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Ledamöter  Närv. Frånv 
Tjänstgörande ersät-
tare 

Paragraf 

Marcus Zingmark (V)  X    

Maritha Johansson (V)  X    

Tord Fredriksen (V)  X    

Gin Akgul Hajo (V)  X    

Isabella Bexell (V)  X    

Stefan Pettersson (V)  X    

Roger Persson (MP)  X    

Helene Börjesson (MP)  X    

Inger Schörling (MP)   X Kicki Larsson  

Peter Hansson (MP)  X    

Håkan Alenius (S)  X    

Leyla Tarhan (S) tom § 2 X  Mattias Beijmo from § 3 

Jens Leidermark (S)  X    

Ellinor Hedblom (S)  X    

Lars Öberg (S)  X    

Birgitta Öberg (S)  X    

Ahmed Amin (S)  X    

Eva Älander (S) ordf.  X    

Martin Vadelius (S)  X    

Sanna Backeskog (S)  X    

Jörgen Edsvik (S)  X    

Åsa Wiklund Lång (S)  X    

Daniel Olsson (S)  X    

Lena Lundgren (S)  X    

Hans Wahlström (S)  X    

Elin Lundgren (S)  X    

Peter Bergström (S) tom § 19 X  Lena Åhlander  from § 20 

Ulrika Jidåker (S)   X Per Johansson  

Lars-Göran Ståhl (S)  X    

Mona Kolarby (S)  X    

Helene Åkerlind (FP)  X    

Per- Åke Fredriksson (FP)  X    

Kjell Helling (FP)  X    

Lena Ödeen (FP) from § 2 X  John-Olov Hermans-
son 

tom § 1 
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Evelyn Klöverstedt (FP)  X    

Ann-Helen Persson (C)  X    

Ayser Bayraktar (C)  X    

Erik Holmestig (C)  X    

Maria Lindström (KD)   X Jan-Erik Andersson  

Lili André (KD)  X    

Inger KällgrenSawela (M) tom § 2 X  Lars-Göran Lundh from § 3 

Måns Montell (M)  X    

Anders Jansson (M)  X    

Margareta Larsson (M)   X Örjan Larsson 
Kenneth Bognesand 

tom § 2  
from § 3 

William Elofsson (M) tom § 2 X  Lars Widén  from § 3 

Birgittha Bjerkén (M)  X    

Lars Beckman (M)  X    

Patrik Stenvard (M) 1:e vice 
ordf. 

 X    

Pia Jansson (M)  X    

Niclas Bornegrim (M) tom § 3 X  Mårten Berglund  from § 4 

Daniel Kvarnlöf (M)  X    

Anders Fogeus (M)  X    

Birgitta Juhlin (M)  X    

Ann Sophie Mattisson (M)  X    

Roland Nilsson (M)  X    

Maria Makbule Colak (M)   X Ann-Charlotte Gra-
nath 

 

Linus Gunnarsson (M)  X    

Margareta Johansson (SD)  X    

Marcus Andersson (SD)  X    

Ingela Vester (SD) tom § 14 X  Carl Ekenberg from § 14 

Mattias Eriksson (SD)  X    

Roger Hedlund (SD)  X    

Carina Naenfeldt (SD)  X    

Richard Carlsson (SD)  X    

Lena Eriksson (SD)  X    

Ersättare      

Sandra Söderqvist (V  X    

Seppo Laine (V)  X    
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Anita Walther (V)  X    

Kicki Larsson (MP)  X    

Henrik Sundberg (MP)   X    

Mattias Beijmo (S)   X    

Zahra Jabbar (S)   X    

Kent Edin (S)   X    

Kristina Hellström (S)  X    

Niklas Nygren (S)   X    

Per Johansson (S)   X    

Lena Ålander (S)   X    

Ismet Uzun (S)    X   

Sara Keisu (S)   X    

Markus Kristiansson (S)   X    

John-Olof Hermanson (FP)   X    

Margareta Hofenstam (FP)   X    

Kari Axelsson (FP)   X    

Stefan Helmersson (C)    X   

Eiran Cooper (C)   X    

Jan-Erik Andersson (KD)   X    

Rosmari Holmgren (KD)  X    

Örjan Larsson (M) Tom § 2 X    

Ann-Charlotte Granath (M)  X    

Kenneth Bognesand (M)   X    

Lars-Göran Lund (M)   X    

Lars Widén (M)   X    

Maud Lundh (M)  X    

Mårten Berglund (M)   X    

Morgan Darmell (M)  X    

Maj-Britt Åhrman (M)  X    

Carl Ekenberg (SD)   X    

Oskar Moström (SD)    X   

Petra Hedfors (SD)  X    

Marcus Lagerroos (SD)  X    
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§ 1 Kommunledningsmål och ekonomiska ramar 2016-2019 

