
 

 

Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-06-20 

Gävle kommun   801 84 Gävle   Besök   Stadshuset   Drottninggatan 22 

Växel  026-17 80 00   gavle.kommun@gavle.se http://www.gavle.se 

Plats och tid  
Stadshusets Spegelsal, kl. 09:00-17:30  

Paragraf  
§§1-29 

Närvarande  

Se sidan 2 

Justeringens plats och tid: Stadshuset  2016-06-23 

 

 .....................................................................................................................  
Sekreterare Markus Svensson 

 .....................................................................................................................  
Ordförande Patrik Stenvard (M) 

 .....................................................................................................................  
Justerare Ann-Helen Persson (C) Åsa Wiklund Lång (S) 

  

 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 

2016-06-20 
 

Anslag sätts upp 

2016-06-23 
 

Anslag tas ned 

2016-07-15 
 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunledningskontoret / Diariet 
 
 
................................................................................................................. 

Underskrift                 Markus Svensson 

 

  

mailto:gavle.kommun@gavle.se


 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-06-20 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

Ledamöter 
 

Närv. Frånv Tjänstgörande ersättare Paragraf 

Marcus Zingmark (V)   X Sandra Söderqvist  

Maritha Johansson (V)  X    

Tord Fredriksen (V)  X    

Gin Akgul Hajo (V)   X Seppo Laine  

Isabella Bexell (V)  X    

Stefan Pettersson (V)  X    

Roger Persson (MP)  X    

Helene Börjesson (MP)  X    

Inger Schörling (MP)  X    

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 Bejimo  

Sanna Backeskog (S)  X    
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Jörgen Edsvik (S)  X  Lena Ålander  From § 5 

Åsa Wiklund Lång (S)  X    

Daniel Olsson (S)  X    

Lena Lundgren (S)  X    

Hans Wahlström (S)  X    

Elin Lundgren (S)  X    

Peter Bergström (S)  X  Lena Ålander  Tom § 1 

Per Johansson (S)  X  Ismet Uzun  From § 13 

Lars-Göran Ståhl (S)  X    

Mona Kolarby (S)  X    

Helene Åkerlind (L)  X    

Per- Åke Fredriksson (L)  X    

Kjell Helling (L)  X    

Lena Ödeen (L)  X    

Evelyn Klöverstedt (L)  X    

Ann-Helen Persson (C)  X    

Ayser Bayraktar (C)  X    

Erik Holmestig (C)  X    

Jan-Eric Andersson (KD)  X    

Lili André (KD)  X    

Jan Myléus (KD) K-råd m   X    
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yttranderätt 

Inger KällgrenSawela (M)  X    

Måns Montell (M)  X    

Anders Jansson (M)  X    

Margareta Larsson (M)   X Örjan Larsson  

William Elofsson (M)  X    

Birgittha Bjerkén (M)  X    

Lars Beckman (M)  X    

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  Lars Widén From §5 

Roland Nilsson (M)  X    

Maria Makbule Colak (M)  X  Maud Lundh From § 5 

Linus Gunnarsson (M)    X Lars-Göran Lundh  

Margareta Johansson (SD)  X    

Marcus Andersson (SD)  X    

Ingela Vester (SD)  X    
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Mattias Eriksson (SD)  X    

Roger Hedlund (SD)  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  Gick 1400  

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    

Markus Kristiansson (S)     X   

Wellington Ikubuse (S)  X    
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Rolf Wiberg (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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Ärendelista 

§1 Anmälningsärenden/Delegationsärenden 2016 

§2 Kommunplan med årsbudget 2017 och utblick 2018-2020 

§3 Delårsrapport 1 år 2016 med årsprognos för Kommunen och de 

kommunala bolagen 

§4 Handlingsplan Integration Gävle kommun 2016-2017 

§5 Gävle kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan 2016-2017 

§6 VA-plan Gävle kommun 

§7 Avsiktsförklaring Gästrike Vatten – Östhammars kommun 

§8 Ny bygglovstaxa 

§9 Upphandling Konsulentstödda jour- och familjehem, enligt Lagen 

om valfrihetssystem LOV 

§10 §150 KS Aktieägartillskott till Gavlefastigheter Gävle kommun AB 

för investeringar 

§11 Avsägelser samt fyllnadsval år 2016 

§12 Motion (L) - Ny vänort 

§13 Motion (FP) (C) - Jämställdhet i det offentliga rummet 

§14 Motion (FP) - Inrätta ett interreligiöst/interkulturellt råd i Gävle 

§15 Motion (FP) - Inför en kommunal fritidspeng 

§16 Medborgarförslag - Vårens hattparad 

§17 Medborgarförslag - Ta fram en vexillologisk stadsflagga för Gävle 

§18 Medborgarförslag - Tillverka en tillgänglighetskarta för 

rullstolsburna 

§19 Medborgarförslag - Förvaltningarnas medverkan i Seniordagarna 

§20 Allmänhetens och politikers frågestund 

§21 Interpellation (S)  - Kommunens förberedelser och plan för 

flyktingmottagande och integration 

§22 Interpellation (SD) - Barngruppens storlek i Gävles förskolor 

§23 Interpellation (S) - Arbetsmiljöarbetet med rökfri arbetstid 

§24 Interpellation (S) - Utredning om att upplåta väggar för graffiti 

§25 Interpellation (S) - Hotas Storsjön av den planerade gruvdriften? 

§26 Interpellation (S) - Granskning av kommunens fritidsgårdar 

§27 Nya motioner 

§28 Nya interpellationer 

§29 Nya medborgarförslag 
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§1: Anmälningsärenden/Delegationsärenden 2016 

Dnr 16KS5 

 

Ärendebeskrivning 

  Anmälan om beslutade medborgarförslag i övriga nämnder 

Beslutsunderlag 

 Anmälan om medborgarförslag beslutade i nämnd KF 2016-06-20, dnr 268407 
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§2: Kommunplan med årsbudget 2017 och utblick 
2018-2020 

Delges:  

Samtliga nämnder och bolag 

Dnr 16KS251 

 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Alliansens förslag till kommunplan med årsbudget för 2017 och utblick för 

2018-2020. 

  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunplan med årsbudget. Från den 

politiska ledningen, Alliansen, föreligger förslag till kommunplan med årsbudget 

2017 och utblick 2018-2020 inklusive 13 beslutsförslag. 

Ett gemensamt förslag till kommunplan med årsbudget 2017 och utblick 2018-

2020 föreligger även från Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och 

Miljöpartiet (MP). 

Ett förlag till kommunplan med årsbudget 2017 och utblick 2018-2020 föreligger 

även från Sverigedemokraterna. 

