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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-09-26

Justerare Uppdragsbestyrkande

Ledamöter Närv. Från
v

Tjänstgörande 
ersättare

Paragraf

Sandra Söderqvist (V) X

Maritha Johansson (V) X

Tord Fredriksen (V) X

Gin Akgul Hajo (V) X

Isabella Bexell (V) X Seppo Laine

Stefan Pettersson (V) X Anita Walther

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 Kent Edin

Sanna Backeskog (S) X

Jörgen Edsvik (S) X

Åsa Wiklund Lång (S) X

Daniel Olsson (S) X
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-09-26

Justerare Uppdragsbestyrkande

Lena Lundgren (S) From § 12 X Lena Ålander Tom § 11

Hans Wahlström (S) X

Elin Lundgren (S) X Ismet Uzun

Peter Bergström (S) X

Per Johansson (S) X

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) 2:e vice ordf X

Evelyn Klöverstedt (L) X

Ann-Helen Persson (C) tom § 11 X Eiran Cooper from § 12

Ayser Bayraktar (C) X

Erik Holmestig (C) X

Jan-Eric Andersson (KD) X

Lili André (KD) X

Jan Myléus (KD) K-råd m 
yttranderätt

X

Inger KällgrenSawela (M) tom § 18 X Maud Lundh from § 19

Måns Montell (M) X

Anders Jansson (M) tom § 20 X Mårten Berglund from § 21

Margareta Larsson (M) X

William Elofsson (M) tom § 20 X Morgan Darmell from § 21
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-09-26

Justerare Uppdragsbestyrkande

Birgittha Bjerkén (M) X

Lars Beckman (M) X Örjan Larsson

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 Lars-Göran Lundh

Ann Sophie Mattisson (M) tom § 20 X Maj-Britt Åhrman from § 21

Roland Nilsson (M) X

Maria Makbule Colak (M) X

Linus Gunnarsson (M) X Lars Widén

Margareta Johansson (SD) X

Marcus Andersson (SD) X

Ingela Vester (SD) X

Mattias Eriksson (SD) X

Roger Hedlund (SD) X

Carina Naenfeldt (SD) X

Richard Carlsson (SD) tom § 17 X Carl Ekenberg from § 18

Lena Eriksson (SD) X

Ersättare

Seppo Laine (V) X

Anita Walther (V) X
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-09-26

Justerare Uppdragsbestyrkande

Per Gunnarsson (V) X

Kicki Larsson (MP) X

Henrik Sundberg (MP) X

Mattias Beijmo (S) X

Kent Edin (S) X

Kristina Hellström (S) X

Niklas Nygren (S) X

Zinah Al Daloo (S) tom § 10 X

Lena Ålander (S) X

Ismet Uzun (S) X

Markus Kristiansson (S)  X

Wellington Ikubase (S) X

Matilda Sundqvist Boox (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
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Sammanträdesdatum 2016-09-26

Justerare Uppdragsbestyrkande

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

Marcus Lagerroos (SD) X

Åsa Hedström (SD) X
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-09-26

Justerare Uppdragsbestyrkande

§1: Omvårdnadsnämnden informerar om sin 
verksamhet

Annmarie Sandberg förvaltningschef Omvårdnad Gävle och Anders Jansson (M) 
ordförande Omvårdnad Gävle informerar om verksamheten och samt nya 
tekniklösningar inom vården. Det anordnades även en minimässa.
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Sammanträdesdatum 2016-09-26

Justerare Uppdragsbestyrkande

§2: Anmälningsärenden/Delegationsärenden 2016

Dnr 16KS5

Ärendebeskrivning
a Marcus Zingmark (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige. Länsstyrelsen har utsett Sandra Söderqvist (V) till ny 
ledamot efter Marcus Zingmark och Mario Izquierdo (V) som ny ersättare efter 
Sandra Söderqvist.

Mario Izquierdo (V), Zajraa Jabbar (S) och Rolf Wiberg (S) har avsagt sig sina 
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Länsstyrelsen har utsett Per 
Gunnarsson (V) till ny ersättare efter Mario Izquierdo, Zinah Al Daloo (S) till ny 
ersättare efter Zajraa Jabbar och Matilda Sundquist Boox (S) till ny ersättare 
efter Rolf Wiberg.

 

b     Anmälan om beslutade medborgarförslag i övriga nämnder                    

 

c     Rapporter om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen år 2016, dnr 16KS9

 

Beslutsunderlag
 Anmälan om beslutade medborgarförslag i övriga nämnder, dnr 274228
 Rapporter om ej verkställda beslut enligt socialtjänsten är 2016, dnr 274229
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-09-26

Justerare Uppdragsbestyrkande

§3: Begäran om att Samhällsbyggnadsnämnden får 
överta tillsynen av vattenskyddsområden inom Gävle 
Kommun

Delges: 
Samhällsbyggnadsnämnden, Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Dnr 15KS489

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att begära att Samhällsbyggnadsnämnden får överta tillsynsansvaret från 
länsstyrelsen i Gävleborgs län över alla vattenskyddsområden
inom Gävle kommun som har beslutats av länsstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har 2015-10-14, §175, beslutat (Dnr 15SBN369) att 
"föreslå att kommunfullmäktige i Gävle kommun begär att 
Samhällsbyggnadsnämnden för överta tillsynsansvaret över alla 
vattenskyddsområden inom Gävle kommun som har beslutats av länsstyrelsen från 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län”. Länsstyrelsen har fastställt föreskrifter om 
vattenskyddsområden inom Gävle kommun och ansvarar även för tillsynen av dessa. 
Gävle kommun har tillsyn över de vattenskyddsområden som är beslutade av 
kommunen. Länsstyrelsen kan besluta att överlåta tillsynen till en kommunal nämnd 
och har angett följande skäl för att kommunen ska ha ansvaret för tillsynen;

1. Det finns fördelar med att alla vattenskyddsområden har samma 
tillsynsmyndighet.

2. Det finns ett etablerat samarbete mellan Gästrike Vatten och Gävle kommun vilket 
underlättar tillsynsarbetet.

3. Det är oftast kommunen som ansvarar för de sakfrågor som rör tillsynen av ett 
vattenskyddsområde.

4. De flesta verksamheter har kommunen som tillsynsmyndighet utifrån annan 
lagstiftning.

5. Samhällsbyggnadsnämnden ger tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna men 
har inte den formella rätten att utföra den tillsyn som säkerställer att tillstånden 
följs.