 

Dnr 14KS421 

Delges: Samtliga nämner och bolag, KLK Ekonomi 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att fastställa föreslagna kommunövergripande mål, uppdrag, samt ägardirektiv för 
de kommunala nämnderna och bolagsstyrelserna för åren 2016-2019. 
 
att fastställa föreslagna ekonomiska driftsramar för nämnderna avseende budgetår 
2016 och utblick 2017-2019. 
 
att fastställa föreslagna investerings- samt exploateringsprojekt avseende budgetår 
2016 och utblick 2017-2019 enligt bilaga 1 och bilaga 2. 
 
att fastställa föreslagna ombudgeteringar år 2015 av investerings- och exploate-
ringsprojekt enligt bilaga 3 med totalt -13 762 tkr avseende anläggningstillgångar, 
med -7 343 tkr avseende nettoexploateringsutgift, med +8 601 tkr avseende explo-
ateringsresultat och med +22 400 tkr avseende investeringar hos Gavlefastigheter 
riktade mot kommunens skattefinansierade verksamhet. 
 
att fastställa föreslagna resultatkrav (avkastningskrav), utdelningskrav samt inve-
steringsnivåer för de kommunala bolagen avseende budgetår 2016 och utblick 
2017-2019. 
 
att godkänna en investeringsram på 140 mnkr för ny produktionsanläggning av bi-
ogas via Gästrike Ekogas AB, med en kreditram på 100 mnkr. 
 
Ärendebeskrivning 

Inför kommunstyrelsens sammanträde idag föreligger tre förslag till budget, eko-

nomiska ramar och kommunledningsmål. 

1. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet  

2. Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ett gemen-

samt förslag  

3. Sverigedemokraterna har inlämnat eget förslag. 
 

Debattregler vid mål och ram debatten den 22 juni 2015 
Ordföranden inleder med att redogöra för de debattregler som överenskommits vid 

tidigare presidiegruppmöte: Inledningsvis får partierna ordet enligt storleksord-

ning. Varje parti får 10 minuter till inledningsanförande. Därefter kan alla ledamö-

ter göra inlägg i debatten. Varje person kan göra ett inlägg som är högst 5 minuter, 

personens följande inlägg får vara högst 3 minuter och replikerna kan vara högst 2 

minuter långa. 
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Beslutsunderlag 
Beslutsförslag - Kommunledningsmål och ekonomiska ramar 2016-2019 
Kommunövergripande mål och ekonomiska ramar 2016-2019 
Bilaga 1 - Investeringsbudget i detalj 
Bilaga 2 - Exploateringsbudget i detalj 
Bilaga 3 - Ombudgetering av Investerings- och Exploateringsanslag 2015 
Bilaga 4 - Förändrade kommunbidrag jämfört med budget 2015 
Bilaga 5 - Ägardirektiv kommunala bolag 
Politisk huvudskrivelse (S) (V) (MP) - Gävle växer och utvecklas 
Allians Gävle (M) (FP) (C) (KD) - Kommunledningsmål och ekonomiska ramar 
2016-2019 
Sverigedemokraterna (SD) - Kommunövergripande mål och ekonomiska ramar 
2016-2019 
Särskilt yttrande från Vänsterpartiet angående ägardirektiv AB Gavlegårdarna 
Centrala samverkansgruppen CSG protokoll med reservationer från Lärarförbun-
det och Lärarnas Riksförbund 
 

Inlägg görs av 

Jörgen Edsvik (S), Inger KällgrenSawela (M), Richard Carlsson (SD), Gin Akgul 

Hajo (V), Helene Åkerlind (FP), Roger Persson (MP), Ann-Helen Persson (C), Lili 

André (KD), Åsa Wiklund Lång (S), Måns Montell (M), Anders Jansson (M), Mar-

tin Vadelius (S), Daniel Kvarnlöf (M), Lars Öberg (S), Per-Åke Fredriksson (FP), 

Tord Fredriksen (V), Evelyn Klöverstedt (FP), Roland Nilsson (M), Maritha Jo-

hansson (V), Ahmed Amin (S), Håkan Alenius (S), Lars Beckman (M), Marcus An-

dersson (SD), Daniel Olsson (S), Niclas Bornegrim (M), Roger Hedlund (SD), Lars 

Göran Ståhl (S), Helene Börjesson (MP), Hans Wahlström (S), Mattias Eriksson 

(SD), John-Olof Hermansson (FP), Anders Fogeus (M), Lena Lundgren (S), Lena 

Ålander (S) och Stefan Pettersson (V) 

 

Yrkande 

Jörgen Edsvik (S), Gin Akgul Hajo (V), Roger Persson (MP), Åsa Wiklund Lång (S), 

Martin Vadelius (S), Lars Öberg (S), Tord Fredriksen (V), Maritha Johansson (V), 

Ahmed Amin (S), Håkan Alenius (S), Daniel Olsson (S), Lars Göran Ståhl (S), He-

lene Börjesson (MP), Hans Wahlström (S), Lena Lundgren (S), Lena Ålander (S) 

och Stefan Pettersson (V) yrkar bifall till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 

Miljöpartiets inlämnade förslag till mål och ekonomiska ramar. 

