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Ledamöter  Närv. Frånv 
Tjänstgörande ersät-
tare 
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Daniel Kvarnlöf (M)  X    
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Roger Hedlund (SD)  X    

Carina Naenfeldt (SD)  X    

Richard Carlsson (SD)  X    

Lena Eriksson (SD)  X    

Ersättare      
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Kent Edin (S)   X    

Kristina Hellström (S)  X    

Niklas Nygren (S)   X    

Per Johansson (S)   X    

Lena Ålander (S)   X    
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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 Anmälningsärenden 

 

a  Anmälan om beslutade medborgarförslag i övriga nämnder   

 

 

Beslutsunderlag 

Anmälan om beslutade medborgarförslag 151026 
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§ 2 Delårsrapport 2 år 2015 med årsprognos för kommunen och  

de kommunala bolagen 
 

Dnr 15KS321 

Delges: Berörda nämnder och bolag, KLK ekonomi 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 
att Omvårdnadsnämnden arbetar med att minska årets underskott samt till kom-
munstyrelsen redovisar och tydliggör hur prognostiserat underskott på -18 mnkr 
fördelar sig på nämndens verksamheter  
 
att nämnder och bolag i samband med månadsrapporteringen till kommunstyrel-
sen 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 redovisats per au-
gusti  
 
att överskottet 2015 på 1,6 mnkr från Tekniska nämnden respektive överskottet på 
1,2 mnkr från Byggnads- och miljönämnden som redovisades när nämndernas 
verksamhet upphörde per april 2015, överförs till och ingår i beräkningen för resul-
tatfonden för Samhällsbyggnadsnämnden i samband med årsbokslutet 2015  
 
att avskriva det kvarstående negativa resultatet om -6,4 mnkr från 2013 i omvård-
nadsnämndens resultatfond  
 
att Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget 2015 (ram) utökas med 
2,0 mnkr, och att ramen minskas med motsvarande inom finansförvaltningen, 
med anledning av uppdraget till nämnden i Kommunplan 2015 att utreda och ut-
forma verksamhet inom det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) tillsammans 
med andra aktörer  
 
att i övrigt med godkännande lägga redovisad delårsrapport 2 och årsprognos till 
halningarna.  
 
Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontoret har sammanställt delårsrapport 2 år 2015. Delårsrap-
port 2 omfattar perioden januari - augusti samt helårsprognos. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen protokoll 2015-10-13 § 219 
Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2 2015 för kommunen och de kommunala bolagen 
Delårsrapport 2 2015 för kommunen och de kommunala bolagen 
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Verksamhetsrapport delår 2 2015 - Alla nämnder och bolag 
Revisionsrapport Gävle kommuns delårsrapport 2 år 2015 

 

Inlägg görs av  

Jörgen Edsvik (S), Inger KällgrenSawela (M), Tord Fredriksen (V), Martin Vadelius 

(S), Anders Jansson (M), Ahmed Amin (S), Lars Öberg (S), Helene Åkerlind (FP), 

Daniel Olsson (S), Ann-Helen Persson (C), Lars Beckman (M), Gin Akgul Hajo (V), 

Evelyn Klöverstedt (FP), Mattias Beijmo (S), Hans Wahlström (S), Maritha Jo-

hansson (V), Lili André (KD), Stefan Pettersson (V), Daniel Kvarnlöf (M) och Pia 

Jansson (M) 

 

Yrkande  

Jörgen Edsvik (S), Inger KällgrenSawela (M), Tord Fredriksen (V), Martin Vadelius 

(S), Anders Jansson (M), Ahmed Amin (S), Lars Öberg (S), Helene Åkerlind (FP), 

Daniel Olsson (S), Ann-Helen Persson (C), Lars Beckman (M), Gin Akgul Hajo (V), 

Evelyn Klöverstedt (FP), Mattias Beijmo (S), Hans Wahlström (S), Maritha Jo-

hansson (V), Lili André (KD), Stefan Pettersson (V), Daniel Kvarnlöf (M), och Pia 

Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Ajournering: kl. 10.55–11.15 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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§ 3 Centralisering av fordonsansvar 
 
Dnr 15KS206 
Delges: Gavlefastigheter AB, Markbyggarna Gävle kommun AB, KLK Övergripande  
planering 