Samhällsbyggnad Gävle gör bedömningen att förvaltningen har de resurser och den 
erfarenhet som krävs och vill därför att tillsynen överlåts från länsstyrelsen till 
Samhällsbyggnadsnämnden i Gävle kommun.

Inlägg görs av
Roland Nilsson (M)

Yrkanden
Roland Nilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-06-07 §153  Begäran om att överta 

tillsynen av vattenskyddsområden inom Gävle kommun, dnr 15KS489-4
 Tjänsteskrivelse - Begäran om att överta tillsynen av vattenskyddsområden inom 

Gävle kommun, dnr 15KS489-2
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Sammanträdesdatum 2016-09-26

Justerare Uppdragsbestyrkande

 Begäran om att Samhällsbyggnadsnämnden får överta tillsynen av 
vattenskyddsområden inom Gävle Kommun, dnr 15KS489-1

 Bilaga - PM från länsstyrelsen, dnr 15KS489-3
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-09-26

Justerare Uppdragsbestyrkande

§4: Återrapport av beslutade ärenden i 
kommunfullmäktige med delegation till Gävle Stadshus 
AB

Delges: 
Gävle Stadshus AB

Dnr 16KS245

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna rapporterna och anse ärendena anmälda.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-07-08, dnr 15KS249, angående utökat 
kommunalt engagemang i Samkraft enligt kommunstyrelsens förslag med delegation 
att villkoren skulle godkännas av Gävle Stadshus AB. Kommunfullmäktige beslutade 
2015-03-23, dnr 15KS73, i enlighet med kommunstyrelsens om Gävle Hamn ABs 
framtida organisation och struktur att uppdra till Gävle Stadshus AB att genomföra 
förslaget under förutsättning att rimliga villkor kunde avtalas Kommunfullmäktige 
beslutade 2011-12-12, dnr 11KS454 i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 
rekommendera Gävle Stadshus AB försälja egen aktiepost i Gävle Containerterminal 
AB till tredje part om tillfredställande villkor för denna affär kan säkerställas.

Inlägg görs av
Inger KällgrenSawela (M)

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

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-06-07 §165 Återrapport av beslutade 

ärenden i kommunfullmäktige med delegation till Gävle Stadshus AB, dnr 
16KS245-4

 Tjänsteskrivelse - Återrapport av beslutade ärenden i kommunfullmäktige med 
delegation till Gävle Stadshus AB, dnr 16KS245-1

 Bilaga 1 - Anmälan status beslutade ärende i kommunfullmäktige, dnr 16KS245-
2

 Bilaga 2 - Underlag till anmälan om status - Samkraft, Gävle Hamn och Gävle 
containerterminal, dnr 16KS245-3
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Sammanträdesdatum 2016-09-26

Justerare Uppdragsbestyrkande

§5: Miljöstrategiskt program - Målområde Transporter

Delges: 
KLK Övergripande planering.

Dnr 11KS398

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att korrigera ändring av transportmålet i Miljöstrategiska programmet (MSP) till 
Körsträckan med bil i Gävle kommun ska år 2025 ha minskat med 25 % per 
invånare, jämfört med 2012.

Ärendebeskrivning
Miljöstrategiska programmet beslutades av Kommunfullmäktige i juni 2013. Nu har 
två helår gått med programmet och det är 2015 års arbete som följs upp i detta 
miljöbokslut. Uppföljningen av programmet är uppdelad efter målområdena i 
miljöstrategiska programmet. Under 2015 har arbetet med målen utökats och ett 
stort antal aktiviteter har genomförts. Sammantaget är arbetet fortfarande på god 
väg med en bra grund i form av organisation och struktur för genomförandet av 
programmet, där vi ständigt utvecklar nya aktiviteter och samarbetsformer för att 
uppnå målen. Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet

Inlägg görs av
Ann-Helen Persson (C)

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

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-30 § 171, dnr 273850
 Tjänsteskrivelse - Korrigering av ändring av mål i Miljöstrategiska programmet - 

Målområde Transporter, dnr 11KS398-77
 KF-protokoll 2016-02-22 § 4, dnr 258997
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Sammanträdesdatum 2016-09-26

Justerare Uppdragsbestyrkande

§6: Kommunalt partistöd för 2015

Dnr 14KS470

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att lämna partiernas redovisning av partistöd till kommunfullmäktige i enlighet med 
kommunallagen 2 kap § 11

Ärendebeskrivning
Partistöd betalas ut till politiska partier med mandat i kommunfullmäktige i enlighet 
med kommunallagen 2 kap §§ 9-12 samt beslut av KF 2014-12-15 § 13. Partier som 
ansöker om stöd ska efter årets utgång redovisa hur stödet har används för att stärka 
partiets ställning i den kommunala demokratin. Den redovisning som nu föreligger 
avser perioden 1 januari–31 december 2015. Samtliga partier i fullmäktige har ansökt 
om stöd och har också lämnat in en redovisning av hur stödet har använts. Partistöd 
betalas ut till politiska partier med mandat i kommunfullmäktige i enlighet med 
kommunallagen 2 kap §§ 9-12 samt beslut av KF 2014-12-15 § 13. Partier som 
ansöker om stöd ska efter årets utgång redovisa hur stödet har används för att stärka 
partiets ställning i den kommunala demokratin. Den redovisning som nu föreligger 
avser perioden 1 januari–31 december 2015. Samtliga partier i fullmäktige har ansökt 
om stöd och har också lämnat in en redovisning av hur stödet har använts.