 

Inger KällgrenSawela (M), Helene Åkerlind (FP), Ann-Helen Persson (C), Lili 

André (KD), Måns Montell (M), Anders Jansson (M), Daniel Kvarnlöf (M), Per-Åke 

Fredriksson (FP), Evelyn Klöverstedt (FP), Roland Nilsson (M), Lars Beckman 

(M), Niclas Bornegrim (M), John-Olof Hermansson (FP) och Anders Fogeus (M) 

yrkar bifall till alliansens (M) (FP) (C) (KD) inlämnade förslag till mål och ekono-

miska ramar. 
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Richard Carlsson (SD), Mattias Eriksson (SD) och Roger Hedlund (SD) yrkar bifall 

till Sverigedemokraternas inlämnade förslag till mål och ekonomiska ramar. 

 

Jörgen Edsvik (S) yrkar även att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpar-

tiets budgetförslag beslutas i sin helhet mot alliansens förslag till budget. 

 

Inger KällgrenSawela (M) yrkar att budgetförslagen ska beslutas attsats för attsats. 

 

Måns Montell (M) yrkar även att en ändring görs av AB Gavlegårdarnas ägardirek-

tiv i avsnitt 4, punkt 13 till: ”Bolaget ska i enighet med kommunfullmäktiges beslut 

avyttra fastigheter i syfte att förnya, förädla och utveckla fastighetsportföljen. Fram 

till år 2020 ska bolaget avyttra minst 10 procent av lägenhetsbeståndet” 

 

Gin Akgul Hajo (V) yrkar att följande ändring införs i AB Gavlegårdarnas ägardi-

rektiv:  

Att stryka ”Bolaget kan i enighet med kommunfullmäktiges beslut avyttra fastig-

heter i syfte att förnya, förädla och utveckla fastighetsportföljen. Fram till år 2020 

tillåts bolaget avyttra upp till 10 procent av lägenhetsbeståndet, motsvarande ca 

1500 lägenheter.  

Att lägga till: ”Bolaget ska vid upphandlingar överväga särskilda kontraktsvillkor 

för att gynna sociala krav och goda arbetsförhållanden”. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer först proposition på Alliansens mål och ram yrkande mot Sve-

rigedemokraternas mål och ram yrkande och finner att Alliansens (M) (FP) (C) 

(KD) yrkande får ställas mot Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets 

förslag. 

 

Vid proposition på bifall till Jörgen Edsvik (S) yrkande gällande att budgetförslaget 
beslutas i sin helhet respektive Inger KällgrenSawela (M) yrkande att besluta att-
sats för attsats finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt Jörgen 
Edsvik (S) yrkande. 
 
Votering begärs och bifalles. Följande voteringsproposition godkännes. Den som 
vill rösta på att ärendet ska bifallas enligt Jörgen Edsvik (S) förslag röstar ja, den 
som vill bifalla Inger KällgrenSawela (M) förslag röstar nej. Vid upprop avges 65 
röster, varav 30 ja-röster och 35 nej-röster. Uppropet avslutas med klubbslag. 
 
Vid proposition på bifall till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets 

förslag till att sats 1,4,5,6 finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller den-

samma. 
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Vid proposition på Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag 

till att sats 2 mot alliansens (M) (FP) (C) (KD) förslag till attsats 2 finner ordföran-

den att kommunfullmäktige bifaller Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljö-

partiets förslag. 

 

Votering med handuppräckning begärs och bifalles. 

 

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller Socialdemokraterna, Vänster-

partiet och Miljöpartiets förslag. 

 
Vid proposition på Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag 

till att sats 3 mot alliansens (M) (FP) (C) (KD) förslag till att sats 3 finner ordföran-

den att kommunfullmäktige bifaller Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljö-

partiets förslag. 

 

Votering med handuppräckning begärs och bifalles. 

 

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller Socialdemokraterna, Vänster-

partiet och Miljöpartiets förslag. 

 
Vid proposition på Sverigedemokraternas att sats två och avslag finner ordförande 
att kommunfullmäktige beslutar avslå att satsen.  
 