 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 

att Gavlefastigheter Gävle kommun AB genom dess dotterbolag, Markbyggarna 
Gävle kommun AB får det centraliserade fordonsansvaret för Gävle kommuns för-
valtningars fordon, varvid långtidsuthyrningen succesivt genomförs från och med 
den första november 2015.  
 
att i anslutning till överföringen av fordonsansvaret ska ägardirektiv och bolags-
ordning för Gavlefastigheter Gävle kommun respektive bolagsordning för Mark-
byggarna Gävle revideras  
 
att Kommunstyrelsen ambition är att alla kringtjänster som skapas vid en central 
bilpol upphandlas och konkurrensutsätts  
 

att uppmärksamma nämnder/förvaltningar att internhyran till Markbyggarna finansieras 

inom ram genom omdisponering av resurser som frigörs i egen verksamhet. 

 

Ärendebeskrivning 

I Kommunfullmäktiges beslut om Resepolicy för Gävle kommunkoncern från sep-

tember år 2013 beslutades bl.a. att fordonsansvaret i Gävle kommuns förvaltningar 

stegvis ska centraliseras och uppdrag gavs till kommunstyrelsen att föreslå lämplig 

organisation. Från kommunledningskontoret föreslås att Gavlefastigheter Gävle 

kommun AB genom dess dotterbolag, Markbyggarna Gävle kommun AB får det 

centraliserade fordonsansvaret. Detta innebär bl.a. att fordonen internt hyrs ut av 

Markbyggarna genom långtidsuthyrning till aktuell förvaltning. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen protokoll 2015-09-15 § 201 
Tjänsteskrivelse - Förslag till beslut organisation för långtidsuthyrning 
Bilaga - Underlag för beslut fordonscentraliseringen 
Bilaga - Centralt fordonsansvar i Gävle kommun - slutrapport 
Bilaga till Trivectors konsultrapport inklusive lätta lastbilar 
Samhällsbyggnadsutskottet §26 Centralisering av fordonsansvar 
KF protokoll 2013-09-30 

 

Inlägg görs av  

Åsa Wiklund Lång (S), Anders Jansson (M), Lars Beckman (M) och Roger Persson 

(MP). 

 

Yrkande  

Åsa Wiklund Lång (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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§ 4 Särskild medlemsinsats i Kommuninvest 2015 

 
Dnr 15KS404 
Delges: KLK Ekonomi, Kommuninvest 
 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att Gävle kommun till Kommuninvest anmäler intresse att under 2015 erlägga en 

särskild medlemsinsats upp till den högsta stadgemässiga insatsnivån 900 kronor 

per invånare till Kommuninvest ekonomisk förening, vilket har bedömts uppgå till 

18 791 842 kronor att Gävle kommun under 2015 erlägger en särskild medlemsin-

sats upp till den högsta stadgemässiga insatsnivån 900 kronor per invånare till 

Kommuninvest ekonomisk förening, vilket har bedömts uppgå till 18 791 842 kro-

nor, om Kommuninvest beslutar medge kommunen detta att kommunstyrelsen, el-

ler kommunstyrelsens delegat, bemyndigas att vid behov besluta om smärre juste-

ringar i den särskilda medlemsinsatsens storlek. 

 

Ärendebeskrivning  

Kommuninvest har ställt en förfrågan till Gävle kommun om kommunen som med-

lem vill utnyttja den nya möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. Högsta 

insatsnivå är 900 kronor/invånare. Gävle kommuns insatskapital uppgår i dagslä-

get till 693 kronor/invånare. Kommunledningskontoret bedömer det fördelaktigt 

att under 2015 till Kommuninvest inbetala särskild medlemsinsats på cirka 18,8 

mnkr och därmed under 2015 uppnå högsta stadgemässiga insatsnivå på 900 kro-

nor per invånare. Kommunledningskontoret rekommenderar kommunstyrelsen fö-

reslå kommunfullmäktige besluta att möjliggöra en tidigareläggning av insatsen till 

Kommuninvest för att nå högsta insatsnivån 900 kronor per invånare under 2015. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen protokoll 2015-09-15 § 207 
Tjänsteskrivelse - Särskild medlemsinsats i Kommuninvest 2015 
Bilaga 1 - Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 
Bilaga 2 Stämmohandlingar 2015 Kommuninvest - samtliga delar 
Bilaga 3 Protokoll Kommuninvest Föreningsstämma 2015 
 
Inlägg görs av  

Roger Persson (MP). 

