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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-04-25

Justerare Uppdragsbestyrkande

Ledamöter Närv. Frånv Tjänstgörande 
ersättare

Paragraf

Marcus Zingmark (V) X Sandra Söderqvist

Maritha Johansson (V) tom § 21 X Seppo Laine From § 22

Tord Fredriksen (V) X

Gin Akgul Hajo (V) X

Isabella Bexell (V) X Anita Walther

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) X

Jens Leidermark (S) X

Ellinor Hedblom (S) X

Lars Öberg (S) X

Birgitta Öberg (S) X

Ahmed Amin (S) X

Eva Älander (S) 1:e vice ordf. X

Martin Vadelius (S) X Mattias Beijmo

Sanna Backeskog (S) X

Jörgen Edsvik (S) tom § 11 X Ismet Uzun from § 12

Åsa Wiklund Lång (S) tom § 22 X Wellington Ikuobase from § 23

Daniel Olsson (S) X

Lena Lundgren (S) Jäv § 3 X Zahra Jabbar § 3

Hans Wahlström (S) Jäv § 3 X Kent Edin § 3

Elin Lundgren (S) X

Peter Bergström (S) X Lena Ålander 

Per Johansson (S) Jäv § 3 X Wellington Ikuobase § 3

Lars-Göran Ståhl (S) X

Mona Kolarby (S) from § 7 X Ismet Uzun tom § 6

Helene Åkerlind (L) X

Per- Åke Fredriksson (L) Jäv § 3 X John-Olov Hermansson § 3

Kjell Helling (L) X

Lena Ödeen (L) X

Evelyn Klöverstedt (L) X

Ann-Helen Persson (C) X
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-04-25

Justerare Uppdragsbestyrkande

Ayser Bayraktar (C) X

Erik Holmestig (C) Jäv § 3 X Eiran Cooper § 3

Jan-Eric Andersson (KD) X Rosmari Holmgren

Lili André (KD) X

Jan Myléus (KD) K-råd m 

yttranderätt

X

Inger KällgrenSawela (M) X

Måns Montell (M) X

Anders Jansson (M) X

Margareta Larsson (M) X

William Elofsson (M) X

Birgittha Bjerkén (M) X

Lars Beckman (M) X Örjan Larsson
Lars-Göran Lundh

Jäv § 3
§ 3

Patrik Stenvard (M) Ordf. X

Pia Jansson (M) X

Niclas Bornegrim (M) X

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

Linus Gunnarsson (M) X

Margareta Johansson (SD) X

Marcus Andersson (SD) X

Ingela Vester (SD) X

Mattias Eriksson (SD) tom § 11 X Marcus Lagerroos from § 12

Roger Hedlund (SD) tom § 2 X Carl Ekenberg from § 3

Carina Naenfeldt (SD) X

Richard Carlsson (SD) X

Lena Eriksson (SD) X

Ersättare

Sandra Söderqvist (V) X

Seppo Laine (V) X

Anita Walther (V) X

Kicki Larsson (MP) X

Henrik Sundberg (MP) X
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-04-25

Justerare Uppdragsbestyrkande

Mattias Beijmo (S) X

Zahra Jabbar (S) X

Kent Edin (S) X

Kristina Hellström (S) X

Niklas Nygren (S) X

Lena Ålander (S) X

Ismet Uzun (S) X

Markus Kristiansson (S)  X

Wellington Ikuobase (S) X

Kerstin Stensson (S) X

John-Olof Hermanson (L) X

Margareta Hofenstam (L) X

Kari Axelsson (L) X

Eiran Cooper (C) X

Urban Sjölander (C) X

Rosmari Holmgren (KD) X

Rosalie Carlén(KD) X

Örjan Larsson (M) X

Ann-Charlotte Granath (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

Pekka Seitola (M) X

Carl Ekenberg (SD) X

Oskar Moström (SD) X

Petra Hedfors (SD) X

Marcus Lagerroos (SD) X
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-04-25

Justerare Uppdragsbestyrkande

§1: Anmälningsärenden

Dnr 16KS5

 

 Li Alegria Alvarez (S) och Ulrika Jidåker (S) har avsagt sig sitt uppdrag som 
ersättare samt ledamot i kommunfullmäktige. Länsstyrelsen har 
utsett Wellington Ikuobase (S) till ny ersättare efter Li Alegria Alvarez (S) 
och Per Johansson (S) till ny ledamot efter Ullrika Jidåker (S) samt Kerstin 
Stensson (S) som ny ersättare efter Per Johansson.

 Anmälan om beslutade medborgarförslag i övriga nämnder

Beslutsunderlag
 Anmälan om beslutade medborgaförslag i övriga nämnder., dnr 262036

Sid 5(32)



Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-04-25

Justerare Uppdragsbestyrkande

§2: Rapporter

 

Hampus Forsmark (S) kommunrevisionens ordförande föredrog 
revisionsrapporterna.

a. Revisionsrapport -Gävle kommuns redovisning, utbetalningsrutiner och 
avkastning på placerat kapital för pensioner, dnr 15KS571

b. Revisionsrapport – Granskning av Internkontroll nämnder och bolag, dnr 
16KS50

Inlägg görs av
Inger KällgrenSawela (M) och Evelyn Klöverstedt (L)

c. Revisionsrapport - Granskning av verksamhetssystemet Procapita, 
Utbildningsnämnden, dnr 16KS175

Inlägg görs av
Evelyn Klöverstedt (L), Ahmed Amin (S) och Inger KällgrenSawela (M)

d. Revisionsrapport – Utbetalning av elevpeng till fristående förskolor och friskolor 
på grundskolenivå, dnr 16KS176