Vid proposition på Måns Montells (M) ändringsyrkande och Gin Akgul Hajos (V) 
yrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller Måns Montells (M) 
ändringsyrkande. 
 
Votering med handuppräckning begärs och bifalles. 

 
Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller Måns Montells (M) ändringsyr-

kande som motförslag till huvudförslaget (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 

Miljöpartiet.)  

 
Vid proposition på Måns Montells (M) ändringsyrkande och huvudförslaget (Soci-

aldemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.) finner ordföranden att kommun-

fullmäktige bifaller huvudförslaget (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljö-

partiet.) förslag. 

 

Votering med handuppräckning begärs och bifalles. 

 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller huvudförslaget (Socialdemo-

kraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.) förslag till ägardirektiv för AB Gavlegår-

darna. 
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Vid proposition på bifall till Gin Akgul Hajo (V) yrkande gällande förslag till ändrat 
ägardirektiv för AB Gavlegårdarna under stycke 4 finner ordföranden att kommun-
fullmäktige beslutar bifalla Gin Akgul Hajo (V) yrkande. 
 
Votering begärs och bifalles. Följande voteringsproposition godkännes. Den som 
vill rösta på att ärendet ska bifallas enligt Gin Akul Hajo (V) förslag röstar nej, den 
som vill bifalla avslag röstar ja. Vid upprop avges 64 röster, varav 30 nej-röster och 
34 ja-röster. Uppropet avslutas med klubbslag. 
 
Reservation 
Alliansen (Moderaternas ledamöter, Folkpartiets ledamöter, Centerpartiets leda-
möter, Kristdemokraternas ledamöter) reserverar sig muntligt mot beslutet till  
förmån för sina yrkanden. Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig muntligt mot 
beslutet till förmån för sitt yrkande. Sverigedemokraternas ledamöter reserverar 
sig muntligt mot beslutet till förmån för sitt yrkande. 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Ajournering: kl. 10:35-10:50, 12:30-13:30 och 14.45–15.00 
------------------------------------------------------------------------------------ 
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§ 2 Anmälningsärenden 

   

a  Anmälan om beslutade medborgarförslag i övriga nämnder   

 

b Återrapportering från Utbildningsnämnden – Motion utökad  

 tillgänglighet till förskolan, dnr 13KS377 

 

Beslutsunderlag 

Anmälan om beslutade medborgarförslag i övriga nämnder 

Återrapportering från Utbildningsnämnden – Motion utökad  

tillgänglighet till förskolan, dnr 13KS377  
 
Inlägg görs av 

Per-Åke Fredriksson (FP) 
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§ 3 Delårsrapport 1 år 2015 med årsprognos för kommunen  
och de kommunala bolagen 
 

Dnr 15KS42 

Delges: Samtliga nämner och bolag, KLK Ekonomi 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att så långt möjligt arbeta med att minska  

årets underskott 

 

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 uppdragen, och då särskild uppmärksamhet på de mål,  

där måluppfyllelsen ej nås, och de uppdrag där aktiviteter inte påbörjats/redovisats per april 

 

att uppmana nämnder och bolag att utveckla uppföljningen av effektivt resursutnyttjande,  

bl.a. lokaleffektivitet, underhåll av anläggningstillgångar kostnadseffektivitet 

 

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

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 1 år 2015 med årsprognos för Kommunen och de 
kommunala bolagen 
Delårsrapport 1 2015 för kommunen och de kommunala bolagen 
Verksamhetsrapport delår 1 2015 för nämnder och bolag 
 

Inlägg görs av  

Per Johansson (S) och Helene Åkerlind (FP) 

 

Yrkande  

Per Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

 

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

Ajournering: kl. 16.50-17.00 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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§ 4 Utökat kommunalt engagemang i Samkraft 
 
Dnr 15KS249 
Delges: Kommunstyrelsen, Gävle Energi AB, KLK ekonomi 

 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att återremittera ärendet för att externa värderingar ska komma till fullmäktiges 

kännedom och eventuellt övriga handlingar. 

 

Ärendebeskrivning 

På Kommunstyrelsens sammanträde i maj beslutades bl.a. att uppdra till Gävle 

Energis VD att slutföra förhandlingarna, med övriga ägare i Samkraft AB i syfte att 

om möjligt förvärva tillgångarna i bolaget. Samkraft AB startades 2008 av 13 kom-

munala bolag, kommuner och privata intressenter. Sedan starten har tio vindkraft-

verk uppförts och drifttagits. Tekniskt har vindkraftverket uppfyllt de krav och för-

väntningar som funnits på dem i respektive projekt.  Som en konsekvens av att el-

priser och elcertifikatspriser varit i sjunkande trend sedan 2011 har bolaget fått 

ekonomiska problem trots att bolagsledningen arbetat med att sänka kostnadsni-

vån i bolaget. På kommunstyrelsens sammanträde i juni beslutades att 

att uppdra till Gävle Energi AB att, givet att det bidrar till ett ökat resultat för Gävle 

