beslutsunderlag 

I kommunfullmäktiges kallelse från den 20 juni 2011 § 102  redovisas kommunstyrelsens 

protokollsutdrag från den 24 maj 2011 § 127 samt motionsutlåtande från 

kommunalrådskansliet. 

 

Inlägg i debatten och yrkande 

Lili André (KD) och Peter Bergström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 

motionen ska anses besvarad med hänvisning till yttrandet från Kommunledningskontoret. 

 

 

Ajournering kl 18.00-19.00 

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

 

 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-09-26 

 

Kommunfullmäktige Sid 21 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 136 Dnr 10KS355 

Barn- och ungdoms 

nämnden Motion av Lennart Sjögren (KD)  
 - Mindre barngrupper (KD) 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag  

 

att motionen ”Mindre barngrupper”, som lämnats in av Lennart Sjögren (KD) anses avslagen, 

med hänvisning till Barn- och Ungdomsnämndens yttrande. Det är inte möjligt att göra så stora 

förändringar som det är att flytta barn under så kort tid som efterfrågas, dvs 2011-06-01. Barn- 

och Ungdomsnämndens arbete med att minska barngruppernas storlek i förskolan pågår. 

Förutsättningarna för det arbetet behandlas i samband med mål och ramar. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2010, § 127, väckte Lennart Sjögren 

(KD) rubricerade motion. 

 

Beslutsunderlag 

I kommunfullmäktiges kallelse från den 20 juni 2011 § 103 redovisas kommunstyrelsens 

protokollsutdrag från den 24 maj 2011 § 128 samt motionsutlåtande från 

kommunalrådskansliet. 

 

Inlägg i debatten 

Lili André (KD), Åsa Wiklund-Lång (S), Ewa Stenberg Jäderberg (M), Per-Åke Fredriksson (FP), 

Tomas Fransson (MP) och Roland Ericsson (C). 

 

Yrkande 

Lili André (KD), Åsa Wiklund-Lång (S). Ewa Stenberg Jäderberg (M), Per-Åke Fredriksson 

(FP) och Roland Ericsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 

 

Särskilt yttrande 

En utdragen beredning av motionen ”Mindre barngrupper dnr 10KS355” har resulterat i att att-

satsen yrkande på ”att barngruppens storlek i förskolan fr.o.m. 2011-06-01 inte överstiger 15 

barn per grupp” har passerats och bifall till att-satsen är ej möjlig. 

Därför kan vi inte bifalla motionen men anser att Gävle Kommun ska följa skolverkets direktiv 

på mindre barngrupper så att personal och barn får en arbetsmiljö som är hållbar: 

Av Lili André (KD), Per-Åke Fredriksson (FP), Roland Ericsson (C), Inger KällgrenSawela 

(M), Micael Dahlberg (M), Birgittha Bjerkén (M), Jan Svensson (M), Morgan Darmell (M), 

Pia Jansson (M), Kenneth Bognesand (M), Örjan Larsson (M), Gun Lundberg (M), Hampus 

Furubacke (M), Robert Waller (M), Titti Björk (M), Björn Frankson (M), Måns Montell (M), 

Sven Olof Hiller (M), Patrik Stenvard (M), Ewa Stenberg Jäderberg (M), Urban Sjölander (C), 

Marina Alfredsson-Bror (C), Evelyn Klöverstedt (FP), Matilda Sundquist Boox (FP), Lena 

Ödeen (FP), och Lennart Ahlenius (KD). 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-09-26 

 

Kommunfullmäktige Sid 22 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:   § 137 Dnr 10KS495 

Kommunjuristen 

Motion av Roger Hedlund (SD). Margareta Sandstedt (SD), 
Louise Erixon (SD) och Rickard Carlsson (SD) 
 - Insynsrätt i Kommunstyrelsen (SD) 
 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag  

 

att motionen ”Insynsrätt i kommunstyrelsen”, som lämnats in av Roger Hedlund (SD), 

Margareta Sandstedt (SD), Louise Erixon (SD) och Richard Carlsson (SD) ska anses besvarad, 

med hänvisning till yttrade från kommunjuristen på kommunledningskontoret. I den pågående 

översynen av kommunfullmäktiges arbetsordning kommer frågan att tas i beaktande. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2011, § 13, väckte Roger Hedlund 

(SD), Margareta Sandstedt (SD), Louise Erixon (SD) och Rickard Carlsson (SD) rubricerade 

motion 

 

Beslutsunderlag 

I kommunfullmäktiges kallelse från den 20 juni 2011 § 104 redovisas kommunstyrelsens 

protokollsutdrag från den 24 maj 2011 § 129 samt motionsutlåtande från 

kommunalrådskansliet. 