Inlägg görs av
Måns Montell (M), Kjell Helling (L)

Yrkanden
Måns Montell (M), Kjell Helling (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-30 § 179, dnr 273851
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av partistöd 2015, dnr 14KS470-18
 Redovisning av partistöd år 2015 från Kristdemokraterna, dnr 14KS470-10
 Redovisning av partistöd år 2015 från Vänsterpartiet, dnr 14KS470-11
 Redovisning av partistöd år 2015 från Liberalerna, dnr 14KS470-12
 Redovisning av partistöd år 2015 från Centerpartiet, dnr 14KS470-13
 Redovisning av partistöd år 2015 från Miljöpartiet -, dnr 14KS470-14
 Redovisning av partistöd år 2015 från Sverigedemokraterna, dnr 14KS470-16
 Redovisning av partistöd år 2015 från Moderaterna, dnr 14KS470-17
 Redovisning av partistöd år 2015 från Socialdemokraterna, dnr 14KS470-19
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Justerare Uppdragsbestyrkande

§7: Överföring av lån från Gävle kommun till Gävle 
stadshus AB samt tillhörande borgensförbindelse

Delges: 
Gävle Stadshus AB

Dnr 16KS340

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att såsom för egen skuld ingå borgen för GSABs förpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om ytterligare 200 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader

Ärendebeskrivning
Inom ramen för Gävle kommuns internbanksverksamhet finns två lån med 
förfallodatum 2018-10-04 och 2020-06-15 på totalt 200 000 000 kr från 
Kommuninvest förmedlat till Gävle Stadshus AB (GSAB). Dessa två lån föreslås 
överföras så de blir direkta lån mellan Kommuninvest och GSAB, som säkerhet för 
lånet till GSAB begär Kommuninvest borgensåtagande från Gävle kommun. 
Bakomliggande orsak till att flytta lånen beror på att bolagets ränteutgifter inte är 
affärsmässigt motiverade enligt skatteverkets bedömning gjord under 2016.

Inlägg görs av
Inger KällgrenSawela (M)

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

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-30 § 180, dnr 273852
 Tjänsteskrivelse - Överföring av lån från Gävle kommun till Gävle Stadshus AB 

med tillhörande borgensförbindelse, dnr 16KS340-1
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Justerare Uppdragsbestyrkande

§8: Avfallstaxa för år 2017

Delges: 
Gästrike Återvinnare

Dnr 16KS333

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att fastställa taxan för slam och fett enligt bifogat förslag från Gästrike Återvinnare

att fastställa taxan för insamling av latrin enligt bifogat förslag från Gästrike 
Återvinnare 

att taxorna ska gälla från och med 1 januari 2017 samt ordförandens revidering: Vi 
ser gärna att Gästrike Återvinnare jobbar med att ytterligare justera balansen 
mellan rörlig och fast taxa, för ökad miljöstyrd effekt

 

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Gästrike återvinnare har aviserat att de önskar höja vissa delar 
av avfallstaxan inför 2017. Beslut om ändringar av avfallstaxan som överstiger 2 
procent per år måste enligt tidigare antagna taxebestämmelser beslutas av 
medlemskommunernas fullmäktige. De delar av avfallstaxan som överstiger 2 
procent är dels taxan för slam och fett samt taxan för insamling av latrin. Bifogade 
handlingar innehåller motiv och bakgrund till de aktuella taxehöjningarna. Syftet är 
dels att nå kostnadstäckning, dels för att taxan ska vara mer miljöstyrande. Samråd 
med medlemmarna ska föregå beslut om avtal av större vikt, större investeringar, 
ändringar i avfallsplan och dylikt. Samråd innebär att medlemskommunerna ska ges 
möjlighet att yttra sig när kommunalförbundet beslutar i ärendet.

 Gästrike Återvinnare har valt att lämna höjning av hushållstaxan med i genomsnitt 
1,9 procent för samråd med medlemskommunerna. Gästrike Återvinnare har även 
lämnat frågan om en överlåtelse av fastighetsbolaget GÅFAB Fastighets AB till Gävle 
kommuns helägda bolag Gavlefastigheter AB för samråd. Frågan bereds av 
Gavlefastigheter AB och Gavle Stadshus AB. Kommunstyrelsen föreslås att yttra sig i 
samrådsärendet först när frågan har beretts av kommunens egna bolag. Frågan 
förväntas hanteras senare under hösten.

Inlägg görs av
Helene Åkerlind (L)

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

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-30 § 181, dnr 273853
 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen 2016-08-30, dnr 16KS333-5
 Protokoll Gästrike Återvinnare 2016-06-16, dnr 16KS333-1
 Förslag på Avfallstaxa 2017 redigerad utan kommentarer, dnr 16KS333-3
 Missiv samråd och beslut 2016 Gästrike Återvinnare, dnr 16KS333-4
 Förslag på Avfallstaxa för år 2017, dnr 272331
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§9: Justering av högsta godtagbara boendekostnad 
(hyresavgift)