Energi-koncernen, förvärva Samkrafts tillgångar genom det helägda dotterbolaget 

Gävle Kraftvärme AB, bilda nytt aktiebolag eller förvärva lagerbolag för att möjlig-

göra förvärv av inkråmet i Samkraft AB inklusive dotterbolagsaktierna.  

att för Gävle Energi AB bevilja utökad investeringsram om 200 mnkr för verksam-

hetsåret 2015 inom vilket förvärvet skall rymmas. Finansiering skall ske genom en 

kombination av egna likvida medel och upplåning att de slutliga villkoren skall 

godkännas av Gävle Stadshus AB. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Förvärv av tillgångar från Samkraft AB - Reviderad 

Bilaga 1 och 2 - Gävle Energi AB - Bakgrund och Förvärvet - Samkraft AB 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 123 2015-05-19 – Samkraft 

Skriftlig reservation från (M) (FP) (KD) - Ärende om Samkraft AB 

 

Inlägg görs av  

Jörgen Edsvik (S), Måns Montell (M), Roger Persson (MP), Jan-Erik Andersson 

(KD), Lars Beckman (M), Gin Akgul Hajo (V), Per Johansson (S), Helene Åkerlind 

(FP), Richard Carlsson (SD), Erik Holmestig (C), Per-Åke Fredriksson (FP). Matt-

tias Beijmo (S), Patrik Stenvard (M), Birgitta Öberg (S) och Anders Fogeus (M) 
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Yrkande  

Jörgen Edsvik (S), Roger Persson (MP), Gin Akgul Hajo (V), Per Johansson (S), 

Erik Holmestig (C), Mattias Beijmo (S) och Birgitta Öberg (S) yrkar bifall till kom-

munstyrelsens förslag. 

 

Måns Montell (M), Jan-Erik Andersson (KD), Helene Åkerlind (FP), Richard Carls-

son (SD) och Patrik Stenvard (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 

 

Lars Beckman (M), Per-Åke Fredriksson (FP) yrkar återremiss för att externa vär-

deringar ska komma till fullmäktiges kännedom och eventuellt övriga handlingar. 

 

Vid proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag eller återremiss finner ord-

föranden att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Votering begärs och bifalles. Följande voteringsproposition godkännes. Den som 

vill återremittera ärendet röstar ja. Den som vill att ärendet ska bifallas enligt kom-

munstyrelsens förslag röstar nej, Vid upprop avges 65 röster, varav 24 ja-röster och 

41 nej-röster. Ordföranden finner att ärendet ska minoritetsåterremitteras till 

kommunstyrelsen. 

 

Reservation 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiets ledamöter re-

serverar sig mot beslutet. 
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§ 5 Komplettering till Bestämmelser om ersättning för förtro-
endeuppdrag i Gävle kommunkoncern 
 
Dnr 15KS240 

 
 
Beslut 

På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga ärendet 

för att återuppta vid det extrainsatta kommunfullmäktige sammanträdet under 

sommaren. 
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§ 6 Samplanering avseende Ostkustbanan dubbelspår 
 
Dnr 12KS130 
Delges: KLK Övergripande planering 
 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att anta fördjupad översiktsplan för dubbelspår Ostkustbanan 

 

Ärendebeskrivning  

Översiktsplanen har tagits fram inom ramen för samarbetsprojektet ”Samordnad 

Planering”. Fem kommuner (Gävle-Sundsvall), två länsstyrelser och Region Gävle-

borg, med Trafikverket som projektägare, har tillsammans genomfört en fysisk pla-

nering som ska leda till en sammanhängande korridor för utbyggnad av dubbel-

spårig Ostkustbana på hela sträckan Gävle-Sundsvall. Gävle kommun har för detta 

tagit fram en fördjupad översiktsplan som har varit på samråd våren 2013, och på 

granskning (utställning) hösten 2014. Förslaget till antagandehandling med 

granskningsredogörelse lades fram för Samhällsbyggnadsutskottet 2015-04-28, 

som beslutade att planen ska gå vidare till Kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige 

för antagande. 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 108 2015-05-19 

Tjänsteskrivelse - Fördjupad översiktsplan - Dubbelspår Ostkustbanan 

Granskningsredogörelse - Fördjupad översiktsplan - Dubbelspår Ostkustbanan 

Fördjupad översiktsplan dubbelspår Ostkustbanan - Antagandehandling 

Samrådsredogörelse - Fördjupad översiktsplan - Dubbelspår Ostkustbanan 
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§ 7 Årsredovisning Inköp Gävleborg 2014 

 
Dnr 15KS162 
Delges:  
 

Beslut 

På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga ärendet 

för att återuppta vid det extrainsatta kommunfullmäktige sammanträdet under 

sommaren. 
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§ 8 Inköp Gävleborg - Antagande av ny Upphandlingspolicy 
Ärendet utgår. 
 