Beslutsunderlag
 Kortrapport Pensioner, dnr 15KS571-5
 Revisionsrapport underskriven 2016-04-07 - Granskning av Gävle kommuns 

redovisning, utbetalningsrutiner och avkastning på placerat kapital för 
pensioner, dnr 15KS571-4

 Tjänsteskrivelse - Komplettering av yttrande kring granskning av Gävle 
kommuns redovisning, utbetalningsrutiner och avkastning på placerat kapital 
för pensioner, dnr 15KS571-3

 Svar med uppgifter till begärt yttrande kring granskning av Gävle kommuns 
pensionshantering, dnr 15KS571-2

 Begäran om yttrande avseende revisionens granskning av pensionshanteringen 
samt rapport, dnr 15KS571-1

 Kortrapport Intern kontroll nämnder och bolag, dnr 16KS50-5
 Revisionsrapport underskriven - Granskning internkontroll samtliga nämnder, 

helägda bolag och Gästrike vatten, dnr 16KS50-4
 Tjänsteskrivelse – Svar på revisionsrapport - Granskning av internkontroll 

nämnder och bolag, dnr 16KS50-3
 Begäran om yttrande Granskning av Internkontroll nämnder och bolag, dnr 

16KS50-2
 Begäran om yttrande revisorernas granskning av Internkontroll nämnder och 

bolag, dnr 16KS50-1
 Kortrapport Procapita Utbildningsnämnden, dnr 16KS175-9
 Revisionsrapport, dnr 16KS175-1
 Begäran om yttrande Procapita UN inkl granskningsrapport, dnr 16KS175-2
 Beslut i Utbildningsnämnden 2016-02-17 §9 - Granskning av Procapita, dnr 

16KS175-3
 Yttrande över revisionens granskning av verksamhetssystemet Procapita, dnr 

16KS175-4
 Bilaga till yttrandet Granskning av verksamhetssystemet Procapita; 

Behörighetsrutiner i Procapita, dnr 16KS175-5
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Sammanträdesdatum 2016-04-25

Justerare Uppdragsbestyrkande

 Bilaga till yttrande över revisionens granskning av verksamhetssystemet 
Procapita; Rutin placeringsenheten; handläggning vid släktskap m.m, dnr 
16KS175-6

 Bilaga till yttrande över revisionens granskning av verksamhetssystemet 
Procapita; barnchecklista, dnr 16KS175-7

 Förslag till beslut från Utbildningsnämnden - Yttrande över revisionens 
granskning av verksamhetssystemet, dnr 16KS175-8

 Kortrapport Elevpeng fristående skolor och förskolor, dnr 16KS176-3
 Revisionsrapport - Granskningsrapport Utbetalningar av elevpeng till fristående 

förskolor och friskolor på grundskolenivå, dnr 16KS176-1
 Bilaga - Protokollsutdrag från Utbildningsnämnden 2016-03-16, dnr 16KS176-2
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-04-25

Justerare Uppdragsbestyrkande

§3: Förändring av pensionsbestämmelser för 
ordförande i helägt bolag inom Gävle kommunkoncern

Delges: Samtliga bolag, KLK HR-avdelning
Dnr 15KS154

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att förtroendevald som fullgör uppdrag som ordförande i helägt bolag inom Gävle 
kommunkoncern ska inte omfattas av de pensionsbestämmelser som skulle varit 
gällande för honom eller henne om uppdraget fullgjorts i Gävle kommun.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet på sitt sammanträde 2015-09-28 
gällande förslag om förändring av pensionsbestämmelser för ordförande i helägt 
bolag inom Gävle kommunkoncern

Inlägg görs av
Helene Åkerlind (L), Åsa Wiklund Lång (S), Richard Carlsson (SD), Birgitta Öberg 
(S) och Stefan Pettersson (V).

Yrkanden
Helene Åkerlind (L), Richard Carlsson (SD) och Stefan Pettersson (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Åsa Wiklund Lång (S) yrkar att förtroendevald som fullgör uppdrag som ordförande i 
helägt kommunalt bolag inom Gävle kommunkoncern under tiden 1 januari 2011 till 
och med bolagsstämmorna 2016, ska omfattas av de pensionsbestämmelser som 
skulle varit gällande för honom eller henne om uppdraget fullgjorts inom Gävle 
kommun samt att besluta att förtroendevald som fullgör uppdrag som ordförande i 
helägt kommunalt bolag inom Gävle kommunkoncern inte ska omfattas av de 
pensionsbestämmelser som skulle varit gällande om uppdraget fullgjorts i Gävle 
kommun från och med bolagsstämmorna 2016. Birgitta Öberg (S) stödjer yrkandet.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag mot Åsa 
Wiklund-Lång (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.

Reservationer
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets ledamöter reserverar sig 
muntligt mot beslutet.

Antecknas att Hans Wahlström (S), Per Johansson (S), Per-Åke Fredriksson (L), 
Erik Holmestig (C) och Örjan Larsson (M) ej deltar i ärendet pga. jäv.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-22 § 39, dnr 261010
 Förslag till pensionsbestämmelser för ord kommunal bolag inom Gävle 

kommunkoncern, dnr 15KS154-5
 Yttrande angående förändrade pensionsbestämmelser från Gävle Energi AB, dnr 

15KS154-4
 KF protokollsutdrag 2015-09-28 § 3, dnr 245076
 Pensionsbestämmelser- PBF och OPF, dnr 259844
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Sammanträdesdatum 2016-04-25

Justerare Uppdragsbestyrkande

§4: Nya medlemmar i gemensam nämnd för 
företagshälsovård

Delges: 
Region Gävleborg

Dnr 14KS284

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna utökning av den gemensamma nämnden för företagshälsovård mellan 
region Gävleborg och Gävle, Bollnäs, Ockelbo och Ovanåkers kommuner med 
Hudiksvalls kommun

att godkänna upprättat förslag till avtal mellan parterna

 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2013 att inrätta en gemensam 
nämnd för samverkan inom företagshälsovård mellan dåvarande Landstinget 
Gävleborg och Gävle kommun. Därefter har genom beslut i kommunfullmäktige den 
2 september 2014 även Bollnäs, Ockelbo och Ovanåkers kommuner godkänts som 
nya medlemmar i nämnden.