Delges: 
Socialnämnden

Dnr 16KS271

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anta förslaget avseende justering av högsta godtagbara boendekostnad,

att justeringen ska gälla from 2016-10-01 samt

att paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2016-05-25 att föreslå kommunstyrelsen att anta förslaget 
till justering av högsta godtagbara boendekostnad. Detta är ett beslut som dock 
behöver beslutas av kommunfullmäktige. Hyresnivåerna tillämpas för de personer 
som erhåller försörjningsstöd och/ eller övergångsbostad. I samråd med 
Gavlegårdarna tillämpas de också för personer som erhåller etableringsersättning. 
Bostadsbrist råder i Gävle vilket bland annat har fått till effekt att Socialtjänst Gävle 
behöver hyra Gavlegårdarnas gamla huvudkontor för att kunna erbjuda barnfamiljer 
som ej kan erhålla bostad på den öppna marknaden tak över huvudet. Utöver 
bostadsbrist har det också uppstått ökade hyresnivåer till följd av nyproduktion och 
stadsdelsförnyelser. De ökade hyresnivåerna leder till svårigheter för flera av de 
målgrupper som Socialtjänst Gävle kommer i kontakt med att erhålla bostad.

Förslaget till justering är baserat på AB Gavlegårdarnas hyresnivåer som 
medelvärde, median och övre kvartil, se bifogat beslutsunderlag. För att uppnå 
rimliga nivåer som underlättar för sökande att erhålla bostad bör högsta godtagbara 
kostnad ligga i nivå med den övre kvartilen. De positiva effekterna med förslaget 
bedöms vara något minskad risk för bostadssegregation, möjliggöra för att 
lägenheter med lägre hyreskostnad tillgängliggörs till andra målgrupper än de som 
kommer i kontakt med Socialtjänst Gävle, färre placeringar av familjer med barn på 
hotell eller andra typer av boendelösningar. Förslaget har kostnadsberäknats till 1,5 
mnkr. Socialnämnden har beviljats en utökad ram för 2017 med 1,5 mnkr för att 
möjliggöra för att höja nivåerna för högsta godtagbara hyra.

Inlägg görs av
Jan Myléus (KD), Roger Hedlund (SD), Marcus Andersson (SD), Lars Öberg (S), 
Maritha Johansson (V), Per-Åke Fredriksson (L), Daniel Kvarnlöf (M), Inger 
KällgrenSawela (M), Jörgen Edsvik (S), Seppo Laine (V), Ahmed Amin (S), Helene 
Åkerlind (L) och Mattias Eriksson (SD).

Yrkanden
Lars Öberg (S), Maritha Johansson (V), Per-Åke Fredriksson (L), Daniel Kvarnlöf 
(M), Inger KällgrenSawela (M), Jörgen Edsvik (S), Seppo Laine (V), Ahmed Amin (S) 
och Helene Åkerlind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Roger Hedlund (SD), Marcus Andersson (SD) och Mattias Eriksson (SD) yrkar att 
ärendet avslås.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-09-26

Justerare Uppdragsbestyrkande

Propositionsordning
Vid proposition på kommunstyrelsens förslag och Roger Hedlund 
(SD) avslagsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.

Reservationer
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-08-30 § 184, dnr 273855
 Tjänsteskrivelse – Justering av högsta godtagbara boendekostnad, dnr 16KS271-

3
 Tjänsteskrivelse - Justering av högsta godtagbara boendekostnad, dnr 16KS271-2
 Socialnämnden - Protokollsutdrag med beslutsunderlag 2016-05-25 § 93, dnr 

16KS271-1
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Justerare Uppdragsbestyrkande

§10: Avsägelser samt fyllnadsval år 2016

Delges: 
Berörda

Dnr 16KS215

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla Tord Fredriksen (V) förslag att utse Maritha Jonasson (V) till ledamot och 
Sandra Söderqvist (V) till ersättare i Valberedningen efter Marcus Zingmark (V).

att bifalla valberedningens förslag på avsägelser och fyllnadsval och utse

Annika Erlandsson (M) till ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden
Lena Eriksson (V) till ledamot i Valnämnden
Carolina Fredsdotter Nilsson (M) till Nämndeman i Gävle Tingsrätt
Therese Metz (MP) till suppleant i Visit Hälsingland Gästrikland
Tage Gardfjell (V) till lekmannarevisor i Visit Hälsingland Gästrikland.
Anna Rosén (SD) till ledamot i Omvårdnadsnämnden
Madelein Alsaid (SD) till ersättare i Omvårdnadsnämnden
Olle Larsson (SD) till ersättare i Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden
Elisabeth Carlson (C) till ledamot/vice ordf. i Omvårdnadsnämnden
Wiktoria Bernäng (V) till ledamot i Omvårdnadsnämnden
Marcus Lagerroos (SD) till ledamot i Kultur -och fritidsnämnden
Fredrik Åberg (V) till ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden
Carolina Fredsdotter Nilsson (M) till ledamot i Utbildningsnämnden
Jonas Brindmark (M) till ersättare i Utbildningsnämnden
Birgitta Bjerkén (M) till ledamot i Kultur- och fritidsnämnden
Karl Andersson (M) till ersättare i Kultur- och fritidsnämnden
Margaretha Wedin (C) till kommunalråd
Margaretha Wedin (C) till ledamot i kommunstyrelsen
Margaretha Wedin (C) till suppleant i Gävle Stadshus AB
Birgitta Bienitz (M) till ersättare i Jävsnämnden
Lars Sundling (V) till ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

samt att utse Revisorer och ersättare i vissa institutioner år 2016-2018

                                      Revisor 

Gävle Arbetarinstitut Tommy Berger (S) 

Claes-Håkan Jansson (S) Rev ers.

Hel Tref förs diakoniråd Claes-Håkan Jansson (S)

Sv Röda Korsets Gävlekrets Claes-Håkan Jansson (S)

Frälsningsarméns barnkoloni Claes-Håkan Jansson (S)

Norrsundets Byggnadsförening upa Lena Ödeen (L)

Bomhus Folkets Hus Arne Övrelid (L) 
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Sammanträdesdatum 2016-09-26

Justerare Uppdragsbestyrkande

Ärendebeskrivning
Valberedningens utlåtande angående avsägelser samt fyllnadsval behandlas.