 

Inlägg i debatten och yrkande 

Carina Blank (S) och Roger Hedlund (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 

motionen ska anses besvarad med hänvisning till Kommunjuristens yttrande. 

 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-09-26 

 

Kommunfullmäktige Sid 23 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 138 Dnr 10KS496 

Överförmyndarnämnden 

Motion av Roger Hedlund (SD). Margareta Sandstedt (SD), 
Louise Erixon (SD) och Rickard Carlsson (SD) 
 - Kameraövervakning i Gävle (SD) 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag  

 

att motionen ”Kameraövervakning i Gävle” som lämnats in av Roger Hedlund (SD), Margareta 

Sandstedt (SD), Louise Erixon(SD) och Richard Carlsson(SD) ska anses avslagen, med 

hänvisning till yttrande från juristen på kommunledningskontorets överförmyndarenhet 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2011, § 13, väckte Roger Hedlund 

(SD). Margareta Sandstedt (SD), Louise Erixon (SD) och Rickard Carlsson (SD) rubricerade 

motion. 

 

Beslutsunderlag 

I kommunfullmäktiges kallelse från den 20 juni 2011 § 105 redovisas kommunstyrelsens 

protokollsutdrag från den 24 maj 2011 § 130 samt motionsutlåtande från 

kommunalrådskansliet. 

 

Inlägg i debatten 

Rickard Carlsson (SD), Carina Blank (S), Micael Dahlberg (M), Per-Åke Fredriksson (FP), 

Anéa Elfving (S), Roger Hedlund (SD), Marita Engström (V), Margareta Sandstedt (SD), 

Björn Öberg (V). 

 

Yrkande 

Rickard Carlsson (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad. 

 

Carina Blank (S), Micael Dahlberg (M), Anéa Elfving (S), Marita Engström (V), Björn Öberg 

(V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag av motionen. 

 

Propositionsordning 

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

ordföranden att Kommunfullmäktige avslår motionen, med hänvisning till yttrande från 

juristen på kommunledningskontorets överförmyndarenhet 

  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-09-26 

 

Kommunfullmäktige Sid 24 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 139a Dnr 11KS342 

Allmänhetens fråga  

Följande fråga som inlämnats från allmänheten besvaras: 

 

Fråga till kommunfullmäktige angående fjärrvärmeprissättningen. 

 

Jag vill gärna ha en förklaring från berörda politiker, hur man har kommit fram 

till en sådan orättvis ändring av fjärrvärmens grundavgift som skett under året. 

 

Oavsett om man bor i en lyxvilla med 10 rum och har en stor familj, eller är 

ensamstående och hyr ett litet radhus med 2 rum av Gavlegårdarna, så har man 

samma grundavgift. Grundavgiften har höjts med 15% medan förbruknings-

avgiften endast höjts med 3%. 

 

Gävle Energi har lämnat ett förslag till denna prissättning och detta har ni i 

fullmäktige svalt med hull och hår. Dessutom har det sagts mig att ytterliga-re 

prisökning kommer att ske den 1 januari 2012. 

Hur motiverar ni beslutet om dessa förändringar av fjärrvärmetaxan? 

  

Frågan inlämnad av Mona Justusson, dnr 11KS342.  

 

 Frågan besvaras av Rolf Wiberg (S) ordförande i Gävle Energi AB. 

 

 

§ 139b Dnr 11KS387 

    

Enkel fråga av Evelyn Klöverstedt (FP)   

 – Lärarlyftet i Gävle Kommun 

 

Evelyn Klöverstedt (FP) har ställt rubricerade fråga.  

 Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 

 

min fråga är: 

 Har Gävle Kommun sökt medel i den omfattning som har varit möjligt för regeringens 

satsning Lärarlyftet? 

 

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

nämnden och efter inlägg av Evelyn Klöverstedt (FP) förklaras debatten avslutad. 

 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-09-26 

 

Kommunfullmäktige Sid 25 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:   § 140  Dnr 09KS134 

Barn- och ungdoms 

nämnden Medborgarförslag av Lennart Lindahl 
Utbildnings- och  - För att motverka mobbing på skolorna så behövs skolmorfar 
arbetsmaknads 

nämnden Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag  

 

att Medborgarförslaget ”För att motverka mobbing på skolorna så behövs skolmorfar” som lämnats 

in av Lennart Lindahl ska anses besvarad, med hänvisning till yttrande från barn- och 

ungdomsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Förslaget till nämnden är att i 

nuläget avvakta en utvidgning av verksamheten, i första hand tills nämndens ekonomi är i balans. 