Numera har även Hudiksvalls kommun visat intresse för att delta i den 
gemensamma nämnden.

Nuvarande parter är sedan tidigare överens om att erbjuda ytterligare kommuner i 
Gävleborgs län att ansluta sig till nämnden för att uppnå de skalfördelar detta 
innebär. I anledning av Hudiksvalls kommuns tillträde har avtalet mellan parterna 
setts över. Förändringarna mot för tidigare avtal avser dels inledningen där 
Hudiksvall lagts till. Därutöver har § 7 språkligt justerats och förenklats utan att i sak 
förändras. Vidare har en justering av avtalstiden gjorts i § 13 innebärande ny 
avtalstid (från 3 till 4 år) och därmed även ny tid för uppsägning.

Inlägg görs av
Helene Åkerlind (L)

Yrkanden
Helene Åkerlind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-22 § 40, dnr 261011
 Tjänsteskrivelse – Nya medlemmar i gemensamma nämnden för 

företagshälsovård, dnr 14KS284-12
 Bilaga 2 till avtal - Den Gemensamma Företagshälsans basuppdrag, dnr 

14KS284-10
 Nytt avtal om samverkan Gemensam Företagshälsa samt bilaga 1 - Reviderad 

slutversion, dnr 14KS284-11
 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §6, dnr 213067
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §150, dnr 209712
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §292, dnr 208702
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Justerare Uppdragsbestyrkande

§5: Revidering av reglementen för Kommunala 
Pensionärsrådet och Kommunala Tillgänglighetsrådet

Delges: 
Kommunala Pensionärsrådet, Kommunala Tillgänglighetsrådet

Dnr 15KS578

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anta förslag till nya reglementen för Kommunala pensionärsrådet och 
Kommunala tillgänglighetsrådet.

Ärendebeskrivning
Sedan reglementena för det Kommunala pensionärsrådet och det Kommunala 
tillgänglighetsrådet senast sågs över har nämndsorganisationen förändrats. 
Föreliggande innebär att namnen på de nämnder som utser ledamöter till de 
rådgivande organen överensstämmer med aktuell nämndsorganisation.

Inlägg görs av
Jan Myléus (KD)

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-22 § 41, dnr 261012
 Tjänsteskrivelse - Revidering av reglementen för Kommunala Pensionärsrådet 

och Kommunala Tillgänglighetsrådet, dnr 15KS578-3
 Reglemente Kommunala Tillgänglighetsrådet, dnr 15KS578-2
 Reglemente Kommunala Pensionärsrådet, dnr 15KS578-1
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Justerare Uppdragsbestyrkande

§6: Riktlinjer för markanvisning i Gävle kommun

Delges: 
Samhällsbyggnadsnämnden, KLK Övergripande Planering

Dnr 15KS505

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anta Riktlinjer för markanvisningsavtal i Gävle kommun efter önskade 
revideringar.

Ärendebeskrivning
Med markanvisning avses en överenskommelse mellan Gävle kommun och en 
byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna 
villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av 
kommunen ägt markområde för bebyggande. Markanvisningar regleras i Lag 
(2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar. Reglerna är tillkomna för 
att öka transparensen vid marktilldelningar. Riktlinjerna för markanvisningar ska 
enligt lagen innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller 
upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och 
grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. 
Ärendet återremitterades på KF 2015-12-14 därefter har samrått skett med berörda.

Inlägg görs av
Ann-Helen Persson (C) och Gin Akgul Hajo (V)

Yrkanden
Ann-Helen Persson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Gin Akgul Hajo (V) yrkar tilläggsattsats (under rubrik nr 5 prissättning)

att om anvisningen avser mark för hyresrätter kan krav komma att ställas på 
hyresnivåer. Detta påverkar i så fall prisnivån.

att upplåtelseform med tomträtt ska vara norm.

att vid nybyggnationer ska ev. negativa förändringar som påverkar miljön negativt 
kompenseras genom positiva miljöåtgärder.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag mot Gin Akgul 
Hajo (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag.

Reservationer
Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-22 § 43, dnr 261013
 Samhällsbyggnadsutskottet §89 Riktlinjer för markanvisning i Gävle kommun, 

dnr 15KS505-3
 Riktlinjer för markanvisningar i Gävle kommun, dnr 15KS505-2
 KF-protokoll 2015-12-14 § 9, dnr 253018
 KS-protokoll 2015-11-24 § 268, dnr 250545
 Redogörelse för information/samråd avseende riktlinjer för markanvisnings-

avtal och exploateringsavtal., dnr 259731
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§7: Riktlinjer för exploateringsavtal

Delges: Samhällsbyggnadsnämnden, KLK Övergripande Planering
Dnr 15KS506

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anta Riktlinjer för exploateringsavtal i Gävle kommun efter önskade revideringar.

Ärendebeskrivning
Ett exploateringsavtal definieras enligt Plan- och bygglagen som ett avtal som avser 
genomförande av en detaljplan omfattande mark som inte ägs av kommunen. Enligt 
samma lag anges att om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, ska 
kommunen anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. 
Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för fördelning av kostnader och 
intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som har 
betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal. I bilagt 
förslag anges vilka riktlinjer för exploateringsavtal som föreslås att gälla för Gävle 
kommun. Ärendet återremitterades på Kommunfullmäktige 2015-12-14 därefter har 
samrått skett med berörda.