Dnr: 14KS460  

 
Ärendet utgår då det inte är ett kommunfullmäktige ärende. 
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§ 9 Kommunalt bostadstillägg för personer med funktions-
nedsättning 
 
Dnr: 15KS165  
 
 

 

Beslut  

På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga ärendet 

för att återuppta vid det extrainsatta kommunfullmäktige sammanträdet under 

sommaren. 
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§ 10 Aktieägaravtal/Bolagsordning Ostkustbanan AB 

 
Dnr: 13KS215  
Delges: KLK Övergripandeplanering, Region Gävleborg 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att Gävle kommun tillsammans med Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Nordan-

stig, Hudiksvall, Söderhamn och Sundsvall kommun samt Landstinget Västernorr-

land och Region Gävleborg bildar bolaget ”Ostkustbanan AB” med föreslagen bo-

lagsordning och föreslaget aktieägaravtal 

 

att tillskjuta 88 000 kr i aktiekapital, vilket motsvarar en andel av 8,78 % av akti-

erna i bolaget och 878 aktier 

 

att för bolagets drift avsätta 176 000 kr för 2015 samt planera för en avsättning 
med 263 000 kr per år för 2016 respektive 2017  
 
att medel för finansieringen för 2015 tas från kommunstyrelsens anslag för oförut-
sedda behov och för kommande år avsätts driftsmedel i mål- och ramar/kommun-
plan (176 tkr 2015, 263 tkr 2016 samt 263tkr 2017)  
 
att utse en ledamot till styrelsen för bolaget under perioden 2015 – årsstämman 
2019 samt  
 

att utse en ledamot och en suppleant till ägarforum vilka tillika är Gävle kommuns 

stämmoombud vid bolagsstämmor under perioden 2015 – årsstämma 2019 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunerna Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Sundsvall, Nordanstig, Hu-

diksvall, Söderhamn och Gävle samt Landstinget Västernorrland och Region Gäv-

leborg har förklarat sin avsikt att tillsammans bilda ett gemensamt bolag för att på-

skynda järnvägsutbyggnad till dubbelspår med snabbtågsstandard på bandelen 

Gävle – Härnösand. Avsiktsförklaringen antogs av kommunstyrelsen den 27 janu-

ari 2015 § 11. Förslag till aktieägaravtal och bolagsordning har numera utarbetats 

för antagande av delägarna.  

 

Av aktieägaravtalet framgår de förutsättningar och principer som gäller mellan de-

lägarna såsom ägarforum, ägardirektiv, åtagande avseende tillskjutande av aktie-

kapital och övriga villkor för finansiering m.m. I bolagsordningen stadgas de regle-

ringar som, utöver lagstiftningen, gäller för bolagets verksamhet. I förslaget till bo-

lagshandlingar (aktieägaravtal och bolagsordning) framgår kommentarer till den 

föreslagna texten i dokumenten. Syftet med kommentarerna är att förtydliga inne-
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börden i avtalstexten, men kommentarerna kommer inte att skrivas in i de slutgil-

tiga handlingarna. Målsättningen är att ägarforum och styrelse ska kunna konsti-

tueras och påbörja sin verksamhet under augusti månad 2015. Var och en av delä-

garna skall därför utse 1 ledamot från majoritetspartierna och 1 ledamot från oppo-

sitionspartierna som ledamöter i ägarforum och vardera en styrelseledamot till bo-

lagets styrelse. 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 117 2015-05-19 

Tjänsteskrivelse - Delägarskap i Nya Ostkustbanan AB 

Förslag till aktieägaravtal för Ostkustbanan AB 

Förslag till bolagsordning för Ostkustbanan AB 

Region Gävleborg - protokollsutdrag 2015-04-21 § 58 Avsiktsförklaring till delägar-

skap i 

aktiebolag för att främja och påskynda utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan 

Avsiktsförklaring delägarskap i Ostkustbanan AB 
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§ 11 Avsägelser och fyllnadsval 
 
Dnr 14KS73 
Delges: Berörda 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla valberedningens förslag på avsägelser och fyllnadsval. 
 