 

Inlägg görs av 

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

Bexell (V), Helen Åkerlind (L), Roger Persson (MP), Ann-Helen Persson (C), Jan 

Myleus (KD), Lili André (KD), Per-Åke Fredriksson (L), Åsa Wiklund Lång (S), 

Ahmed Amin (S), Evelyn Klöverstedt (L), Eva Älander (S), Martina Kyngäs (KD), 

Morgan Darmell (M), Ewa Marja andersson (M), William Elofsson (M), Daniel 

Olsson (S), Lars Öberg (S), Roger Hedlund (SD), Helene Börjesson (MP), Maritha 

Johansson (V), Mattias Eriksson (SD), Inger Schörling (MP), Anders jansson (M), 

Seppo Laine (V), Måns Montell (M), Roland Nilsson (M), Örjan Larsson (M), 

Håkan Ahlenius (S), Maud Lund (M), Marcus Andersson (SD), Erik Holmestig 

(KD), Lars-Göran Ståhl (S), Hans Wahlström (S), Tord Fredriksen (V), Daniel 

Kvarnlöf (M), Lars Beckman (M), Mona Kolarby (S), Lena Ålander (S), Elin 

Lundgren (S), Stefan Pettersson (V) 



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-06-20 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

Yrkanden 

Inger KällgrenSawela (M), Helen Åkerlind (L), Ann-Helen Persson (C), Lili André 

(KD), Per-Åke Fredriksson (L), Evelyn Klöverstedt (L), William Elofsson (M), 

Anders Jansson (M), Måns Montell (M), Roland Nilsson (M), Örjan Larsson (M), 

Maud Lund (M, Erik Holmestig (KD), Daniel Kvarnlöf (M), Lars Beckman (M) 

yrkar bifall till Alliansens förslag till kommunplan med årsbudget för 2017 och 

utblick för 2018-2020 tillika huvudförslag. 

Jörgen Edsvik (S), Isabella Bexell (V), Roger Persson (MP), Åsa Wiklund Lång (S), 

Ahmed Amin (S), Eva Älander (S), Daniel Olsson (S), Lars Öberg (S), Helene 

Börjesson (MP), Maritha Johansson (V), Inger Schörling (MP), Seppo Laine (V), 

Håkan Ahlenius (S), Lars-Göran Ståhl (S), Hans Wahlström (S), Tord Fredriksen 

(V), Mona Kolarby (S), Lena Ålander (S), Elin Lundgren (S), Stefan Pettersson (V) 

yrkar bifall till det gemensamma förslaget till kommunplan med årsbudget 2017 

och utblick 2018-2020 från Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) samt 

Miljöpartiet (MP). 

Richard Carlsson (SD), Roger Hedlund (SD), Mattias Eriksson (SD) samt Marcus 

Andersson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas kommunplan med årsbudget 

2017 och utblick 2018-2020. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer samtliga yrkandena mot varandra och votering begäres. 

Ordförande ställer då de rödgrönas förslag mot Sverigedemokraternas förslag för 

att utse ett motförslag till huvudförslag. Efter försöksvotering utses de rödgrönas 

förslag till motförslag. 

På proposition mellan Alliansens huvudförslag och de rödgrönas förslag vinner 

Alliansens förslag efter votering med 35 röster mot 30. 

Reservation görs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet samt Miljöpartiet 

  

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-07- § 148, dnr 16KS251-13 

 Debattregler vid budgetdebatten den 20 juni 2016, dnr 268373 

 Kommunplan med Årsbudget 2017 och utblick 2018-2020, dnr 16KS251-1 

 Bilaga 1 - Investeringsbudget i detalj Kommunplan, dnr 16KS251-2 

 Bilaga 2 Exploateringsbudget i detalj Kommunplan, dnr 16KS251-3 

 Bilaga 3 Ombudgetering av Investeringsanslag mm 2016, dnr 16KS251-4 

 Bilaga 4 Sammanställning Ägardirektiv till kommunplan 2017, dnr 16KS251-5 
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 Bilaga 5 Förändringar i ägardirektiven för Gävle Hamn och Gävle Energi, dnr 

16KS251-6 

 Reservation från fackliga förbund - Kommunplan 2017, dnr 16KS251-7 

 Socialdemokraterna (S) Vänsterpartiet (V) Miljöpartiet (MP) - Förslag till 

kommunplan 2017, dnr 16KS251-8 

 Bilaga från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 

budgetunderlag, dnr 16KS251-12 

 Sverigedemokraterna (SD) - Förslag till kommunplan 2017, dnr 16KS251-9 

 

Kommunfullmäktige ajourneras mellan 10:30-10:55 samt 12:30-13:30 
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§3: Delårsrapport 1 år 2016 med årsprognos för 
Kommunen och de kommunala bolagen 

Delges: Samtliga nämnder och bolag 

 

Dnr 16KS177 

 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

att kommunens budget 2016 justeras med anledning av det generella statsbidraget 

på 66 mnkr som kommunen erhöll i december 2015 och som enligt redovisnings-

rekommendationer har periodiserades med 5,1 mnkr som intäkt till kommunen 

2015 och som 60,8 mnkr som intäkt till kommunen under 2016, bokförda under 

finansförvaltningen, 

att inom finansförvaltningen höjs budgeterat intäktsanslag för generella bidrag och 

utjämning med 60 800 tkr från 786 622 tkr till 847 422 tkr, samt att inom 

finansförvaltningen höjs budgeterade kostnader för oförutsedda behov mm med 

60 800 tkr avseende migrationskostnader, vilket innebär att kommunens 

budgeterade resultat blir oförändrat, 

att Socialnämnden tilldelas ett tilläggsanslag med 14 000 tkr och 

Överförmyndarnämnden ett tilläggsanslag med 300 tkr, vilket finansieras genom 

att det centrala budgetanslaget inom finansförvaltningen för migrationskostnader 

sänks med 14 300 tkr från 60 800 tkr till 46 500 tkr, 

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

handlingarna, 
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Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har sammanställt delårsrapport 1 2016. I 

tjänsteskrivelsen sammanfattas rapporten. Rapporten bifogas i två delar, 

förvaltningsberättelsen samt verksamhetsrapporter för nämnder och bolag. 