Följande förtroendevalda har avsagt sig sina uppdrag:

Helene Börjesson (MP) ledamot i Kultur- och fritidsnämnden
Mariella Arnell (SD) ledamot i Omvårdnadsnämnden
Zajraa Jabbar (S) ersättare i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Margaretha Wedin (C) ledamot/vice ordf. i Omvårdnadsnämnden
Iréne Forslund (V) ledamot i Omvårdnadsnämnden
Kurt Hornborg (MP) revisor i Kommunrevisionen
Christian Strömbom (SD) ledamot i Kultur -och fritidsnämnden
Madelein Alsaid (SD) ersättare i Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden
Wictoria Bernäng (V) ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden
Annica Wallenborg (M) ledamot i Utbildningsnämnden
Annika Erlandsson (M) ersättare i Kultur- och fritidsnämnden
Ann-Helen Persson (C) Kommunalråd samt ledamot i kommunstyrelsen och 
suppleant i Gävle Stadshus AB
Jonas Brindmark (M) ersättare i Jävsnämnden
Frida Olsson (S) Nämndeman i Gävle Tingsrätt
Carolina Fredsdotter Nilsson (M) ledamot i Kultur- och fritidsnämnden
Ola Nilsson (M) ersättare i Utbildningsnämnden
Jonas Wallberg (V) ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

 

Kjell Helling (L) ordförande i valberedningen föredrar ärendet.

Paragrafen justeras omedelbart.

Inlägg görs av
Tord Fredriksen (V) som föreslår Maritha Johansson (V) till ledamot och Sandra 
Söderqvist (V) till ersättare i valberedningen efter Marcus Zingmark (V).

Beslutsunderlag
 Protokoll valberedning 160926, dnr 275386
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Justerare Uppdragsbestyrkande

§11: Motion (SD) - Uppmuntra företag i Gävle att bli ett 
certifierat blodgivarföretag

Delges: 
Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden

Dnr 15KS310

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni 2015, §30d, väckte Marcus 
Andersson (SD) denna motion. Ett yttrande över motionen har inkommit från 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. Uppdraget att arbeta med att öka antalet 
blodgivare ligger hos Region Gävleborg. Där finns en organisation som arbetar aktivt 
både mot organisationer och privatpersoner för att öka antalet blodgivare i hela 
Gävleborg.

Inlägg görs av
Jan Myléus (KD), Marcus Andersson (SD), Seppo Laine (V) och Mattias Eriksson 
(SD).

Yrkanden
Jan Myléus (KD) och Seppo Laine (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 
avslå motionen.

Marcus Andersson (SD) och Mattias Eriksson (SD) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Vid proposition på kommunstyrelsens förslag och Marcus Andersson (SD) 
bifallsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.

Reservationer
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet.

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

Ajournering: kl. 12:25 -13:30

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

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-06-07 §155  Motion (SD) – 

Uppmuntra företag i Gävle att bli ett certifierat blodgivarföretag, dnr 15KS310-5
 Motion (SD) - Uppmuntra företag i Gävle att bli ett certifierat blodgivarföretag, 

dnr 15KS310-1
 Protokollsutdrag med yttrande från Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, 

dnr 15KS310-3
 Utlåtande över motion – Uppmuntra företag i Gävle att bli ett certifierat 

blodgivarföretag, dnr 15KS310-4
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Justerare Uppdragsbestyrkande

§12: Motion (SD) - Offentliga laddningsstationer

Delges: 
Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr 15KS334

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 2015, §15d, väckte 
Richard Carlsson (SD), Mattias Eriksson (SD) och Marcus Andersson (SD) denna 
motion. Ett yttrande över motionen har inkommit från Samhällsbyggnadsnämnden. 
Motionens förslag behöver utredas närmare vad gäller placering, säkerhet, 
kostnader, teknik med mera. Vidare bör utredningen göras i samverkan med både 
Gävle centrumsamverkan och Gävle Energi.

Inlägg görs av
Roland Nilsson (M), Mattias Eriksson (SD) och Seppo Laine (V)

Yrkanden
Roland Nilsson (M), Mattias Eriksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.

Seppo Laine (V) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Ajournering: kl. 13:40-13:45

Propositionsordning
Vid proposition på kommunstyrelsens förslag och Seppo Laine (V) yrkande finner 
ordföranden att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Reservationer
Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-06-07 §156  Motion (SD) – Offentliga 

laddningsstationer, dnr 15KS334-5
 Motion (SD) - Offentliga laddningsstationer, dnr 15KS334-1
 Protokollsutdrag med yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden - Motion (SD) - 

Offentliga laddningsstationer, dnr 15KS334-3
 Utlåtande över motion – Offentliga laddningsstationer, dnr 15KS334-4
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Justerare Uppdragsbestyrkande

§13: Motion (SD) - Blodgivning på betald arbetstid

Delges: 
Kommunledningskontorets HR-avd

Dnr 15KS311

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anse motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni 2015, §30e, väckte Marcus 
Andersson (SD) denna motion. Ett yttrande över motionen har inkommit från 
Kommunledningskontoret.

Inlägg görs av
Helene Åkerlind (L), Marcus Andersson (SD) och Seppo Laine (V).

Yrkanden
Helene Åkerlind (L) och Seppo Laine (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Marcus Andersson (SD) yrkar bifall till att-sats två.

Propositionsordning
Vid proposition på kommunstyrelsens förslag och Marcus Andersson 
(SD) bifallsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad.

Reservationer
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet.