Inlägg görs av
Ann-Helen Persson (C), Gin Akgul Hajo (V) och Jörgen Edsvik (S).

Yrkanden
Ann-Helen Persson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Gin Akgul Hajo (V) yrkar tilläggsattsats (under rubrik nr 3)

att om byggherren gör fysiska förändringar som påverkar miljön negativt ska detta 
kompenseras genom positiva miljöåtgärder.

att vid kompensatoriska åtgärder ställa krav på exploatörer att också kompensera för 
de ekologiska konsekvenserna.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag mot Gin Akgul 
Hajo (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag.

Reservationer
Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-22 § 44, dnr 261015
 Samhällsbyggnadsutskottet §90 Riktlinjer för exploateringsavtal i Gävle 

kommun, dnr 15KS506-3
 KF-protokoll 2015-12-14 § 10, dnr 253019
 KS-protokoll 2015-11-24 § 269, dnr 250547
 Riktlinjer för exploateringsavtal, dnr 15KS506-2
 Redogörelse för information/samråd avseende riktlinjer för markanvisnings-

avtal och exploateringsavtal., dnr 259733
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§8: Begäran om att Samhällsbyggnadsnämnden får 
överta tillsynen av Johannes kraftvärmeverk - 
Andersberg 14:15

Delges: 
Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr 15KS488

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att Samhällsbyggnadsnämnden får överta tillsynsansvaret av Johannes 
kraftvärmeverk, på fastigheten Andersberg 14.15, från Länsstyrelsen i Gävleborgs län 
enligt 26 kap 3 § Miljöbalken.

att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att verkställa beslutet.

 

Ärendebeskrivning
Gävle Kraftvärme AB har sedan 2005 ett tillstånd för sin verksamhet som gäller dels 
driften av den befintliga fastbränslepannan och en ny panna för avfallsförbränning. 
Den nya pannan för avfall har aldrig byggts och tillståndet har förfallit men 
klassningen av anläggningen medför att det är länsstyrelsen som har 
tillsynsansvaret. Samhällsbyggnadsnämnden har bedrivit tillsynen av Johannes 
kraftvärmeverk och andra energianläggningar av samma storlek inom kommunen. 
Samhällsbyggnad Gävle anser därför att man har de resurser, den erfarenhet och den 
kompetens som krävs för att utföra tillsynen över verksamheten enligt miljöbalkens 
bestämmelser. Samhällsbyggnad Gävle ser det därför som naturligt att tillsynen 
överlåts från länsstyrelsen till kommunen. Länsstyrelsen kan enligt Miljöbalken 26 
kap. 3 § och Miljötillsynsförordningen (2011:13) 1 kap. 18 § besluta att överlåta 
tillsynen till en kommunal nämnd. Samhällsbyggnad Gävle har samrått med 
länsstyrelsens miljöenhet som anser att det vore lämpligt att kommunen begär att få 
ta över tillsynen.

Inlägg görs av
Inger KällgrenSawela (M)

Yrkanden
Inger KällgrenSawela (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-22 § 45, dnr 261016
 Begäran om att Samhällsbyggnadsnämnden får överta tillsynen av Johannes 

kraftvärmeverk. Andersberg 14:15, dnr 15KS488-1
 Tjänsteskrivelse - Tillsynsansvar för Johannes Kraftvärmeverk - Begäran om 

övertagande från länsstyrelsen, dnr 15KS488-2

Sid 13(32)



Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-04-25

Justerare Uppdragsbestyrkande

§9: Inriktningsprogram för bostadsförsörjning - 
Revidering 2016

Delges: 
Samhällsbyggnadsnämnden, KLK Övergripande Planering

Dnr 16KS89

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att ändra inriktningsprogrammet för bostadsförsörjning avseende målen för 
bostadsbyggande enligt följande;

 

att det gällande målet om att ”kommunen ska verka för att det byggs minst 300 
bostäder ändras till att kommunen ska verka för att det minst byggs 500 bostäder.

 

att det gällande målet om att ”det ska ständigt finnas antagna detaljplaner för minst 
600 bostäder av varierande typ och i olika delar av kommunen” ändras till att det ska 
finnas antagna detaljplaner för minst 1400 bostäder av varierande typ och i olika 
delar av kommunen.

 

att det gällande målet om att ”det ska finnas byggklar mark för minst 600 bostäder 
av varierande typ och i olika delar av kommunen” ändras till att det ska finnas 
byggklar mark för minst 700 bostäder av varierande typ och i olika delar av 
kommunen.

 

att det gällande målet för AB Gavlegårdarna att bygga minst 100 hyresrätter per år 
ändras enligt nu gällande direktiv för bolaget till att AB Gavlegårdarna ska bygga 
minst 150 hyresrätter per.

 

Som nytt mål avseende villatomter föreslås att det skall finnas minst 75 byggklara 
villa tomter i kommunens tomtkö.

Ärendebeskrivning
Nu gällande inriktningsprogram antogs 2013-02-18. Den 20 maj 2014 redovisades 
nuläget för kommunstyrelsen. Trots att programmet endast är tre år gammalt finns 
skäl för att göra en justering av främst inriktningsmålen för byggande. Orsaker/skäl 
för revidering 1. Lagstiftningen har skärpts 2. Befolkningen har ökat 3. 
Bostadsbristen har ökat 4. Bristen på bostäder riskerar hindar tillväxten. Enligt 
bostadsförsörjningslagen ska Riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av 
kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de 
antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige. 
Lag (2013:866) Mot den bakgrunden är en genomgång och revidering av 
programmet nödvändigt vilket föreslås ske under 2017 enligt direktiv som tas fram 
under 2016.

Inlägg görs av
Ann-Helen Persson (C), Stefan Pettersson (V), Per Johansson (S) och Inger 
KällgrenSawela (M).