Omvårdnadsnämnden fattar beslut i frågan 2011-05-25. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2009, § 45, väckte Lennart Lindahl 

rubricerade medborgarförslag. Vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2010 

återremitterades medborgarförslaget för kompletterande underlag bl a att ta del av 

omvårdnadsnämndens utredning om utvidgning av volontärverksamhet som 

omvårdnadsnämnden kommer att behandla vid sitt sammanträde i morgon. 

 

Beslutsunderlag 

I kommunfullmäktiges kallelse från den 20 juni 2011 § 107 redovisas kommunstyrelsens 

protokollsutdrag från den 24 maj 2011 § 115 samt medborgarförslagsutlåtande från 

kommunalrådskansliet. 

 

Inlägg i debatten 

Matilda Sundquist Boox (FP), Roland Ericsson (C), Åsa Wiklund-Lång (S), Lili André (KD), 

Björn Öberg (V), Per-Åke Fredriksson (FP). 

 

Yrkande 

Matilda Sundquist Boox (FP), Roland Ericsson (C) och Lili André (KD) yrkar bifall till 

medborgarförslaget. 

 

Åsa Wiklund-Lång (S) och Björn Öberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 

medborgarförslaget ska anses besvarad 

 

Propositionsordning 

Vid proposition på bifall till medborgarförslaget respektive bifall till kommunstyrelsens förslag 

finner ordföranden att medborgarförslaget ska anses besvarad med hänvisning till Barn- och 

ungdoms nämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande. 

 

Reservation 

Folkpartiets ledamöter, Centerns ledamöter och Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig 

muntligt mot beslutet. 
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Kommunfullmäktige Sid 26 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:   § 141 Dnr 10KS165 

Tekniska nämnden 

Medborgarförslag av Lilian Norén 
 - Byt ut glas i busskurer och ersätt med stålgaller 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens kommunfullmäktige besluta 

  

att medborgarförslaget ”Byt ut glas i busskurer och ersätt med stålgaller” som lämnats in av 

Lilian Norén anses avslagen, med hänvisning till yttrande från Tekniska nämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2010, § 68, väckte Lilian Norén 

rubricerade medborgarförslag.  

 

Beslutsunderlag 

I kommunfullmäktiges kallelse från den 20 juni 2011 § 108 redovisas kommunstyrelsens 

protokollsutdrag från den 24 maj 2011 § 116 samt medborgarförslagsutlåtande från 

kommunalrådskansliet. 

 

Yrkande 

Inger Schörling (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå medborgarförslaget 

med hänvisning till Tekniska nämndens yttrande. 

  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-09-26 

 

Kommunfullmäktige Sid 27 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 142 Dnr 10KS178 

Tekniska nämnden 

KLK-ÖP Medborgarförslag av Karin Reneland 
 - Installera pumpstationer för att underlätta för cyklister 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag  

 

att medborgarförslaget ”Installera pumpstationer för att underlätta för cyklister”  

som lämnats in av Karin Reneland anses besvarad, med hänvisning till yttrande från Tekniska 

nämnden och Kommunledningskontorets Hållbarhetsutvecklare. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2010, § 68, väckte Karin Reneland 

rubricerade medborgarförslag. 

 

Beslutsunderlag 

I kommunfullmäktiges kallelse från den 20 juni 2011 § 109 redovisas kommunstyrelsens 

protokollsutdrag från den 24 maj 2011 § 117 samt medborgarförslagsutlåtande från 

kommunalrådskansliet. 

 

  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-09-26 

 

Kommunfullmäktige Sid 28 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 143 Dnr 10KS290 

Barn- och ungdoms 

nämnden Medborgarförslag av Ann-Louise Merkel 

Gavlefastigheter - Möjliggöra skugga för barnen på Vinbärsgårdens dagis 

Gävle Kommun AB 

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
  

att medborgarförslaget ”möjliggöra skugga för barnen på Vinbärsgårdens dagis” som lämnats 

in av Anne-Louise Merkel ska anses bifallen, med hänvisning till yttrande från Barn- och 

ungdomsnämnden och Gavlefastigheter Gävle Kommun AB. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2010, § 129, väckte Anne-Louise 

Merkel rubricerade medborgarförslag. 

 

Beslutsunderlag 

I kommunfullmäktiges kallelse från den 20 juni 2011 § 112 redovisas kommunstyrelsens 

protokollsutdrag från den 24 maj 2011 § 120 samt medborgarförslagsutlåtande från 

kommunalrådskansliet. 
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Kommunfullmäktige Sid 29 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 144  Dnr 11KS219 

 

Svar på interpellation av Lennart Ahlenius (KD)   

 - Hemspråksundervisning och modersmål – en rättighet 

 

Lennart Ahlenius (KD) har inlämnat rubricerad interpellation.   

 

Kommunfullmäktige har den 2 maj 2011 § 57 beslutat att interpellationen får 

framställas.  