 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-06-07 §157  Motion (SD) – 

Blodgivning på betald arbetstid, dnr 15KS311-5
 Motion (SD) - Blodgivning på betald arbetstid, dnr 15KS311-1
 Yttrande från Kommunledningskontoret - Motion (SD) – Blodgivning på betald 

arbetstid, dnr 15KS311-3
 Utlåtande över motion – Blodgivning på betald arbetstid, dnr 15KS311-4
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Justerare Uppdragsbestyrkande

§14: Motion (SD) - Installera automatiska varnings-
detekteringssystem vid övergångsställen vid förskolor 
och skola

Delges: 
Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr 15KS337

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att avskriva motionen

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 2015, §15f, väckte Mattias 
Eriksson (SD) denna motion. Ett yttrande över motionen har inkommit från 
Samhällsbyggnadsnämnden.

Inlägg görs av
Mattias Eriksson (SD)

Yrkanden
Mattias Eriksson (SD) yrkar dra tillbaka/avskriva motionen.

Propositionsordning
Vid proposition på kommunstyrelsens förslag att avslå motionen och Mattias 
Eriksson (SD) yrkande att avskriva motionen finner ordföranden att 
kommunfullmäktige bifaller Mattias Eriksson (SD) förslag att avskriva motionen.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-06-07 §158  Motion (SD) – Installera 

automatiska varnings- & detekteringssystem vid övergångsställen vid förskolor 
och skola, dnr 15KS337-5

 Motion (SD) - Installera automatiska varnings- detekteringssystem vid 
övergångsställen vid förskolor och skola, dnr 15KS337-1

 Samhällsbyggnadsnämnden - Protokoll samt yttrande över Motion (SD) 
Installera automatiska varnings- detekteringssystem, dnr 15KS337-3

 Utlåtande över motion – Installera automatiska varnings- & detekteringssystem 
vid övergångsställen vid förskolor och skola, dnr 15KS337-4
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Justerare Uppdragsbestyrkande

§15: Motion (MP) (S) - En mötesplats vid vattnet

Delges: 
Kultur- och fritidsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden.

Dnr 15KS72

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anse motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2015, §27f, väckte Peter 
Hansson (MP) och Hans Wahlström (S) denna motion. Ett yttrande över motionen 
har inkommit från Kultur- och fritidsnämnden. Förslaget innebär att kommunen ska 
utreda förutsättningarna för skapandet av en samlingsplats vid Nyhamn där 
båtturister, husbilsentusiaster och Gävlebor bereds möjlighet att ta del av utbud 
service, aktiviteter och information relaterat till Inre fjärdens naturområden och 
Gävles sjöfart. Eftersom det redan pågår en utredning hos Samhällsbyggnad Gävle 
angående en ny Gästhamn i Gävle så hänvisar Kultur och fritid till den. Utredningen 
kommer att ge förslag på den bästa lösningen på både kortare respektive längre sikt.

Inlägg görs av
Martina Kyngäs (KD), Peter Hansson (MP), Hans Wahlström (S), Anders Fogeus 
(M), Seppo Laine (V), Jörgen Edsvik (S) och Roland Nilsson (M).

Yrkanden
Martina Kyngäs (KD), Anders Fogeus (M), Seppo Laine (V) och Roland Nilsson (M) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen anses besvarad.

Peter Hansson (MP) och Hans Wahlström (S) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Vid proposition på kommunstyrelsens förslag och Peter Hansson 
(MP) bifallsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och bifalles. Följande voteringsproposition godkännes. Den som vill 
att ärendet ska bifallas enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill att 
ärendet ska bifallas enligt Peter Hanssons förslag röstar nej, Vid upprop avges 65 
röster, varav 45 ja-röster och 20 nej-röster. Ordföranden finner att finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

 

 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-06-07 §160  Motion (MP) (S) – En 

mötesplats vid vattnet, dnr 15KS72-8
 Motion (MP), (S) - En mötesplats vid vattnet, dnr 15KS72-4
 Protokollsutdrag med yttrande från Kultur- och fritidsnämnden, dnr 15KS72-6
 Utlåtande över motion – En mötesplats vid vattnet, dnr 15KS72-7
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Justerare Uppdragsbestyrkande

§16: Motion (SD) - Krav på gott djurskydd och 
ansvarsfull antibiotikaanvändning

Delges: 
Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr 15KS519

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anse motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2015, §35b, väckte Mattias 
Eriksson (SD) och Marcus Andersson (SD) denna motion. Ett yttrande över 
motionen har inkommit från Samhällsbyggnadsnämnden. Vi vill tillägga att Sverige 
har höga krav vilket medför god kvalité när det kommer till djurskydd. Dessa krav 
följs även av Gävle kommun.

Inlägg görs av
Erik Holmestig (C), Mattias Eriksson (SD), Seppo Laine (V) och Roger Persson (MP).

Yrkanden
Erik Holmestig (C), Seppo Laine (V) och Roger Persson (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad.

Mattias Eriksson (SD) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Mattias Eriksson (SD) yrkande och 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.

Reservationer
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-06-07 §159  Motion (SD) – Krav på 

gott djurskydd och ansvarsfull antibiotikaanvändning, dnr 15KS519-5
 Motion (SD) - Krav på gott djurskydd och ansvarsfull antibiotikaanvändning, 

dnr 15KS519-1
 Protokollsutdrag med yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden - Motion Krav 

på gott djurskydd och ansvarsfull antibiotikaanvändning, dnr 15KS519-3
 Utlåtande över motion - Krav på gott djurskydd och ansvarsfull 

antibiotikaanvändning, dnr 15KS519-4
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Justerare Uppdragsbestyrkande

§17: Motion (V) - Sänkta arvoden

Delges: 
KLK HR-avdelning

Dnr 15KS288

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anse motionen besvarad.