Sid 14(32)



Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-04-25

Justerare Uppdragsbestyrkande

Yrkanden
Ann-Helen Persson (C) och Inger KällgrenSawela (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

 

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

Ajournering: kl. 10:10-10:35

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

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-22 § 48, dnr 261019
 Inriktningsprogram för bostadsförsörjning. Revidering 2016., dnr 257496
 §23 Samhällsbyggnadsutskottet Beredning inför KS. Inriktningsprogram för 

bostadsförsörjning. Revidering 2016., dnr 16KS89-1

Sid 15(32)



Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-04-25

Justerare Uppdragsbestyrkande

§10: Återupptagande av centrumplanen och 
omprioritering av åtgärder

Delges: 
Samhällsbyggnadsnämnden, KLK Övergripande Planering.

Dnr 16KS108

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att återuppta arbetet med genomförandet av centrumplanen och därvid omprioritera 
aktiviteterna på så sätt att Centrumhållplats och Å-rummet genomförs enligt 
pågående planering samt att övriga eventuella omprioriteringar i centrumplanen 
fastställs av kommunfullmäktige efter samråd

 

att Centrumhållplats och Å-rummet genomförs enligt pågående planering samt att 
övriga eventuella omprioriteringar i centrumplanen fastställs av kommunfullmäktige 
efter samråd.

 

Ärendebeskrivning
I samband med budgetbeslutet i kommunfullmäktige i november 2015 beslutades att 
arbetet med centrumplanen skulle avbrytas. Därefter har frågan hur 
centrumplanearbetet ska bedrivas fortsättningsvis diskuterats och beslut fattats i 
Samhällsbyggnadsnämnden med förslag att arbetet återupptas och omprioriteras.

Förslaget är att två av projekten som kommit långt i planeringen prioriteras inom 
ramen för investeringsbudgeten och får fortsätta att genomföras (Centrumhållplats 
och Å-rummet enligt tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden). Vad gäller 
centrumplanen i övrigt föreslås en bred diskussion med samråd om hur 
genomförandet ska prioriteras. Efter det avgörs om det behövs ytterligare beslut i 
kommunfullmäktige kring fortsatt prioritering och eventuella avsteg från beslutad 
centrumplan.

Inlägg görs av
Inger KällgrenSawela (M) och Daniel Olsson (S).

Yrkanden
Inger KällgrenSawela (M) och Daniel Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-22 § 49, dnr 261026
 Tjänsteskrivelse - Återupptagande av centrumplanen och omprioriteringar av 

åtgärder, dnr 16KS108-3
 Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsnämnden - Investeringsbudget 2016 och 

återupptagande av centrumplanen, dnr 16KS108-1
 Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnad - Återupptagande av centrumplanen och 

omprioritering av åtgärder, dnr 16KS108-2

Sid 16(32)



Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-04-25

Justerare Uppdragsbestyrkande

§11: Anmälan om väckta motioner och 
medborgarförslag som är under beredning from 2016-
01-01

Dnr 16KS1

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att lägga anmälan av motioner och medborgarförslag som är under beredning till 
handlingarna samt bifalla att avskriva föreslagna motioner

Ärendebeskrivning
Motioner och medborgarförslag som är under beredning 2016 samt återkallande av 
motioner

Inlägg görs av
Eva Älander (S), Birgitta Öberg (S), Måns Montell (M), Inger KällgrenSawela (M), 
Lili André (KD), Ahmed Amin (S), Elin Lundgren (S), Mattias Beijmo (S), Roger 
Persson (MP), Lars Öberg (S), Roland Nilsson (M), Ann-Helen Persson (C), Åsa 
Wiklund Lång (S), Stefan Pettersson (V), Helene Åkerlind (L) och 
Margareta Larsson (M).

 

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

Ajournering: kl. 11:50-13:00

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

 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-22 § 68, dnr 261034
 Motioner och medborgarförslag som är under beredning 15 mars 2016, dnr 

16KS1-1

Sid 17(32)



Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-04-25

Justerare Uppdragsbestyrkande

§12: Avsägelser samt fyllnadsval

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

 

att bifalla valberedningens förslag på avsägelser och fyllnadsval och utse

Fredrik Fahlstedt (M) till ledamot i Kultur- och fritidsnämnden efter Kenneth 
Bognesand (M)

Annika Erlandsson (M) till rrsättare Kultur- och fritidsnämnden efter Fredrik 
Fahlstedt (M)

Lena Säfström (S) till suppleant i Styrelsen för Baltic See efter Sara Keisu (S)

Pekka Seitola (M) till ledamot i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
efter Eva Marja Andersson (M)

Peter Johansson (M) till ersättare i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
efter Pekka Seitola ((M)

Gun Lundberg (M) till ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden efter 
Stefan Andersson (M)

Inger Schörling (MP) till ledamot i Gävle Energi AB efter Andreas Obenius (MP)

Inger Schörling (MP) till suppleant i Gävle Kraftvärme AB efter 
Andreas Obenius (MP)

Inger Schörling (MP) till suppleant i Gävle Energisystem AB efter 
Andreas Obenius (MP)

Inger Schörling (MP) till ledamot i Bionär Närvärme AB efter Andreas Obenius (MP)

Gunnar Kvist (L) till ledamot i Kultur- och fritidsnämnden från Sven-Olov Holm (L)

Daniel Olsson (S) till ledamot och vice ordförande i kommunfullmäktiges 
Valberedning efter Ulrika Jidåker (S)

Apollinaire Ndayishimiye (V) till Nämndeman i Gävle Tingsrätt efter 
Lil Andersson (V)

Åsa Wiklund Lång (S) till ledamot och Måns Montell till suppleant i Svenska 
Kommunförsäkrings AB

Ärendebeskrivning
Valberedningens utlåtande angående avsägelser samt fyllnadsval behandlas.