Inlägg görs av 

Inger KällgrenSawela (M) 

Yrkanden 

Inger KällgrenSawela (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsen protokoll 2016-06-07 § 148, dnr 267306 

 Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 1 år 2016 med årsprognos för Kommunen och 

de kommunala bolagen, dnr 16KS177-1 

 Delårsrapport 1 2016 för kommunen och de kommunala bolagen, dnr 16KS177-

3 

 Verksamhetsrapport delår 1 2016 för nämnder och bolag, dnr 16KS177-2 
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§4: Handlingsplan Integration Gävle kommun 2016-
2017 

Delges: Kommunledningskontoret 

 

Dnr 15KS521 

 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna Handlingsplan integration Gävle kommun 2016 – 2017,  

 

samt att godkänna Mattias Bejimos (S) tilläggsyrkande 

  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen fattade ett beslut om att det från år 2015 ska finnas en samlad 

organisation för integration i Gävle kommun och en tjänst som 

integrationssamordnare inrättades på kommunledningskontoret. Detta i syfte att 

säkerställa kvalitet och samordning i arbetet. Den samlade bilden av berörda 

myndigheters synpunkter på integration i Gävle kommun är att det finns många 

bra kontakter i det praktiska operativa arbetet, men att Gävle kommun saknar en 

strategisk och sammanhållande ambition och vilja gällande integrationsarbetet. 

Det framträder också en bild av att Gävle kommun inte ses som ett samlat 

samverkansorgan i integrationsfrågor, utan som många enskilda aktörer och det 

upp-levs en otydlighet i dessa aktörers mandat. Den interna bilden samstämmer 

med den externa. I Gävle pågår det mycket bra integrationsarbete som fungerar 

väl, men även här uttalas avsaknaden av en enhetlig ambition och en viljeinriktning 

samt en samlad aktör som tar ledarskapet för det övergripande integrationsarbetet. 

I juni 2015 tog Kommunstyrelsen ett första beslut om att kommunen ska ta fram 

ett socialt hållbarhetsprogram, därmed ska det inte utarbetas en 

integrationsstrategi. Detta för att integrationsfrågorna på sikt ska integreras i det 

sociala hållbarhetsprogrammet. I och med detta beslut gavs istället ett uppdrag att 

utarbeta handlingsplan för integration avseende perioden 2016-2017.  

 

Denna handlingsplan syftar till att: -Utarbeta en struktur och ett arbetssätt för det 

interna arbetet med integration i Gävle kommun, -Öka kännedom om det 

koncernövergripande integrationsarbete som pågår i Gävle kommun, -Ta fram en 
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struktur och arbetssätt för samarbeten och samverkan med externa aktörer.  

Helena Högström föredrar ärendet. 

 

Inlägg görs av 

Helen Åkerlind (L), Mattias Bejimo (S), Richard Carlsson (SD), Jörgen Edsvik (S) 

Yrkanden 

Helen Åkerlind (L), Jörgen Edsvik (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

Richard Carlsson (SD) yrkar återremiss på förslaget med motiveringen att det 

saknas en kostnadsberäkning för de insatser som föreslås och vill därmed att 

handlingen kompletteras med en kostnadsberäkning. I andra hand yrkas på avslag. 

 

Mattias Bejimo (S) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att i 

andra stycket på sidan 4 i handlingsplanen sägs att "begreppen och 

ansvarsområdena flyter samman". Därefter föreslås ett tillägg: "även flykting- och 

migrationsrelaterade frågor skall därför tas i beaktande i det framtida 

integrationsarbetet i Gävle kommun" 

Propositionsordning 

Ordförande ställer först återremissyrkandet under proposition och finner att 

ärendet skall avgöras idag. 

Därefter ställes kommunstyrelsens förslag mot Richard Carlssons (SD) 

avslagsyrkande och därmed bifalls kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande ställer därefter Mattias Beijmos (S) tilläggsyrkande mot avslag på 

densamma och finner att bifall finnes för tilläggsyrkandet. 

 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-17 § 103, dnr 266050 

 Tjänsteskrivelse – Handlingsplan integration Gävle kommun 2016-2017, dnr 

15KS521-4 

 Handlingsplan integration Gävle kommun 2016-2017 - Reviderad, dnr 

15KS521-3 

 

Kommunfullmäktige ajourneras mellan 15:15 – 15:35 
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§5: Gävle kommuns jämställdhets- och 
likabehandlingsplan 2016-2017 

Delges: Samtliga förvaltningar och bolag 

 

Dnr 16KS145 

 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Jämställdhets- och likabehandlingsplan för 2016-2017  

Ärendebeskrivning 

I propositionen Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika 

rättigheter och möjligheter (prop 2015/16:135) föreslår regeringen en rad 

lagändringarna som föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. Detta får till följd att 

Gävle kommun bör förändra sitt arbete med jämställdhets- och likabehandlingsplaner. 

För att åstadkomma ett mer samordnat och systematiskt jämställdhets och 

likabehandlingsarbete samt tydliggöra kommunens prioritering gällande jämställdhet 

kommer det att bli en årlig koncernövergripande plan. Föreslagna 

kommunövergripande plan kommer att gälla för perioden 2016-2017. Arbetet kommer 

att följas upp årligen. Aktiviteter sker inom ordinarie ram. Respektive 

förvaltning/bolag kommer att utarbeta åtgärdsplaner som ska färdigställas senast 

september 2016. I propositionen föreslås ändringar i diskrimineringslagen 

(2008:567). Ändringarna innebär att arbetet med aktiva åtgärder inom arbetslivet ska 

omfatta samtliga diskrimineringsgrunder som i diskrimineringsförbudet och att en 

förklaring av uttrycket aktiva åtgärder införs.  

 

Ett övergripande ramverk för arbetet med aktiva åtgärder anvisas, medan 

utformningen av de konkreta åtgärderna överlämnas till. Det nuvarande kravet på 

en lönekartläggning för jämställda löner kvarstår och det föreslås att en sådan 

kartläggning ska genomföras årligen. Diskrimineringslagen ställer krav på att 

planen ska innehålla främjande och förebyggande insatser gällande 

arbetsförhållanden, möjlighet att förena föräldraskap med medarbetarskap, 

förhindra trakasserier och sexuella trakasserier, rekrytering, utbildning samt 

lönekartläggning. Planen har utarbetats i samarbete med koncernens HR-chefer. 

Inlägg görs av 

Helen Åkerlind (L) samt Richard Carlsson (SD) 
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Yrkanden 

Helen Åkerlind (L) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag 

 

Richard Carlsson (SD) yrkar att i ”Gävle kommuns jämställdhets- och 

likabehandlingsplan 2016-2017” att politisks åskådning förs in under 

diskrimineringsgrunderna.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och då bifalles 

kommunstyrelsen och därefter Richard Carlssons (S) tilläggsyrkande mot avslag på 

densamma. Där bifalles avslagsyrkandet. 