 

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni 2015, §30b, väckte Gin Akgul 
Hajo (V), Isabella Bexell (V), Stefan Pettersson (V), Marcus Zingmark (V), Tord 
Fredriksen (V) och Maritha Johansson (V) denna motion. Ett yttrande över 
motionen har inkommit från Kommunledningskontoret. Det är viktigt att vi ser över 
alla arvoden, och det sker i regel innan varje mandatperiod. Då hanterar också en 
arvodeskommitté denna fråga i POG:en (Politisk organisation i Gävle kommun).

Inlägg görs av
Inger KällgrenSawela (M), Gin Akgul Hajo (V), Per-Åke Fredriksson (L), Eiran 
Cooper (C), Seppo Laine (V) och Daniel Olsson (S).

Yrkanden
Inger KällgrenSawela (M), Eiran Cooper (C) och Daniel Olsson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad.

Gin Akgul Hajo (V) och Seppo Laine (V) yrkar bifall till motionen.

Per-Åke Fredriksson (L) yrkar avslag på motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Gin Akgul Hajos (V) yrkande, Per-Åke Fredriksson 
(L) yrkande och kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag.

Reservationer
Vänsterpartiets ledamöter och Per Åke Fredriksson (L) reserverar sig muntligt mot 
beslutet till förmån för sina respektive yrkanden.

 

 

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-06-07 §161 Motion (V) – Sänkta 

arvoden, dnr 15KS288-5
 Motion (V) - Sänkta arvoden, dnr 15KS288-1
 Yttrande från Kommunledningskontoret på motion (V) - Sänkta arvoden, dnr 

15KS288-3
 Utlåtande över motion – Sänkta arvoden, dnr 15KS288-4
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§18: Medborgarförslag - Tillsätt en särskild arbetsgrupp 
för flyktingfrågor. ärendenummer: 20151015e-008-KB5

Delges: 
Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr 15KS469

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober, §16f, väcktes detta 
medborgarförslag. Ett yttrande över medborgarförslaget har inkommit från 
Kommunledningskontoret.

Inlägg görs av
Helene Åkerlind (L)

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

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2016-06-07 §154  Medborgarförslag – 

Tillsätt en särskild arbetsgrupp för flyktingfrågor, dnr 15KS469-5
 Medborgarförslag - Tillsätt en särskild arbetsgrupp för flyktingfrågor, dnr 

15KS469-1
 Yttrande över medborgarförslag - Tillsätt en särskild arbetsgrupp för 

flyktingfrågor, dnr 15KS469-3
 Utlåtande över medborgarförslag, dnr 15KS469-4
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§19: Allmänhetens och politikers frågestund

Beslut 
Åsa Wiklund Lång (S) har ställt rubricerade fråga: Kollektivavtal för LOV-företag i 
Gävle? Dnr 16KS296.  Kommunfullmäktige medger att fråganfår framställas. Frågan 
besvaras av Helene Åkerlind (L) kommunalråd och efter inlägg av Åsa Wiklund Lång 
(S) förklaras debatten avslutad.

 

Tord Fredriksen (V) har ställt rubricerade fråga: Vid eventuell försäljning av Fjärran 
Höjderbadet kommer då skogen i anslutning att exploateras för att locka köpare? 
Dnr 16KS404. Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 

Frågan besvaras av Roland Nilsson (M) Samhällsbyggnadsnämndens ordförande och 
efter inlägg av Tord Fredriksen (V)) förklaras debatten avslutad.

 

Beslutsunderlag
 Enkel fråga - Kollektivavtal för LOV-företag i Gävle? - Ersätts av dnr 16KS296-2, 

dnr 16KS296-1
 Enkel fråga (V) - Vid eventuell försäljning av Fjärran Höjderbadet kommer då 

skogen i anslutning att exploateras för att locka köpare?, dnr 16KS404-1
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§20: Interpellation (SD) - Vad avser kommunledningen 
att göra för att lösa arbetsmiljöproblemen vid 
Socialtjänsten till följd av den massiva invandringen av 
ensamkommande barn?

Dnr 16KS284

Beslut 
På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga denna 
interpellation för att återuppta denna vid sammanträdet den 24 oktober 2016.

Beslutsunderlag
 Svar på interpellation - Vad avser kommunledningen att göra för att lösa 

arbetsmiljöproblemen vid Socialtjänsten till följd av den massiva invandringen 
av ensamkommande barn? dnr 16KS284-2
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-09-26

Justerare Uppdragsbestyrkande

§21: Interpellation (SD) - Sexuella ofredanden mot unga 
tjejer i skolan

Dnr 16KS290

Beslut 
Mattias Eriksson (SD) har inlämnat rubricerad interpellation.

Kommunfullmäktige har den 20 juni 2016 beslutat att interpellationen får 
framställas.

Evelyn Klöverstedt (L) har besvarat interpellationen.

Efter inlägg av Mattias Eriksson (SD), Evelyn Klöverstedt (L), Seppo Laine 
(V), Maritha Johansson (V), Ahmed Amin (S) och Marcus Andersson (SD) förklaras 
debatten avslutad.

Beslutsunderlag
 Svar på interpellation - Sexuella ofredanden mot unga tjejer i skolan, dnr 

16KS290-2

Sid 30(35)



Kommunfullmäktige
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Justerare Uppdragsbestyrkande

§22: Nya motioner

Beslut 
Följande skriftliga motioner avlämnas av

a Gin Akgul Hajo Tord Fredriksen Isabella Bexell Sandra Söderqvist 
Maritha Johansson samtliga (V) - Inrätta ett HBTQ-råd i Gävle, dnr 16KS338

b Daniel Olsson (S) - Eldriven kollektivtrafik i Gävle, dnr 16KS401

c Elin Lundgren (S) och Daniel Olsson (S) - HBTQ-certifiera 
Utbildningsförvaltningen, dnr 16KS402

Kommunfullmäktige beslutar att motionerna får överlämnas för beredning.