Följande förtroendevalda har avsagt sig uppdragen

Michaela Gästgivar (S) ledamot i Socialnämnden
Sven-Olov Holm (L) ledamot i Kultur- och fritidsnämnden
Emma Wannberg (S) ersättare i Utbildningsnämnden
Ulrika Jidåker (S) ledamot och vice ordförande i Kommunfullmäktiges valberedning
Lil Andersson (V) nämndeman i Gävle Tingsrätt

Kjell Helling (L) ordförande i valberedningen föredrar ärendet.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
 Protokoll valberedning 160425, dnr 263374

Sid 18(32)



Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-04-25

Justerare Uppdragsbestyrkande

§13: Motion (FP) - Information till EU-medborgare som 
kommer till Sverige

Delges: 
Kommunledningskontoret

Dnr 15KS480

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen, att ge i uppdrag till kommunledningskontoret att samordna 
framtagandet av föreslaget informationskort.

att dra tillbaka andra attsatsen angående hur informationskortet ska distribueras.

 

Ärendebeskrivning
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2015 , § 14 , väckte Helen 
Åkerlind, Kjell Helling, Per-Åke Fredriksson, Evelyn Klöverstedt och Lena Ödeen (L) 
rubricerad motion. Motionen remitterades till Socialnämnden för beredning. 
Yttranden över motionen har inkommit från Socialnämnden.

Inlägg görs av
Helene Åkerlind (L)

Yrkanden
Helene Åkerlind (L) yrkar att dra tillbaka andra attsatsen i motionen angående hur 
informationskortet ska distribueras.

 

Propositionsordning
Ordförande ställer först proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag och 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Därefter ställer 
ordförande proposition på bifall till Helene Åkerlind (L) yrkande att dra tillbaka 
andra attsatsen i motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller Helene 
Åkerlind (L) yrkande.

 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-22 § 66, dnr 261032
 Motion (FP) - Information till EU-medborgare som kommer till Sverige, dnr 

15KS480-1
 Socialnämnden - Protokollsutdrag och yttrande 2016-01-27 § 8 angående motion 

(L) Information till EU-medborgare som kommer till Sverige, dnr 15KS480-3
 Motionsutlåtande - Information till EU-medborgare som kommer till Sverige, 

dnr 15KS480-4

Sid 19(32)



Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-04-25

Justerare Uppdragsbestyrkande

§14: Motion (FP) - Kommunal hyresgaranti

Delges: 
Kommunledningskontoret, Socialnämnden

Dnr 15KS318

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att bifalla motionen, att kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma med 
nödvändiga följdbeslut.

Ärendebeskrivning
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2015-06-22 väcktes rubricerad motion 
undertecknad av Helene Åkerlind (L) och Ann-Helen Persson (C). Motionen 
remitterades till kommunstyrelsen för beredning. Yttranden över motionen har 
inkommit från Kommunledningskontoret och Socialtjänsten.

Inlägg görs av
Helene Åkerlind (L) och Lars Öberg (S)

Yrkanden
Helene Åkerlind (L) och Lars Öberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-22 § 67, dnr 261033
 Motion (FP) - Kommunal hyresgaranti, dnr 15KS318-1
 Yttrande över motion från kommunledningskontoret - Kommunal hyresgaranti, 

dnr 15KS318-4
 Yttrande från Socialtjänsten - Angående kommunala hyresgarantier, dnr 

15KS318-3
 Motionsutlåtande - Kommunal hyresgaranti, dnr 15KS318-5

Sid 20(32)



Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-04-25

Justerare Uppdragsbestyrkande

§15: Medborgarförslag - Slå ihop Gavlegårdarnas och 
Gävle Energis stadsnät till ett nät

Delges: 
Förslagsställaren, AB Gavlegårdarna, Gävle Energi AB

Dnr 15KS297

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att med hänsyn till inkomna yttranden avslå medborgarförslaget

Ärendebeskrivning
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni 2015, §32, väckte Stefan 
Gemzell ett medborgarförslag. Yttranden över medborgarförslaget har inkommit 
från Gavlegårdarna AB och Gävle Energi AB.

Inlägg görs av
Erik Holmestig (C)

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-22 § 61, dnr 261027
 Medborgarförslag - Slå ihop Gavlegårdarnas och Gävle Energis stadsnät till ett 

nät, dnr 15KS297-1
 AB Gavlegårdarna och Gävle Energi AB - Yttrande till 

medborgarförslagsutlåtande, dnr 15KS297-5
 Utlåtande över medborgarförslag -  Slå ihop Gavlegårdarnas och Gävle Energis 

stadsnät till ett nät, dnr 15KS297-6

Sid 21(32)
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Justerare Uppdragsbestyrkande

§16: Medborgarförslag - Sätt upp Rökning förbjuden 
skylt utanför Träffen Sätra

Delges: 
Förslagsställaren, Gavlefastigheter AB

Dnr 15KS400

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 2015, §17f, väcktes detta 
medborgarförslag. Ett yttrande över medborgarförslaget har inkommit från 
Gavlefastigheter Gävle kommun AB.

Inlägg görs av
Maud Lundh (M)

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-22 § 62, dnr 261028
 Medborgarförslag - Sätt upp Rökning förbjuden skylt utanför Träffen Sätra, dnr 

15KS400-1
 Yttrande från Gavlefastigheter Gävle Kommun AB angående medborgarförslag 

Rökning förbjudenskylt utanför Träffen Sätra, dnr 15KS400-6
 Utlåtande över medborgarförslag - Sätt upp Rökning förbjuden skylt utanför 

Träffen Sätra, dnr 15KS400-7

Sid 22(32)
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Justerare Uppdragsbestyrkande

§17: Medborgarförslag - Samordningsperson för 
kontakt då flera avdelningar inom kommunen berörs

Delges: 
Förslagsställaren, KLK Kommunikationsavdelning

Dnr 15KS248

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 2015 , §17e, väcktes detta 
medborgarförslag. Ett yttrande över medborgarförslaget har inkommit från 
Kommunledningskontoret.