 

Reservation från Sverigedemokraterna 

 

 

Beslutsunderlag 

 KS-protokoll 2016-05-17 § 104, dnr 267189 

 Tjäntsteskrivelse KS 2016-05-17, dnr 264406 

 Jämställdhetsplan Gävle kommun 2016-2017, dnr 16KS145-1 
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§6: VA-plan Gävle kommun 

Delges: Samhällsbyggnadsnämnden, Gävle Vatten AB 

 

Dnr 15KS438 

 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslaget till Gävle kommuns VA-plan med handlingsplan 

 

att uppdra åt respektive förvaltning och bolag att genomföra aktiviteter enligt 

handlingsplan 

  

Ärendebeskrivning 

VA-planen har tagits fram genom förvaltningsövergripande samverkan. 

Utgångspunkter har varit den tidigare utformade VA-översikten som togs fram under 

2012 och VA-strategin beslutad av Kommunfullmäktige 2014. De vägval och 

prioriteringar som är beslutade i VA-strategin har i VA-planen utvecklats till åtgärder 

och aktiviteter. VA-planen beskriver de åtgärder som behöver utföras för att fortsätta 

samarbetet och upprätthålla en god VA-planering. De genomförda åtgärderna ska 

skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara lösningar, möjliggöra minskad 

miljöpåverkan och underlätta samhällsutvecklingen. Målåret för VA-planen är 2030 

med utblick mot 2050 vilket följer Översiktsplan Gävle kommun. Ärendet har beretts 

av Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott. VA-planen har tagits fram genom 

förvaltningsövergripande samverkan. Utgångspunkter har varit den tidigare 

utformade VA-översikten som togs fram under 2012 och VA-strategin beslutad av 

Kommunfullmäktige 2014. De vägval och prioriteringar som är beslutade i VA-

strategin har i VA-planen utvecklats till åtgärder och aktiviteter. VA-planen beskriver 

de åtgärder som behöver utföras för att fortsätta samarbetet och upprätthålla en god 

VA-planering. De genomförda åtgärderna ska skapa förutsättningar för långsiktigt 

hållbara lösningar, möjliggöra minskad miljöpåverkan och underlätta 

samhällsutvecklingen. Målåret för VA-planen är 2030 med utblick mot 2050 vilket 

följer Översiktsplan Gävle kommun. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens 

Samhällsbyggnadsutskott. 

Inlägg görs av 

Ann-Helen Persson (C) 
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Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

Yrkanden 

Ann-Helen Persson (C) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-17 § 109, dnr 266058 

 Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott 2016-04-12 § 49 VA-plan Gävle 

Kommun, dnr 15KS438-1 

 Handlingsplan VA Gävle kommun, dnr 15KS438-2 

 VA-plan Gävle Kommun 2016-04-11, dnr 15KS438-3 

 Tjänsteskrivelse VA-plan Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott, dnr 

15KS438-4 
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§7: Avsiktsförklaring Gästrike Vatten – Östhammars 
kommun 

Delges: Gästrike Vatten AB 

 

Dnr 16KS20 

 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

att Östhammars kommun går in som delägare i det av Hofors, Gävle, Ockelbo och 

Älvkarleby helägda VA bolaget Gästrike Vatten AB, från och med 2017-01-01, under 

förutsättning att kommunfullmäktige i övriga delägarkommuner och Östhammar 

kommun beslutar godkänna detta, 

 

att fastställa utarbetade förslag till bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och 

samarbetsavtal gällande Gästrike Vatten AB, 

 

att uppdra åt kommunstyrelsen att hantera konsekvenser av Östhammars inträde i 

Gästrike Vatten AB. 

  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade på sitt februarisammanträde en avsiktsförklaring 

innebärande bl.a. uppdrag till Gästrike Vatten tillsammans med Östhammars 

Kommun att arbeta fram beslutsförslag gällande anslutning av Östhammars kommuns 

VA verksamhet till Gästrike Vatten samt att utarbeta erforderliga formella handlingar. 

Vid dagens sammanträde föreligger förslag att Östhammars kommun går in som 

delägare i Gästrike Vatten AB from 2017-01-01 samt erforderliga formella handlingar 

bl.a. aktieägaravtal och bolagsordning. 

Inlägg görs av 

Ola Nilsson (M) samt Inger Källgren Sawela(M) 

Yrkanden 

Inger KällgrenSawela (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-17 § 111, dnr 266061 
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 Tjänsteskrivelse från Gävle Vatten - Anslutning Östhammar till Gästrike Vatten 

AB, dnr 16KS20-5 

 Tjänsteskrivelse från Gästrike Vatten - Anslutning Östhammar till Gästrike 

Vatten AB, dnr 16KS20-6 

 Bilaga 1 - Beslutsunderlag - VA-verksamhet anslutning Östhammar, dnr 

16KS20-7 

 Bilaga 2 - Sammanställning föreslagna ändringar i bolagsordning, 

aktieägaravtal, ägardirektiv och samarbetsavtal Gästrike Vatten, dnr 16KS20-8 

 Bilaga 3 - Förslag till bolagsordning Gästrike Vatten AB, dnr 16KS20-9 

 Bilaga 4 - Förslag aktieägaravtal Gästrike Vatten AB, dnr 16KS20-10 

 Bilaga 5 - Förslag ägardirektiv Gästrike Vatten AB, dnr 16KS20-11 

 Bilaga 6 - Förslag samarbetsavtal Gästrike Vatten AB, dnr 16KS20-12 

 Bilaga 7 - Avtal överlåtelse aktier Gävle kommun till Östhammars kommun, 

dnr 16KS20-13 

 Bilaga 8 - Gästrike Vatten avtal ägarandel 1 aktie (guldaktie), dnr 16KS20-14 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-02-16 § 20 Avsiktsförklaring 

Gästrike Vatten - Östhammars kommun, dnr 16KS20-15 

 Sammanträdesprotokoll Gästrike Vatten 2016-04-20 - Anslutning Östhammar 

till Gästrike Vatten AB, dnr 16KS20-3 

 Sammanträdesprotokoll Gävle Vatten 2016-04-20 - Anslutning Östhammar till 

Gästrike Vatten AB, dnr 16KS20-4 

 Östhammars kommun Protokollsutdrag 2016-02-02 § 20 - Avsiktsförklaring 

gällande en gemensam förstudie med Gästrike vatten (2/2), dnr 16KS20-2 
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§8: Ny bygglovstaxa 

Dnr 16KS165 

 

 

Ärendet utgår 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-17 § 116, dnr 266073 