 

Yrkande  

Roger Persson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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§ 5 Gästrike Återvinnare - Avfallstaxa 2016-2019 

 
Dnr 15KS166 
Delges: Gästrike Återvinnare 
 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 

att fastställa avfallstaxa för Gävle kommun i enlighet med förslag från Gästrike 
Återvinnare  
 
att ge Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige mandat att, om så krävs för att  
verksamheten ska kunna fullfölja sina uppdrag, besluta om höjningar av avfalls-
taxan för år 2017-2019 med i genomsnitt högst 2 % per år under perioden samt  
 

att eventuella höjningar av avfallstaxan ska anmälas till kommunfullmäktige 

 

Ärendebeskrivning 

Avgifterna i avfallstaxan ska ge de intäkter som behövs för att utföra det kommu-

nala ansvaret för hushållsavfall enligt 15 kapitlet i miljöbalken: hämtning av hus-

hållsavfall, driva återvinningscentraler för mottagning av grovavfall och farligt av-

fall, tömning av slam från enskilda avlopp och fettavskiljare, informationsarbete 

mm. Under våren 2015 har Gästrike Återvinnare kommunicerat arbetet med revi-

dering av avfallstaxa med Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kom-

mun via ett remissförfarande och möten i kommunerna. Samtliga fem kommunsty-

relser har lämnat skriftliga yttranden över remissen. Kommunstyrelsens yttrande 

behandlades på majsammanträdet 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen protokoll 2015-09-15 § 208 

Tjänsteskrivelse - Avfallstaxa 2016-2019 

Förslag till beslut om Avfallstaxa 2016 från Gästrike Återvinnare 

Förslag till Avfallstaxa 2016 från Gästrike Återvinnare 

Redogörelse från GÅ om ändringar från remiss till slutversion 

KS-protokoll 150519 

 

Inlägg görs av  

Roger Persson (MP) och Lars Beckman (M) 

 

Yrkande  

Roger Persson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
 
  



 

Sid 11 (22)  

 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 6 Gästrike Återvinnare - Förbundsordning 

 
Dnr: 15KS168 
Delges: Gästrike Återvinnare 
 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att anta föreslagen förbundsordning för Gästrike Återvinnare 

 

Ärendebeskrivning  

Förbundsordningen är medlemskommunernas uppdrag till kommunalförbundet. 

Förbundsordningen ska klargöra vilket ansvar och uppdrag som är överlämnat till 

förbundet. Under våren 2015 har Gästrike Återvinnare kommunicerat arbetet med 

revidering av förbundsordningen med Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älv-

karleby kommun via ett remissförfarande och möten i kommunerna. Samtliga fem 

kommunstyrelser har lämnat skriftliga yttranden över remissen. Kommunstyrel-

sens yttrande behandlades på majsammanträdet. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen protokoll 2015-09-15 § 209 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2015-09-15 

Förslag till beslut om förbundsordning för Gästrike Återvinnare 

Förslag till förbundsordning för Gästrike återvinnare 

KS-protokoll 150519 

 

Inlägg görs av  

Roger Persson (MP) 

 

Yrkande  

Roger Persson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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§ 7 Gästrike Återvinnare - Renhållningsordning med avfalls-
plan och lokala föreskrifter om avfallshantering 
 
Dnr: 15KS167 
Delges: Gästrike Återvinnare 
 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att anta föreslagen renhållningsordning med avfallsplan och lokala föreskrifter om 
avfallshantering för Gästrike Återvinnare 
 

Ärendebeskrivning  

För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska innehålla de fö-

reskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. De 

lokala föreskrifterna om avfallshantering ska hållas aktuella och har i samband 

med revideringen av avfallsplanen reviderats i begränsad omfattning. Under våren 

2015 har Gäst-rike Återvinnare kommunicerat arbetet med revidering av renhåll-

ningsordning med avfallsplan och lokala föreskrifter om avfallshantering med 

Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun via ett remissförfa-

rande och möten i kommunerna. Samtliga fem kommunstyrelser har lämnat skrift-

liga yttranden över remissen. Kommunstyrelsens yttrande behandlades på majs-

ammanträdet.  