Inlägg görs av
Inger KällgrenSawela (M)

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-22 § 63, dnr 261029
 Samordningsperson för kontakt då flera avdelningar inom kommunen berörs, 

dnr 15KS248-1
 Yttrande från Kommunledningskontoret Kommunikationsavdelningen över 

medborgarförslag, dnr 15KS248-4
 Utlåtande över medborgarförslag -Samordningsperson för kontakt då flera 

avdelningar inom kommunen berörs, dnr 15KS248-5

Sid 23(32)
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Sammanträdesdatum 2016-04-25

Justerare Uppdragsbestyrkande

§18: Medborgarförslag - Att kommunen ordnar 
alternativa lösningar för dem som inte har dator eller 
mobil vid arrangemang riktade till Gävleborna som tex 
cykling 1-31 maj 2015

Delges: 
Förslagsställaren, KLK Kommunikationsavdelning

Dnr 15KS241

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 2015, §28d, väcktes detta 
medborgarförslag. Ett yttrande över medborgarförslaget har inkommit från 
Kommunledningskontoret.

Inlägg görs av
Inger KällgrenSawela (M)

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-22 § 64, dnr 261030
 Medborgarförslag - Att kommunen ordnar alternativa lösningar för dem som 

inte har dator eller mobil vid arrangemang riktade till Gävleborna som tex 
cykling 1-31 maj 2015, dnr 15KS241-1

 Yttrande från Kommunledningskontoret Kommunikationsavdelningen över 
medborgarförslag, dnr 15KS241-4

 Utlåtande över medborgarförslag - Att kommunen ordnar alternativa lösningar 
för dem som inte har dator eller mobil vid arrangemang riktade till Gävleborna 
som tex cykling 1-31 maj 2015, dnr 15KS241-5

Sid 24(32)
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Justerare Uppdragsbestyrkande

§19: Medborgarförslag - Gavlegårdarna ska sprida 
aktuell information till enskilda hyresgäster

Delges: 
Förslagsställaren, AB Gavlegårdarna.

Dnr 15KS364

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 2015 , §17c, väcktes detta 
medborgarförslag. Ett yttranden över medborgarförslaget har inkommit från AB 
Gavlegårdarna.

Inlägg görs av
Catarina Meurling, Per-Åke Fredriksson (L)

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-22 § 65, dnr 261031
 Medborgarförslag - Gavlegårdarna ska sprida aktuell information till enskilda 

hyresgäster, dnr 15KS364-1
 Yttrande från AB Gavlegårdarna - medborgarförslag Gavlegårdarna ska sprida 

aktuell information till enskilda hyresgäster, dnr 15KS364-4
 Utlåtande över medborgarförslag - Gavlegårdarna ska sprida aktuell information 

till enskilda hyresgäster, dnr 15KS364-5

Sid 25(32)
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Justerare Uppdragsbestyrkande

§20: Enkel fråga

Beslut 
Roger Persson (M) har ställt rubricerade fråga: Varför informerade inte 
kommunstyrelsens ordförande om samrådsinbjudan från Region Gävleborg gällande 
framtagande av nytt trafikförsörjningsprogram, dnr 16KS200. Kommunfullmäktige 
medger att frågan får framställas. Frågan besvaras av Inger KällgrenSawela 
(M) kommunalråd och efter inlägg av Roger Persson (MP) förklaras debatten 
avslutad.

Beslutsunderlag
 Enkel fråga (MP) - Varför informerade inte kommunstyrelsens ordförande 

Kommunstyrelsen om samrådsinbjudan från Region Gävleborg gällande 
framtagande av nytt trafikförsörjningsprogram, dnr 16KS200-1

Sid 26(32)
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Justerare Uppdragsbestyrkande

§21: Interpellation (V) - Avgiftsfri kollektivtrafik

Dnr 16KS95

Beslut 
Stefan Pettersson har inlämnat rubricerad interpellation.

Kommunfullmäktige har den 21 mars 2016 beslutat att interpellationen får 
framställas.

Morgan Darmell (M) har besvarat interpellationen.

 

Efter inlägg av Stefan Pettersson (V), Morgan Darmell (M) och Daniel Olsson (S) 
förklaras debatten avslutad.

Beslutsunderlag
 Svar på interpellation - Avgiftsfri kollektivtrafik, dnr 16KS95-2

Sid 27(32)
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Justerare Uppdragsbestyrkande

§22: Interpellation (S) - Avgiftsfri kollektivtrafik för 
ungdomar

Dnr 16KS129

Beslut 
Sanna Backeskog (S) har inlämnat rubricerad interpellation.

Kommunfullmäktige har den 21 mars 2016 beslutat att interpellationen får 
framställas.

Roland Nilsson (M) har besvarat interpellationen.

 

Efter inlägg av Sanna Backeskog (S), Roland Nilsson (M), Stefan Pettersson 
(V), Håkan Alenius (S), Daniel Olsson (S), Roger Persson (MP), Inger 
KällgrenSawela (M), Ahmed Amin (S), Helene Åkerlind (L), Ellinor Hedblom (S), 
Åsa Wiklund Lång (S) och Lars Öberg (S) förklaras debatten avslutad.

Beslutsunderlag
 Svar på interpellation - Avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar, dnr 16KS129-2

Sid 28(32)
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Justerare Uppdragsbestyrkande

§23: Interpellation (S) - Biogas för bussar

Dnr 16KS132

Beslut 
Daniel Olsson (S) har inlämnat rubricerad interpellation.