 Samhällsbyggnadsnämnden protokoll med underlag 2016-03-23 § 73 

Bygglovstaxa, dnr 16KS165-1 

 Bygglovstaxa, dnr 16KS165-3 

 Tabellbilaga till bygglovstaxan, dnr 16KS165-4 
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§9: Upphandling Konsulentstödda jour- och 
familjehem, enligt Lagen om valfrihetssystem LOV 

Delges: Socialtjänst Gävle 

 

Dnr 16KS189 

 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

att tillstyrka socialnämndens förslag att genomföra upphandling av 

konsulentstödda jour- och familjehem under hösten 2016 enligt lagen om 

valfrihetssystem (LOV),  

 

att även tillstyrka att framtida upphandlingar av öppenvård för barn, ungdom, 

vuxna genomförs enligt LOV  

 

Ärendebeskrivning 

Socialtjänst Gävle upphandlade under 2014-2015 HVB hem för såväl vuxna som för 

barn enligt LOV (lagen om valfrihetssystem). Upphandlingsförfarandet var 

förankrat i socialnämnden men frågan om vald upphandlingsform var aldrig uppe 

till ställningstagande i kommunfullmäktige. Socialnämnden vill nu gå vidare och 

tillämpa LOV även vid, i ett första skede upphandling av konsulentstödda jour- och 

familjehem och därefter även vid övriga verksamhetsområden inom socialtjänsten. 

För att tydliggöra frågan om socialnämndens framtida val av upphandlingsform 

bör ärendet – som sett i ett större perspektiv måste anses vara av principiell 

beskaffenhet – avgöras av kommunfullmäktige. Bakgrunden till tidigare LOV 

upphandling och förslag till kommande LOV upphandling framgår av socialtjänst 

Gävles tjänsteskrivelse. 
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Inlägg görs av 

Jan Myleus (KD), Tord Fredriksen (V), Lars Öberg (S) 

Yrkanden 

Tord Fredriksen (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag 

Lars Öberg (S) yrkar på det ändringsyrkande som Åsa Wiklund Lång (S) yrkade på i 

kommunstyrelsen som lyder ”Beställaren framhåller vikten av att utföraren tecknar 

kollektivavtal. Om utföraren inte har tecknat kollektivavtal skall 

arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring, tjänstepension och avtalspension enligt 

gällande kollektivavtal tecknas och betalas för anställd personal.” samt att tillstyrka 

möjligheten att upphandla öppenvårdsinsatser för barn, ungdomar och vuxna som 

man inte kan tillhandahålla i egen regi, enligt LOV 

Propositionsordning 

Ordförande ställer kommunstyrelsen förslag mot avslag och finner att förslaget är 

bifallet. Därefter ställs Lars Öbergs (S) ändringsyrkande mot avslag. Votering 

begärs och skall verkställas. Därmed avslås ändringsyrkandet med röstsiffrorna 35 

för avslag och 30 för tilläggsyrkandet. 

Reservation från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet samt Miljöpartiet 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-17 § 132, dnr 266301 

 Tjänsteskrivelse – Socialnämndens upphandlingar enligt LOV, dnr 16KS189-5 

 Skrivelse - Upphandling Konsulentstödda jour- och familjehem, enligt Lagen 

om valfrihetssystem LOV, dnr 16KS189-1 

 Protokollsutdrag från Socialnämnden - Upphandling konsulentstödda jour- 

och familjehem enligt LOV, dnr 16KS189-2 

 Inköp Gävleborg Ramavtal 2012 - Konsulentstödda familjehem  för Gävle 

kommun, dnr 16KS189-4 

 Inköp Gävleborgs förfrågningsunderlag 2011 - Konsulentstödda jour och 

familjehem, dnr 16KS189-3 
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§10: Aktieägartillskott till Gavlefastigheter Gävle 
kommun AB för investeringar 

Delges: Gavlefastigheter , Kommunledningskontoret 

 

Dnr 16KS252 

 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

att Gävle kommun lämnar ett villkorat aktieägartillskott på 200 mnkr till Gävle 

Stadshus AB, att vidare tillskjutas till Gavlefastigheter Gävle kommun AB för 

amortering av lån och för delfinansiering av beslutade investeringar i 

verksamhetslokaler 

att Gävle Stadshus AB lämnar ett villkorat aktieägartillskott på 200 mnkr till 

Gavlefastigheter Gävle kommun AB, att användas till amortering av externa lån 

(förmedlade via kommunens internbank) med 120 mnkr och för att delfinansiera 

beslutade investeringar i verksamhetslokaler med 80 mnkr 

att Gävle Stadshus AB, i dialog med kommunledningskontoret, årligen ser över hur 

kommunens likvida ställning skulle kunna användas inom Stadshuskoncernen för 

att reducera kommunkoncernens upplåningsbehov, och återkomma till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ifall ytterligare kapitaltillskott skulle 

vara aktuellt 

att räntenivån på de interna lånen om 1 147 mnkr Gävle kommun lämnat till 

Gavlefastigheter Gävle kommun AB, nedjusteras inför hösten 2016 med anledning 

av under året fallande marknadsräntor, samt att Gavlefastigheter Gävle kommun 

AB med anledning av därmed lägre räntekostnader, beaktar effekten för 

kommunens verksamhetslokaler för 2016 och framåt. 

att kommunstyrelsen i samband med delårsrapport 2 per augusti 2016 och i 

tekniska justeringar av budget 2017 under hösten återkommer till 

kommunfullmäktige med förslag på ramjusteringar med anledning av justerade 

hyresnivåer för nämndernas verksamhetslokaler. 

att paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 

Gävle Stadshus AB och kommunledningskontoret genomförde med stöd av externa 

konsulter en kapitalstrukturanalys avseende stadshuskoncernen och kommunen 

under hösten 2015. Rapporten behandlades i Gävle Stadshus AB 2015-11-17 och 
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kommunstyrelsen 2015-11-24. Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-14, Dnr 

15KS523, att Gävle kommun lämnar villkorat aktieägartillskott på 300 mnkr till 

Gävle Stadshus AB att vidare tillskjutas till Gavlefastigheter Gävle kommun AB 

(GFAB) att användas till amortering av externa lån. Kommunfullmäktige beslutade 

även att Gävle Stadshus AB, i dialog med kommunledningskontoret, årligen ser 

över hur kommunens likvida ställning skulle kunna användas inom 

Stadshuskoncernen för att reducera kommunkoncernens upplåningsbehov, och 

återkomma till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ifall ytterligare 

kapitaltillskott skulle vara aktuellt. I detta ärende återkommer 

kommunledningskontoret med ett förslag att med kommunens likvida medel 

reducera kommunkoncernens externa upplåning för investeringar för den 

skattefinansierade verksamheten i kommunen. Förslaget innebär att en del av 

kommunens likvida medel överförs till det helägda Gavlefastigheter Gävle kommun 

AB för att amortera externa lån/användas till nyinvesteringar i kommunens 

verksamhetslokaler, samt att räntesatsen på de interna lånen justeras med 

anledning av fallande marknadsräntor. 