 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens utlåtande angående avsägelser och fyllnadsval. Protokolls-
utdrag från valberedningens sammanträde den 22 juni 2015 delas ut under 
sammanträdet. Kjell Helling (FP) vice ordförande i valberedningen föredrar 
ärendet. 
 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Beslutsunderlag 

Omedelbar justering 2015-06-22 
Protokoll valberedning 2015-06-22 
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§ 12 Motion (SD) - Individuell aktivitetspeng till unga 
 
Dnr: 14KS215 
 
 

 

Beslut  

På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga ärendet 

för att återuppta vid det extrainsatta kommunfullmäktige sammanträdet under 

sommaren. 
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§ 13 Enkel fråga 
 
 

På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga frågorna 

för att återuppta vid det extrainsatta kommunfullmäktige sammanträdet under 

sommaren. 

 

a Tullbomsgårdens framtid, dnr 15KS273 
- Lena Ödeen (FP)  
 
b Offentlig upphandling i Gävle kommun, dnr 15KS319 
- Evelyn Klöverstedt  
 
c Hur gick det med äldrelotsen? dnr 15KS323 
- Per-Åke Fredriksson (FP)  
 
d När kommer motionen "Unga företagare i kommunala bolagsstyrelser"  
 som blev bifallen av Kommunfullmäktige att verkställas? Dnr 15KS325 
-  Niclas Bornegrim (M)  

-  

e  Är det inte dags att ge alla kommunfullmäktiges förtroendevalda  
  möjlighet att få delta som observatörer på kommunstyrelsen, dnr 15KS 327 
-  Anders Fogeus (M)  
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§ 14 Medborgarförslag - - Rådhuset måste bli öppet för all-
mänheten 
 
Dnr: 12KS333 
Delges: Gavlefastigheter, föredragsställaren 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 

att anse medborgarförslaget besvarat 
 
Ärendebeskrivning  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober 2012, § 163, väcktes rubricerade 

medborgarförslag. 

 
Beslutsunderlag 
KS protokoll 2015-05-14 § 125 
Medborgarförslagsutlåtande - Rådhuset måste bli öppet för allmänheten 
 
Inlägg görs av 
Mary Sundin (förslagsställare), Mona Kolarby (S), Roland Nilsson (M). 
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§ 15 Medborgarförslag - Rådhusets framtid 

Dnr: 12KS269 
Delges:  
 

 
Beslut  

På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga ärendet 

för att återuppta vid det extrainsatta kommunfullmäktige sammanträdet under 

sommaren. 
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§ 16 Medborgarförslag - Ordna bryggor längs Gavleån t.ex. 

vid Biblioteket och Slottstorgsparkeringen 
 
Dnr: 13KS355 

 
 
Beslut  

På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga ärendet 

för att återuppta vid det extrainsatta kommunfullmäktige sammanträdet under 

sommaren. 
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§ 17 Medborgarförslag - Minnestavla över Gävles första 
rundradiosändare placerad i stadshuset 
 
Dnr: 13KS486 
  
 

Beslut  

På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga ärendet 

för att återuppta vid det extrainsatta kommunfullmäktige sammanträdet under 

sommaren. 
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§ 18 Medborgarförslag - Rabatterade busskort även för sjuk-
pensionärer 
 
Dnr: 13KS491 
 

 

Beslut  

På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga ärendet 

för att återuppta vid det extrainsatta kommunfullmäktige sammanträdet under 

sommaren. 
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§ 19 Medborgarförslag - Ekofrukt till barnen 
 
Dnr: 14KS327  
 
 

Beslut  

På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga ärendet 

för att återuppta vid det extrainsatta kommunfullmäktige sammanträdet under 

sommaren. 
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§ 20 Medborgarförslag - Nej till lättmargarin och lättmjölk i 
förskolan 
 
Dnr: 14KS69 
Delges: Föredragställaren, Utbildning Gävle, Inköpsstrateg KLK 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att anse medborgarförslaget besvarat. 
 

Ärendebeskrivning  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 mars 2014, § 17, väcktes rubricerade 

medborgarförslag  

 
Beslutsunderlag 
KS protokoll 2015-06-09 § 163 
Medborgarförslagsutlåtande - Nej till lättmargarin och lättmjölk i förskolan 
 
Inlägg görs av 
Björn Nyberg (förslagsställare), Martin Vadelius (S) och Lars Beckman (M). 
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§ 21 Interpellation (M) – För små parkeringsrutor 
 
Dnr 15KS212 

 
 

På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga interpellat-

ionen för att återuppta den vid det extrainsatta kommunfullmäktigesammanträdet 

under sommaren.  
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§ 22 Interpellation (M) – Lagning av trasiga vägar 
 
Dnr 15KS211 

 
 
På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga interpellat-

ionen för att återuppta den vid det extrainsatta kommunfullmäktigesammanträdet 

under sommaren.  
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§ 23 Interpellation (M) – Hur pass effektiv är egentligen den 
kommunala missbruksvården? 
 