 

Åsa Wiklund-Lång (S) ordförande i Barn- och ungdomsnämnden den 15 juni 2011 besvarat 

interpellationen.  

 Bilaga § 144 

 

Efter inlägg av Lennart Ahlenius (KD) och Åsa Wiklund-Lång (S) förklaras debatten avslutad. 

 

§ 145  Dnr 11KS275 

 

 

Bordläggning av svar på interpellation av Lennart Ahlenius (KD)  

 - Vad hände med företaget Electroengine? 

På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga besvarandet av 

interpellationen tills den pågående rättsprocessen är över. 

 

 

§ 146  Dnr 11KS299 

 

Svar på interpellation av Lili André (KD)   

 – Vilka planer finns för Engesbergs Camping & Stugby? 

 

Lili André (KD) har inlämnat rubricerad interpellation.   

 

Kommunfullmäktige har den 20 juni 2011 § 117 beslutat att interpellationen får 

framställas.  

 

Carina Blank (S) kommunalråd har den 16 september 2011 besvarat interpellationen.   

 Bilaga § 146 

 

Efter inlägg av Lili André (KD), Carina Blank (S) och Birgittha Bjerkén (M) förklaras debatten 

avslutad. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 147 

 

Nya motioner 

Följande skriftliga motioner avlämnas av  

 

Jörgen Edsvik (S), Inger Schörling (MP) och Seppo Laine (V)  

 - Ett mera energieffektivt byggande, dnr 11KS362. 

 

Per-Olof Flodström (V) och Evelyn Klöverstedt (FP)  

 - Preventivt arbete tillsammans – en arbetsmodell för Gävles skolor, dnr 11KS377. 

 

Matilda Sundquist Boox (FP)  

 - Fritidsgård för HBT ungdomar, dnr 11KS378. 

 

Matilda Sundquist Boox (FP) 

 - Lokal Pride Festival i Gävle, dnr 11KS379. 

 

Roland Ericsson (C), Urban Sjölander (C) och Marina Alfredsson-Bror (C)  

 - Översyn och förenkling/förbättring av servicen angående tillämpning av lagar, förordningar 

samt förutsättningar för näringslivet att delta i kommunens upphandlingar i Gävle, 

 dnr 11KS381. 

 

Lili André (KD) och Lennart Ahlenius (KD)  

 - Upprätta en bostadsförsörjningsplan för Gävle kommun, dnr 11KS386. 

 

Inger KällgrenSawela (M) 

 - Medborgardialog för  och med ungdomar, dnr 11KS389. 

 

Kenneth Bognesand (M) 

 - Spårvagnen – framtidens kommunikationsmedel i Gävle, dnr 11KS390. 

 

Pia Jansson (M) 

 - Fimpa rätt och lätt, dnr 11KS391. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionerna till Kommunstyrelsen för  

beredning. 
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Kommunfullmäktige Sid 31 (32) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 148 

 

Nya interpellationer 

Följande skriftliga interpellationer lämnas av 

 

Matilda Sundquist Boox (FP)  

 - Kan Gävle kommun ta emot fler ensamkommande flyktingbarn?, dnr 11KS380. 

 

Lili André (KD)  

 - Vräkning av barnfamiljer, dnr 11KS385. 

 

Niclas Bornegrim (M) 

 - Näridrottsplats, dnr 11KS394. 

 

Måns Montell (M) 

 - Gävles framtid, dnr 11KS395. 

 

Måns Montell (M) 

 - Parboendegaranti, dnr 11KS396. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna får framställas till berört kommunalråd eller 

nämndsordförande för att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 149 

 

Nya medborgarförslag 
 

Följande skriftliga medborgarförslag avlämnas av 

 

Margareta Elmfjäll 

 - Hundrastplatser i Sätra och södra Gävle, dnr 11KS300. 

 

Hampus Wennberg  

 - Erbjud elever att läsa gymnasiekurser i förväg under sommaren, dnr 11KS334. 

 

Lars Wennman 

 - Att försäljning av narkotikarelaterade produkter inte accepteras i Gävle kommuns 

policy/direktiv för marknadsförsäljning, dnr 11KS341. 

 

Mona Justusson 

 - Att Gävle kommun varje år ger ut en katalog med samtliga företag till alla hushåll i 

kommunen, dnr 11KS346. 

 

Gun-Britt Åström 

 - Bygg bostäder och riv Ericssons byggnader i Hemsta, dnr 11KS347. 

 

Roger Andersson 

 - Skylta med namnet Gavleån vid varje överfart över ån, dnr 11KS365. 

 

Christine Neuhaus 

 - Sätt upp askkoppar vid busshållsplatser och i parkerna, dnr 11KS393. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för 

beredning. 

 