Inlägg görs av 

Inger KällgrenSawela (M) 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsen protokoll 2016-06-07 § 152, dnr 267308 

 Tjänsteskrivelse Aktieägartillskott till Gavlefastigheter Gävle Kommun AB för 

investeringar, dnr 16KS252-1 
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§11: Avsägelser samt fyllnadsval år 2016 

Delges: Samtliga nämnder och bolag 

 

Dnr 16KS215 

 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att 

bifalla valberedningens förslag på avsägelser, 

att utse följande ledamöter att tjänstgöra under innevarande mandatperiod: 

Maria Makbule Colak (M) ledamot i socialnämnden 

Therese Hammarberg (M) ledamot i socialnämnden  

Viktoria Andersson (KD) ledamot i utbildningsnämnden  

Michael Schilling (SD) ersättare i utbildningsnämnden  

Att bifalla Tord Fredriksens (V) yrkande 

paragrafen justeras omedelbart. 

   

Ärendebeskrivning 

Kjell Helling (L) ordförande i valberedningen föredrar ärendet. 

Följande förtroendevalda har avsagt sig uppdrag: Nina Hiller (M) ledamot i 

socialnämnden, Daniel Kvarnlöf (M) ledamot i socialnämnden, Lennart Ahlenius 

(KD) ledamot i utbildningsnämnden, Jan Zetterqvist (S) ersättare i Valnämnden, 

Madelene Nord (M) ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden, Madelene Nord (M), 

nämndeman i Gävle Tingsrätt, Mattias B Eriksson (SD) ersättare i 

Utbildningsnämnden. 

Valberedningen har sammanträtt och förslår kommunfullmäktige besluta enligt 

bifogat protokoll. 

 

Inlägg görs av 

Tord Fredriksen (V) föreslår Maritha Johansson som ny ledamot i valberedningen 

efter Marcus Zingmark (V) samt att utse Sandra Söderqvist (V) ny ersättare i 

valberedningen efter Maritha Johansson (V)  
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§12: Motion (L) - Ny vänort 

Dnr 15KS479 

 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2015, §14d, väckte Helene 

Åkerlind (L), Kjell Helling (L), Per-Åke Fredriksson (L), Evelyn Klöverstedt (L) och 

Lena Ödéen (L) denna motion. Ett yttrande över motionen har inkommit från 

Internationella kontoret. 

 

Inlägg görs av 

Patric Stenvard (M) 

Yrkanden 

Patric Stenvard (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-17 § 123, dnr 266118 

 Motion (L) - Ny vänort, dnr 15KS479-1 

 Utlåtande över motion, dnr 15KS479-3 

 Yttrande  från Kommunledningskontoret angående Motion (L)  Ny vänort 

Rumänien och/eller Bulgarien, dnr 15KS479-2 
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§13: Motion (FP) (C) - Jämställdhet i det offentliga 
rummet 

Dnr 15KS125 

 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars 2015, §22a, väckte Helene 

Åkerlind (FP), Evelyn Klöverstedt (FP), Lena Ödeen (FP), Ann-Helen Persson (C) och 

Ayser Bayraktar (C) denna motion. Ett yttrande över motionen har inkommit från 

Kommunledningskontoret. 

 

Inlägg görs av 

Helen Åkerlind (L) samt Tord Fredriksen (V) 

 

Yrkande 

Tord Fredriksen (V) yrkar bifall till motionen 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på ordförandens förslag att motionen är besvarad mot 

Tord Fredriksen (V) yrkande att motionen ska bifallas och finner att 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

 

Reservation från Vänsterpartiet 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-17 § 125, dnr 266119 

 Motion (FP) (C) – Jämställdhet i det offentliga rummet, dnr 15KS125-1 

 Utlåtande över motion (L) (C) - Jämställdhet i det offentliga rummet, dnr 

15KS125-4 

 Protokollsutdrag med yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden - Jämställdhet 

i det offentliga rummet, dnr 15KS125-3 
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§14: Motion (FP) - Inrätta ett interreligiöst/interkulturellt 
råd i Gävle 

Dnr 15KS545 

 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2015, §35e, väckte Helene 

Åkerlind (L) denna motion. Ett yttrande över motionen har inkommit från HR-

avdelningen. 

 

Inlägg görs av 

Helen Åkerlind (L) 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-17 § 125, dnr 266120 

 Motion (FP) - Inrätta ett interreligiöst/interkulturellt råd, dnr 15KS545-2 

 Utlåtande över motion (FP) - Inrätta ett interreligiöst/interkulturellt råd i 

Gävle, dnr 15KS545-4 

 Yttrande över motion Inrätta ett interreligiöst/interkulturellt råd i Gävle från 

Kommunledningskontoret HR-avdelningen, dnr 15KS545-3 
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§15: Motion (FP) - Inför en kommunal fritidspeng 

Dnr 15KS371 

 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse motionen besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 2015, §15h, väckte Helene 

Åkerlind (L) denna motion. Ett yttrande över motionen har inkommit från 

Socialnämnden. 

 

Inlägg görs av 

Lena Ödeen (L) 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-17 § 126, dnr 266121 

 Motion (FP) - Inför en kommunal fritidspeng, dnr 15KS371-3 

 Utlåtande över motion, dnr 15KS371-6 

 Protokollsutdrag med yttrande från Socialnämnden - Motion, dnr 15KS371-5 
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§16: Medborgarförslag - Vårens hattparad 

Dnr 16KS30 

 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2016, §16e, väcktes detta 

medborgarförslag. Ett yttrande över medborgarförslaget har inkommit från 

Kommunledningskontoret. 

 

Inlägg görs av 

Inger KällgrenSawela (M) samt Mona Kolarby(S) 

 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-17 § 119, dnr 266081 

 Medborgarförslag - Vårens hattparad, dnr 16KS30-1 

 Utlåtande över medborgarförslag - Vårens Hattparad, dnr 16KS30-5 

 Tjänsteskrivelse – yttrande över medborgarförslag – Vårens hattparad, dnr 

16KS30-4 
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§17: Medborgarförslag - Ta fram en vexillologisk 
stadsflagga för Gävle 

Dnr 16KS22 

 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2016, §16c, väcktes detta 

medborgarförslag. Ett yttrande över medborgarförslaget har inkommit från 

Kommunledningskontoret. 