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen protokoll 2015-09-15 § 210 

Förslag till beslut om renhållningsordning med avfallsplan och lokala föreskrifter 

från Gästrike Återvinnare 

Förslag till Avfallsplan 2016-2020 från Gästrike Återvinnare 

Förslag till lokala föreskrifter om avfallshantering från Gästrike Återvinnare 

KS-protokoll 150519 

 

Inlägg görs av  

Roger Persson (MP) 

 

Yrkande  

Roger Persson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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§ 8 Anmälan om väckta motioner och medborgarförslag som 
är under beredning fr.o.m. 2015-01-01 
 
Dnr: 15KS1 
Delges:  
 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att lägga redovisningen till handlingarna 

 

Ärendebeskrivning  

Från Kommunledningskontoret föreligger redovisningsrapport om väckta mot-

ioner och medborgarförslag som är under beredning. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen protokoll 2015-09-15 § 214 

Motioner och medborgarförslag som är under beredning 2015-09-07 
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§ 9 Intern klimatväxling 
 
Dnr: 15KS401 
Delges: KLK Övergripande planering 
 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att återremittera ärendet då nya former av typ av bil och klimatväxlingsavgifter har 

framkommit i debatten. 

 

Ärendebeskrivning  

Intern klimatväxling är en styrmodell som ger incitament för att flytta över resor 

från tjänsteresor med bil och flyg till hållbara färdmedel och resfria möten. Klimat-

växlingsmodellen är intern, vilket betyder att finansiella medel stannar i kommu-

nen hos respektive förvaltning och bolag och används av respektive, för att genom-

föra åtgärder som främjar ett mer hållbart resande. Medel ska användas till åtgär-

der som får fler att resa hållbart med cykel, kollektivtrafik och använda resfria mö-

ten. Genom att ta ut en avgift på fordonens koldioxidutsläpp vid tjänsteresor för att 

använda dessa finansiella medel till klimatåtgärder som främjar en minskning av 

koldioxidutsläppen, kan målen uppnås i snabbare takt. Från Kommunledningskon-

toret föreslås dessa avgifter:  

Typ av bil (drivmedel)   Ungefärlig klimatväxlingsavgift per mil (kr)  

Privatbilar i tjänsten (oavsett driv-medel)  5  

Bensin- och dieselbilar    3  

Gasbilar     0  

Etanolbilar     0  

Elbilar (primärbränsle förnybart)   0  

samt för flygresor en klimatavgift på 500 kr för inrikesresor och 500 kr för utrikes-

resor. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-09-15 § 202 

Tjänsteskrivelse - Förslag till beslut intern klimatväxling 

Bilaga - PM Klimatväxlingsmodell 

 

Inlägg görs av  

Roger Persson (MP), Roland Nilsson (M), Helene Åkerlind (FP), Jörgen Edsvik (S) 

och Patrik Stenvard (M). 

 

Yrkande  

Roger Persson (MP) och Jörgen Edsvik (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens för-

slag.  
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Helene Åkerlind (FP) yrkar att ärendet återremitteras då nya former av typ av bil 

och klimatväxlingsavgifter har framkommit i debatten. 

 

Propositionsordning 

Vid proposition på att avgöra ärendet i dag respektive återremiss finner  

ordföranden att kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet. 

 

Votering med handuppräckning begärs och bifalles. 

 

Ordföranden finner att ärendet ska minoritetsåterremitteras till kommunstyrelsen. 
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§ 10 Avsägelser och fyllnadsval 
 
Dnr  
Delges: Berörda 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla valberedningens förslag på avsägelser och fyllnadsval och utse 
 

Amanda Persson (M) till ersättare i utbildningsnämnden efter Johan Henriksson (M) 
 
Lena Osseén Nordberg (M) till ledamot i socialnämnden och efter Maria  
Bjerkheden (M) 
 
Therése Hammarberg (M) till ersättare i socialnämnden efter Lena Osseén  
Nordberg (M) 

 
Fredrik Hegrelius (M) till ersättare i näringslivs och arbetsmarknadsnämnden  
efter Patricio Suarez (M) 

 
Anders Göransson (M) till ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Oliver Schultz(M) 
 
Edwin Lindefeldt Pira (M) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Anders  
Göransson (M) 
 
Gunilla Berglund (KD) till ersättare i Omvårdnadsnämnden efter PiaKerstin  
Silverdal (KD) 
 
Jan Myléus (KD) till ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Guilherme  
Elcadi (KD) 
 
 

Ärendebeskrivning 

Valberedningens utlåtande angående avsägelser och fyllnadsval behandlas.  