Dnr 15KS210 

 
På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga interpellat-

ionen för att återuppta den vid det extrainsatta kommunfullmäktigesammanträdet 

under sommaren.  
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§ 24 Interpellation (M) – Trygghetslarm 
 
Dnr 15KS264 

 
På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga interpellat-

ionen för att återuppta den vid det extrainsatta kommunfullmäktigesammanträdet 

under sommaren.  
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§ 25 Interpellation (M) – Vita linjer på gator 
 
Dnr 15KS265 

 
På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga interpellat-

ionen för att återuppta den vid det extrainsatta kommunfullmäktigesammanträdet 

under sommaren.  
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§ 26 Interpellation (M) – Vilka skolskjutsregler gäller för barn 
med särskilda behov i Gävle kommun? 
 
Dnr 15KS266 

 
På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga interpellat-

ionen för att återuppta den vid det extrainsatta kommunfullmäktigesammanträdet 

under sommaren.  
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§ 27 Interpellation (M) – Körsbärsblommande träd 
 
Dnr 15KS267 

 
På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga interpellat-

ionen för att återuppta den vid det extrainsatta kommunfullmäktigesammanträdet 

under sommaren.  
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§ 28 Interpellation (M) – Fimpar 
 
Dnr 15KS268 

 
På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga interpellat-

ionen för att återuppta den vid det extrainsatta kommunfullmäktigesammanträdet 

under sommaren.  
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§ 29 Interpellation (M) – Anhöriganställning 
 
Dnr 15KS272 

 
På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga interpellat-

ionen för att återuppta den vid det extrainsatta kommunfullmäktigesammanträdet 

under sommaren.  
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§ 30 Nya motioner 
 
 
Beslut 
Följande skriftliga motioner avlämnas av 

 

a Gin Akgul Hajo (V) och Tord Fredriksen (V) - Inrätta äldre ombud i Gävle 

kommun, dnr 15KS287 

 

b Gin Akgul Hajo, Isabella Bexell, Stefan Pettersson, Marcus Zingmark,  

 Tord Fredriksen, Maritha Johansson (samtliga V) 

- Sänkta arvoden, dnr 15KS288 

 

c Mattias Eriksson (SD) - Arbetskläder för anställda inom barnomsorgen, dnr 

15KS299 

 

d Marcus Andersson (SD) - Uppmuntra företag i Gävle att bli ett certifierat blod-

givarföretag, dnr 15KS310 

 

e Marcus Andersson (SD) - Blodgivning på betald arbetstid, dnr15KS311 

 

f Helene Åkerlind (FP) och Ann-Helen Persson (C) - Kommunal hyresgaranti, 

dnr 15KS318 

 

g Anders Fogeus (M) - Busstation, dnr 15KS322 

 

h Anders Fogeus (M) - Ett sätt att minska digitalt utanförskap i Gävle kommun, 

dnr 15KS324 
 

 

Kommunfullmäktige beslutar att motionerna får överlämnas för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
Motion (V) - Inrätta äldreombud i Gävle kommun 
Motion (V) - Sänkta arvoden 
Motion (SD) - Arbetskläder för anställda inom barnomsorgen 
Motion (SD) - Uppmuntra företag i Gävle att bli ett certifierat blodgivarföretag 
Motion (SD) - Blodgivning på betald arbetstid 
Motion (FP) - Kommunal hyresgaranti 
Motion (M) - Busstation 
Motion (M) - Ett sätt att minska digitalt utanförskap i Gävle kommun  
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§ 31 Nya interpellationer 
 
Beslut 
Följande skriftliga interpellation avlämnas av 
 

a Richard Carlsson (SD) - En bra start, dnr 15KS316 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas och överlämnas för 

besvarande. 
 

Beslutsunderlag 

Interpellation (SD) - En bra start 
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§ 32 Nya medborgarförslag 
 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande medborgarförslag 

 

a Slå ihop Gavlegårdarnas och Gävle Energis stadsnät till ett nät, dnr 15KS297 

 Remitteras kommunstyrelsen. Åter till kommunfullmäktige för beslut 

 

b Strömvallen för spontanidrott för barn och ungdomar, dnr 15KS300 

 Remitteras kommunstyrelsen. Åter till kommunfullmäktige för beslut  

 

c Starta ett Asberger/autism gymnasium med tillhörande LSS-boende, dnr 

15KS306 - Remitteras för beslut i utbildningsnämnden 

 

d Användning av fyrverkerier utan tillstånd endast på nyårsafton, dnr15KS307 

 Remitteras för beslut i samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag till KF 150622 

 

 