 

Inlägg görs av 

Jan Myleus (KD) 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-17 § 120, dnr 266083 

 Medborgarförslag - Ta fram en vexillologisk stadsflagga för Gävle kommun, 

dnr 16KS22-1 

 Utlåtande över medborgarförslag - Ta fram en vexillologisk stadsflagga för 

Gävle, dnr 16KS22-5 

 Tjänsteskrivelse – yttrande över medborgarförslag – vexiologisk stadsflagga, 

dnr 16KS22-4 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-06-20 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§18: Medborgarförslag - Tillverka en 
tillgänglighetskarta för rullstolsburna 

Dnr 15KS332 

 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att med hänsyn till det inkomna yttrandet bifalla medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 2015, §17a, väcktes detta 

medborgarförslag. Ett yttrande över medborgarförslaget har inkommit från 

Samhällsbyggnad Gävle. Medborgarförslaget tar upp en viktig fråga. För alla 

medborgare ska känna sig delaktiga och känna att de får ta del av god tillgänglighet i 

hela kommunen. Medborgarförslaget blir således ett viktigt komplement till det 

tillgänglighetsarbete som kommunen driver. Vidare ska Gävle kommuns 

Tillgänglighetsprogram revideras, vilket medför inkluderingen av nya områden. 

 

Inlägg görs av 

Kjell Karlsson (förslagsställaren) samt Helen Åkerlind (L) 

 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-17 § 121, dnr 266117 

 Medborgarförslag - Tillverka en tillgänglighetskarta för rullstolsburna, dnr 

15KS332-1 

 Utlåtande över medborgarförslag, dnr 15KS332-5 

 Yttrande från Kommunledningskontoret - Medborgarförslag Tillverka en 

tillgänglighetskarta, dnr 15KS332-4 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-06-20 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§19: Medborgarförslag - Förvaltningarnas medverkan i 
Seniordagarna 

Dnr 16KS58 

 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2016, §16j, väcktes detta 

medborgarförslag. Ett yttrande över medborgarförslaget har inkommit från 

Kommunledningskontoret. 

 

Inlägg görs av 

Jan Myleus (KD) 

 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-17 § 122, dnr 266082 

 Medborgarförslag Förvaltningarnas medverkan i Seniordagarna, dnr 16KS58-1 

 Utlåtande över medborgarförslag - Förvaltningarnas medverkan i 

Seniordagarna, dnr 16KS58-6 

 Yttrande över medborgarförslag - Förvaltningarnas medverkan i 

Seniordagarna, dnr 16KS58-5 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-06-20 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§20: Allmänhetens och politikers frågestund 

Ärendebeskrivning 

En fråga har inkommit från allmänheten. Denna besvarades av Inger 

KällgrenSawela (M). Frågan handlade om att frågeställaren vill ha ett svar på om 

kommunfullmäktige tänker sätta upp ett staket runt det omtvistade äppelträdet i 

Gävle. Svaret som gavs innebar att eftersom det pågår ett antal rättsprocesser kring 

detta kommer inte kommunen att kunna agera innan dessa är lösta. 

Inlägg görs av 

Rolf Selander (förslagsställaren) samt Inger KällgrenSawela (M) 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-06-20 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§21: Interpellation (S) - Kommunens förberedelser och 
plan för flyktingmottagande och integration 

Dnr 16KS130 

 

Mattias Bejimo (S) har inlämnat rubricerad interpellation. 

Kommunfullmäktige har den 25 april 2016 beslutat att interpellationen får 

framställas.  

Helen Åkerlind (L) har besvarat interpellationen.  

Efter inlägg av Mattias Bejimo (S) samt Helen Åkerlind (L) förklaras debatten 

avslutad. 

 

Beslutsunderlag 

 §18 KF Interpellation (S)  - Kommunens förberedelser och plan för 

flyktingmottagande och integration, dnr 16KS130-3 

 Interpellation (S)  - Kommunens förberedelser och plan för flyktingmottagande 

och integration, dnr 16KS130-1 

 Svar på interpellation - Kommunens förberedelser och plan för 

flyktingmottagande och integration, dnr 16KS130-2 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-06-20 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§22: Interpellation (SD) - Barngruppens storlek i Gävles 
förskolor 

Dnr 16KS133 

 

Richard Carlsson (SD) har inlämnat rubricerad interpellation. 

Kommunfullmäktige har den 25 april 2016 beslutat att interpellationen får 

framställas.  

Evelyn Klöverstedt (L) har besvarat interpellationen.  

Efter inlägg av Richard Carlsson (SD), Evelyn Klöverstedt (L) samt Åsa Wiklund 

Lång (S)  förklaras debatten avslutad. 

 

Beslutsunderlag 

 §19 KF Interpellation (SD) - Barngruppens storlek i Gävles förskolor, dnr 

16KS133-3 

 Interpellation (SD) - Barngruppens storlek i Gävles förskolor, dnr 16KS133-1 

 Svar på interpellation - Barngruppernas storlek i Gävles förskolor, dnr 

16KS133-2 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-06-20 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§23: Interpellation (S) - Arbetsmiljöarbetet med rökfri 
arbetstid 

Dnr 16KS192 

 

Elin Lundgren (S) har inlämnat rubricerad interpellation. 

Kommunfullmäktige har den 25 april 2016 beslutat att interpellationen får 

framställas.  

Helen Åkerlind (L) har besvarat interpellationen.  

Efter inlägg av Elin Lundgren (S) samt Helen Åkerlind (L) förklaras debatten 

avslutad. 

 

Beslutsunderlag 

 Svar på interpellation - Arbetsmiljöarbetet med rökfri arbetstid, dnr 16KS192-2 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-06-20 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§24: Interpellation (S) - Utredning om att upplåta 
väggar för graffiti 

Dnr 16KS193 

 

Elin Lundgren (S) har inlämnat rubricerad interpellation. 

Kommunfullmäktige har den 25 april 2016 beslutat att interpellationen får 

framställas.  

Martina Kyngäs (KD) har besvarat interpellationen.  

Efter inlägg av Elin Lundgren (S) samt Martina Kyngäs (KD) förklaras debatten 

avslutad. 

 

Beslutsunderlag 

 §21 KF Interpellation (S) - Utredning om att upplåta väggar för graffiti, dnr 

16KS193-3 

 Interpellation (S) - Utredning om att upplåta väggar för graffiti, dnr 16KS193-1 

 Svar på interpellation - Utredningen om att upplåta väggar för graffiti, dnr 

16KS193-2 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-06-20 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§25: Interpellation (S) - Hotas Storsjön av den 
planerade gruvdriften? 