Följande förtroendevalda har avsagt sig uppdragen: 
 

PiaKerstin Silverdal (KD) ersättare i Omvårdnadsnämnden 

Guilherme Elcadi (KD) ledamot i kultur- och fritidsnämnden 

 

Ulrika Jidåker (S) ordförande i valberedningen föredrar ärendet. 
 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Beslutsunderlag 

Protokoll valberedning 2015-10-26 
 



 

Sid 17 (22)  

 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

 
§ 11 Enkel fråga 
 

a Helene Åkerlind (FP) har ställt rubricerade fråga: Platser i vård och omsorgs-

boende, dnr15KS483. Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 

Frågan besvaras av Tord Fredriksen (V) omvårdnadsnämndens ordförande. 

Efter inlägg av Helene Åkerlind (FP) förklaras debatten avslutad. 

 
b Helene Åkerlind (FP) har ställt rubricerade fråga: Konsekvenser av den nya 

vattentaxan för Gavlefastigheter? Dnr 15KS484 Kommunfullmäktige medger 

att frågan får framställas. Frågan besvaras av Mona Kolarby (S) Gavlefastig-

heter AB:s ordförande. Efter inlägg av Helene Åkerlind (FP) förklaras debatten 

avslutad. 

 
 

Beslutsunderlag 

Enkel fråga (FP) - Platser i vård och omsorgsboende, dnr15KS483 

Enkel fråga (FP) - Konsekvenser av den nya vattentaxan för Gavlefastigheter?  

Dnr 15KS484 

 

  



 

Sid 18 (22)  

 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§ 12 Interpellation (M) - Bästa Miljökommun 

Dnr: 15KS429 

 
 
 
På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga denna 
interpellation för att återuppta denna vid sammanträdet den 23 november 2015. 

  



 

Sid 19 (22)  

 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§ 13 Interpellation (M) - Den framtida regionindelningen 
Dnr: 15KS430 

 
 
 
På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga denna 
interpellation för att återuppta denna vid sammanträdet den 23 november 2015. 

  



 

Sid 20 (22)  

 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

 

 
§ 14 Nya motioner 
 
 
Beslut 

Följande skriftliga motioner avlämnas av 

 

a Margareta Larsson (M)  
Inför e-petitioner för Gävleborna så de kan få ett bättre inflytande,  
dnr 15KS473  

 

b Roland Nilsson (M) 
 Ställplatser för husbilar, dnr 15KS474 
 
c Roland Nilsson (M) 
 Utveckla området runt centralstationen, dnr 15KS475 
 
d Helen Åkerlind, Kjell Helling, Per-Åke Fredriksson, Evelyn Klöverstedt och  
 Lena Ödéen (FP) - Ny vänort, dnr15KS479 
 
e Helen Åkerlind, Kjell Helling, Per-Åke Fredriksson, Evelyn Klöverstedt och   
 Lena Ödéen (FP) 
 Information till EU-medborgare som kommer till Sverige, dnr15KS480 
 

Kommunfullmäktige beslutar att motionerna får överlämnas för beredning. 