Kommunfullmäktige har den 21 mars 2016 beslutat att interpellationen får 
framställas.

Ann-Helen Persson (C) har besvarat interpellationen.

 

Efter inlägg av Daniel Olsson (S), Ann-Helen Persson(C), Seppo Laine (V), Roger 
Persson (MP), Inger KällgrenSawela (M) och Anders Fogeus (M) förklaras debatten 
avslutad.

Beslutsunderlag
 Svar på interpellation - Biogas för bussar, dnr 16KS132-2

Sid 29(32)
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Justerare Uppdragsbestyrkande

§24: Nya motioner

Beslut 
Följande skriftliga motioner avlämnas av

a. Tord Fredriksen (V) - Hemtjänst på olika språk, dnr 16KS159

b. Gin Akgul Hajo (V) - Avskaffa allmän visstidsanställningar i kommunen, dnr 
16KS164

c. Hans Wahlström (S) - Sociala villkor vid kommunala tjänsteupphandlingar, dnr 
16KS190

d. Elin Lundgren (S) - Gävle kommun ska inte upplåta kommunal mark till cirkusar 
som reser med djur, dnr 16KS191

e. Tord Fredriksen (V) - Inför "Mina timmar" inom hemtjänsten, dnr 16KS19

f. Tord Fredriksen (V) - Erbjud en kurs i feministiskt självförsvar till elever, dnr 
16KS195

g. Tord Fredriksen (V) - Omvårdnadsnämnden kan medverka till minskad 
bostadsbrist, dnr 16KS198

 

Kommunfullmäktige beslutar att motionena får överlämnas för beredning.

Beslutsunderlag
 Motion (V) - Hemtjänst på olika språk, dnr 16KS159-1
 Motion (V) - Avskaffa allmän visstidsanställningar i kommunen, dnr 16KS164-1
 Motion (S) - Sociala villkor vid kommunala tjänsteupphandlingar, dnr 16KS190
 Motion (S) - Gävle kommun ska inte upplåta kommunal mark till cirkusar som 

reser med djur, dnr 16KS191-1
 Motion (V) - Inför "Mina timmar" inom hemtjänsten, dnr 16KS194-1
 Motion (V) - Erbjud en kurs i feministiskt självförsvar till elever, dnr 16KS195-1
 Motion (V) - Omvårdnadsnämnden kan medverka till minskad bostadsbrist, dnr 

16KS198-1
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-04-25

Justerare Uppdragsbestyrkande

§25: Nya interpellationer

Beslut 
Följande skriftliga interpellationer avlämnas av

a. Mattias Beijmo (S) - Kommunens förberedelser och plan för flyktingmottagande 
och integration, dnr 16KS130

b. Richard Carlsson (SD) - Barngruppens storlek i Gävles förskolor, dnr 16KS133

c. Elin Lundgren (S) - Arbetsmiljöarbetet med rökfri arbetstid, dnr 16KS192

d. Elin Lundgren (S) - Utredning om att upplåta väggar för graffiti, dnr 16KS193

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna får framställas och överlämnas 
för besvarande.

 

Beslutsunderlag
 Interpellation (S) - Kommunens förberedelser och plan för flyktingmottagande 

och integration, dnr 16KS130-1
 Interpellation (SD) - Barngruppens storlek i Gävles förskolor, dnr 16KS133-1
 Interpellation (S) - Arbetsmiljöarbetet med rökfri arbetstid, dnr 16KS192-1
 Interpellation (S) - Utredning om att upplåta väggar för graffiti, dnr 16KS193-1
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-04-25

Justerare Uppdragsbestyrkande

§26: Nya medborgarförslag

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande medborgarförslag

a. Utred vattenkvaliteten i Norra Åbyggeby, dnr 16KS135
Remitteras för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden efter samråd med Gävle 
Vatten AB

b. Planering och samarbete vid grävning för nedläggning av fiberkabel, dnr 
16KS136 - Remitteras för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 

c. Cykelväg mellan Furuvik och Karskärsfabriken i Bomhus, dnr 16KS152
Remitteras för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden

d. Gång och cykelväg mellan Brunnsvik och Stenängarna (Forsbacka), dnr 16KS153
   Remitteras för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden

e. Bevara Sveriges största kända äppelträd och 
riksintresset Sofiaparken/Gustavsplan dnr 16KS185
Remitteras Kommunstyrelsen. Åter till Kommunfullmäktige för beslut

f. Energisparande - Belys där det är livsnödvändigt, dnr 16KS197
Remitteras för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden

g. Ordna hundrastplatser i Boulognerskogen/Stadsparken/Regementsparken, dnr 
16KS201 - Remitteras för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag till KF 160425, dnr 263152
 Medborgarförslag - Utred vattenkvaliteten i Norra Åbyggeby, dnr 16KS135-1
 Medborgarförslag - Planering och samarbete vid grävning för nedläggning av 

fiberkabel, dnr 16KS136-1
 Medborgarförslag - Cykelväg mellan Furuvik och Karskärsfabriken i Bomhus., 

dnr 16KS152-2
 Medborgarförslag - Gång och cykelväg mellan Brunnsvik och Stenängarna 

(Forsbacka), dnr 16KS153-2
 Medborgarförslag - Bevara Sveriges största kända äppelträd och riksintresset 

Sofiaparken/Gustavsplan, dnr 16KS185-1
 Medborgarförslag - Energisparande - Belys där det är livsnödvändigt, dnr 

16KS197-2
 Medborgarförslag - Ordna hundrastplatser i  

Boulognerskogen/Stadsparken/Regementsparken, dnr 16KS201-2
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