Dnr 16KS240 

 

Lars-Göran Ståhl (S) har inlämnat rubricerad interpellation. 

Kommunfullmäktige har den 23 maj 2016 beslutat att interpellationen får framställas.  

Ann-Helen Persson (C) har besvarat interpellationen.  

Efter inlägg av Lars-Göran Ståhl (S), Ann-Helen Persson (C), Inger Schörling (MP), 

Hans Wahlström (S) samt Seppo Laine (V) förklaras debatten avslutad. 

 

Beslutsunderlag 

 Interpellation (S) - Hotas Storsjön av den planerade gruvdriften?, dnr 

16KS240-1 

 Svar på Interpellation (S) - Hotas Storsjön av den planerade gruvdriften?, dnr 

16KS240-3 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-06-20 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§26: Interpellation (S) - Granskning av kommunens 
fritidsgårdar 

Dnr 16KS241 

 

Eva Älander (S) har inlämnat rubricerad interpellation. 

Kommunfullmäktige har den 23 maj 2016 beslutat att interpellationen får framställas.  

Martina Kyngäs (KD) har besvarat interpellationen.  

Efter inlägg av Eva Älander (S) samt Martina Kyngäs (KD) förklaras debatten 

avslutad. 

 

Beslutsunderlag 

 Interpellation (S) - Granskning av kommunens fritidsgårdar, dnr 16KS241-1 

 Svar på interpellation - Granskning av kommunens fritidsgårdar, dnr 16KS241-

2 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-06-20 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§27: Nya motioner 

Följande skriftliga motion avlämnas av 

a Mattias Eriksson (SD) - Vimplar på Stadshuset, Rådhuset och Slottstorget, dnr 

16KS263 

 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen får överlämnas för beredning. 

 

Beslutsunderlag 

 Motion (SD) - Vimplar på Stadshuset, Rådhuset och Slottstorget, dnr 16KS263-

1 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-06-20 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§28: Nya interpellationer 

Följande skriftliga interpellationer avlämnas av 

a Richard Carlsson (SD) – Vad avser kommunledningen göra för att lösa 

arbetsmiljöproblemen vid Socialtjänsten till följd av den massiva invandringen 

av ensammankommande, dnr 16KS284 

 

b Mattias Eriksson (SD) – Sexuella ofredanden mot unga tjejer i skolan, dnr 

16KS290 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna får framställas och  

överlämnas för besvarande.  

 

Beslutsunderlag 

 Interpellation (SD) -  Vad avser kommunledningen att göra för att lösa 

arbetsmiljöproblemen vid Socialtjänsten till följd av den massiva invandringen 

av ensamkommande barn?, dnr 16KS284-1 

 Interpellation (SD) - Sexuella ofredanden mot unga tjejer i skolan, dnr 

16KS290-1 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-06-20 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§29: Nya medborgarförslag 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande medborgarförslag 

 

   

a Uppgradering skolskjutskorten 

 

Remitteras till Kommunstyrelsen. Åter till 

Kommunfullmäktige för beslut 

dnr 

16KS262 

 

   

b Sätt ut hastighetsbegränsande hinder på Lundvägen i Valbo 

(40 sträckan mellan Televägen och Mackmyravägen) 

 

Överlåts för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden. 

dnr 16KS267 

 

   

c Allaktivitetshus i Hedesunda 

 

Remitteras till Kultur- och fritidsnämnden. Åter till 

Kommunfullmäktige för beslut 

dnr 16KS272 

   

d Discgolf-Frisbygolf i skogen/parken vid Testebo 

 

Överlåts för beslut i Kultur och fritidsnämnden efter samråd 

med Samhällsbyggnadsnämnden 

dnr 16KS274 

   

e Utomhus gym- eller liten crosstrainingbana vid spåret i Testebo 

 

Överlåts för beslut i Kultur och fritidsnämnden efter samråd 

med Samhällsbyggnadsnämnden 

dnr 16KS275 

   

f Digitala fartgränsningsskyltar på speciellt utsatta områden eller 

flytta befintliga skyltar 

 

Överlåts för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden. 

dnr 16KS276 

   

g Skapa en riktig entré till Gävle från E16/E4 

 

dnr 16KS279 



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-06-20 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

Remitteras till kommunstyrelsen. Åter till 

Kommunfullmäktige för beslut. 

   

h Erbjud fri wifi för medborgare och besökare i de kommunala  

byggnaderna 

 

Remitteras till kommunstyrelsen. Åter till 

Kommunfullmäktige för beslut 

dnr 

16KS280 

   

i Anslutning till tjänsten Mina meddelanden, 

 

Remitteras till kommunstyrelsen. Åter till 

Kommunfullmäktige för beslut 

dnr 16KS281 

   

j Etablera en fond där engagerade medborgare kan söka stöd för 

att genomföra projekt som stöder Vision 2025 

 

Remitteras till kommunstyrelsen. Åter till 

Kommunfullmäktige för beslut 

dnr 

16KS282 

 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag - Uppgradera skolskjutskorten, dnr 16KS262-1 

 Medborgarförslag beskrivning och motivering - Uppgradera skolskjutskorten, 

dnr 16KS262-2 

 Medborgarförslag - Sätt ut hastighetsbegränsande hinder på Lundvägen i 

Valbo 40-sträckan mellan Televägen och Mackmyravägen, dnr 16KS267-1 

 Medborgarförslag - Allaktivitetshus i Hedesunda, dnr 16KS272-1 

 Medborgarförslag  - Discgolf--Frisbygolf i skogen/parken vid Testebo, dnr 

16KS274-1 

 Medborgarförslag - Utomhus gym- eller liten crosstrainingbana vid spåret i 

Testebo. ärende nr. 1433, dnr 16KS275-1 

 Medborgarförslag bilaga -Utomhus gym- eller liten crosstrainingbana vid 

spåret i Testebo. ärende nr. 1433, dnr 16KS275-3 

 Medborgarförslag - Digitala fartbegränsningsskyltar på speciellt utsatta 

områden eller flytta befintliga skyltar, dnr 16KS276-1 

 Medborgarförslag - Erbjud fri wifi för medborgare och besökande i de 

kommunala byggnaderna, dnr 16KS280-1 

 Medborgarförslag - Anslutning till tjänsten Mina medelanden, dnr 16KS281-1 



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-06-20 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

 Medborgarförslag - Etablera en fond där engagerade medborgare kan söka stöd 

för att genomföra projekt som stöder kommunens Vision 2025, dnr 16KS282-1 