 

Beslutsunderlag 

Motion (M) - Inför e-petitioner för Gävleborna så de kan få ett bättre inflytande 
Motion (M) - Ställplatser för husbilar 
Motion (M) - Utveckla området runt centralstationen 
Motion (FP) - Ny vänort 
Motion (FP) - Information till EU-medborgare som kommer till Sverige 
  



 

Sid 21 (22)  

 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§ 15 Nya interpellationer 
 
Beslut  
Följande skriftliga interpellationer avlämnas av 
 
a Linus Gunnarsson (M) 
 Farthinder, dnr 15KS472 
 
b Helen Åkerlind (FP) 
 Heltid förskola för barn till föräldralediga, dnr15KS481 
 
c Helen Åkerlind (FP) 
 Fritidshemsverksamhet, dnr15KS482 
 
d Lili André (KD) 
 Hur mycket kostar skolskjutsen? Dnr 15KS494 
 
e Lili André (KD) 
 Socialtjänstens samarbetsavtal med ideella organisationer, dnr 15KS495 
 
f Lili André (KD) 
 Vad görs för att förhindra avhopp från gymnasieskolan? Dnr 15KS496 
 
g Ann-Helen Persson (C) 
 Fältassistenter i våra stadsdelar, dnr15KS497 
 
h Lars Beckman (M) 
 Hur säkerställer vi att varje elev i Gävle kommuns kommunala skolor får  
 tillräcklig skollunch? Dnr 15KS498 
 
i Lars Beckman (M) 
 Trafiksituationen vid de kommunala skolorna i Gävle kommun, dnr 15KS499 
 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna får framställas och överlämnas 
för besvarande. 
 

Beslutsunderlag 

Interpellation (M) - Farthinder 
Interpellation (FP) - Heltid förskola för barn till föräldralediga 
Interpellation (FP) - fritidshemsverksamhet 
Interpellation (KD) - Hur mycket kostar skolskjutsen? 
Interpellation (KD) - Socialtjänstens samarbetsavtal med ideella organisationer 
Interpellation (KD) - Vad görs för att förhindra avhopp från gymnasieskolan? 
Interpellation (C) - Fältassistenter i våra stadsdelar 
Interpellation (M) - Hur säkerställer vi att varje elev i Gävle kommuns kommunala 
skolor får tillräcklig skollunch? 
Interpellation (M) - Trafiksituationen vid de kommunala skolorna i Gävle kommun 
 
 
 
  



 

Sid 22 (22)  

 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§ 16 Nya medborgarförslag 
 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande medborgarförslag 

 
a Utegym i skogen mellan Selggrensgården och Varva gropen, dnr 15KS449 
 Remitteras för beslut i samhällsbyggnadsnämnden 

 
b Allmän bastu som en del av ett kallbadhus, dnr 15KS450 
 Remitteras för beslut i samhällsbyggnadsnämnden 

 
c Elevkort till alla skolelever i Gävle kommun med 4 fria resor per dag  
 måndag-söndag, dnr 15KS461 
 Remitteras kommunstyrelsen. Åter till kommunfullmäktige för beslut  
 
d Låt Gävle kommun eller Gävle Energi AB bli ägare till kraftverken  
 i Testeboån (Strömsbro och Oslättfors), dnr 15KS462 
 Remitteras kommunstyrelsen. Åter till kommunfullmäktige för beslut  
 
e Gävle kommun bör köpa ut det nedersta kraftverket i Testeboån  
 (Strömsbro kraftverk) och efter rivning av denna återställa vandringsvägen  
 för lax och havsöring  dnr 15KS463 
 Remitteras kommunstyrelsen. Åter till kommunfullmäktige för beslut  
 
f Tillsätt en särskild arbetsgrupp för flyktingfrågor, dnr 15KS469 

 Remitteras kommunstyrelsen. Åter till kommunfullmäktige för beslut  
 
g Ta med djuren i planeringen vid planläggning av lägenhetsområden,  
 dnr 15KS470 

 Remitteras för beslut i samhällsbyggnadsnämnden 
 

h Samtliga skolor och förskolor inför minst en helt vegetarisk dag i veckan,  

 dnr 15KS486 

 Remitteras för beslut i utbildningsnämnden 

 

i Samma hastighetsbegränsningstider vid samtliga skolor förskolor, dnr 15KS490 

 Remitteras för beslut i samhällsbyggnadsnämnden 

 

j Kommunen ser över möjligheterna till att tillåta stadsradhus, dnr 15KS492 

 Remitteras för beslut i samhällsbyggnadsnämnden 

 

k Inskaffa väderskydd vid busshållplatsen Atlasgatan mot Bomhus i  

 anslutning till Fjällbackens köpcentrum, dnr 15KS493 

 Remitteras för beslut i samhällsbyggnadsnämnden 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag till KF 151026 