Beslutsunderlag
 Motion (V) - Inrätta ett HBTQ-råd i Gävle, dnr 16KS338-1
 Motion (S) - Eldriven kollektivtrafik i Gävle, dnr 16KS401-1
 Motion (S) - HBTQ-certifiera Utbildningsförvaltningen, dnr 16KS402-1
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-09-26

Justerare Uppdragsbestyrkande

§23: Nya interpellationer

Beslut 
Följande skriftliga interpellation avlämnas av

a Daniel Olsson (S) - Sänkta ambitioner för stadens utformning? dnr 16KS403

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas.

 

Beslutsunderlag
 Interpellation (S) - Sänkta ambitioner för stadens utformning? dnr 16KS403-1
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-09-26

Justerare Uppdragsbestyrkande

§24: Nya medborgarförslag

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande medborgarförslag

a Låna hem internet under begränsad tid genom biblioteket, dnr 16KS298
Överlåts för beslut i Kultur- och fritidsnämnden

 

b Installera dryckesfontäner i Gävle, dnr16KS304
Överlåts för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden

 

c Gratis broddar till skor till alla medborgare över 70 år, dnr 16KS310
Överlåts för beslut i omvårdnadsnämnden

 

d Fontänen tillbaka till Stortorget, dnr16KS311
Överlåts för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden

 

e En fossilfri kommun, dnr 16KS312
Remitteras till kommunstyrelsen. Åter till Kommunfullmäktige för beslut.

 

f Badstegar vid bryggorna vid Boulognerbadet, dnr 16KS324
Överlåts för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden

 

g Bredda gemensam cykel- och gångbana på södra Strandgatan, dnr16KS325
Överlåts för beslut i samhällsbyggnadsnämnden

 

h Utomhusduschar vid Boulognerbadet, dnr 16KS32
Överlåts för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden

 

i Vattentrappa i sten eller betong på gågatan Drottninggatan ner mot tågstationen, 
dnr 16KS327
Överlåts för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden

 

j Rabatt för långtidsarbetslösa på Fjärran Höjderbadet, dnr16KS328
Överlåts för beslut i Kultur-och fritidsnämnden

 

k Gör en VA- och Bredbandsutredning för Vålnäsberget – Trödje, dnr16KS331      
Överlåts för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden efter samråd med Gävle 
Vatten AB och Gävle Energi AB

 

l Skötsel av vattenspegeln vid Konserthuset/Milles änglar, dnr 16KS341
Överlåts för beslut i samhällsbyggnadsnämnden

Sid 33(35)



Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-09-26

Justerare Uppdragsbestyrkande

m Ljussätt Sjömanskyrkans södra fasad vintertid, dnr 16KS342
Överlåts för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden efter samråd med 
Gavle Fastigheter AB

 

n Ta in EDV, långtidsarbetslösa och volontärer för att underlätta för vårdpersonal 
inom Omvårdnad, dnr 16KS348
Överlåts för beslut i Omvårdnadsnämnden

 

o Kasthallen/vallen i Bomhus omvandlas till kommunal verksamhet inklusive drift 
och underhåll, dnr 16KS356
Överlåts för beslut i Kultur-och fritidsnämnden

 

p Starta busslinje till det nya bostadsområdet i Sätra 
Ekorrbäret/Primulavägen/Zalamandervägen, dnr 16KS358
Överlåts för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden

 

q Måla siffran 30 på asfalterade vägar för att göra hastighetsbegränsningen 
tydligare, dnr 16KS366
Överlåts för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden

 

r Pumptrack bana i Gävle, dnr 16KS374
Överlåts för beslut i Kultur- och fritidsnämnden efter samråd med 
Samhällsbyggnad Gävle

s Att kommunen bekostar lusmedel för skolbarn, dnr 16KS376
Överlåts för beslut i Utbildningsnämnden

 

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag till KF 160926, dnr 275139
 Medborgarförslag - Låna hem internet under begränsad tid genom biblioteket, 

dnr 16KS298-1
 Medborgarförslag - Installera dryckesfontäner i Gävle, dnr 16KS304-1
 Medborgarförslag - Gratis broddar till skor till alla medborgare över 70 år, dnr 

16KS310-1
 Medborgarförslag - Fontänen tillbaka till Stortorget, dnr 16KS311-1 

xamuel.gonzalez_westling@gavle.se xamuel.gonzalez_westling@gavle.se 
xamuel.gonzalez_westling@gavle.se

 Medborgarförslag - En fossilfri kommun, dnr 16KS312-1
 Medborgarförslag - Badstegar vid bryggorna vid Boulognerbadet, dnr 16KS324-1
 Medborgarförslag - Bredda gemensam cykel- och gångbanan på Södra 

Strandgatan, dnr 16KS325-1
 Medborgarförslag - Utomhusduschar vid Boulognerbadet, dnr 16KS326-1
 Medborgarförslag - Vattentrappa i sten eller betong på gågatan Drottninggatan 

ner mot tågstationen, dnr 16KS327-1
 Medborgarförslag - Rabatt för långtidsarbetslösa på Fjärran Höjderbadet, dnr 

16KS328-1
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 Medborgarförslag - Gör en VA- och Bredbandsutredning för Vålnäsberget - 
Trödje, dnr 16KS331-1

 Medborgarförslag - Skötsel av vattenspegeln vid Konserthuset/Milles änglar, dnr 
16KS341-1

 Medborgarförslag - Ljussätt Sjömanskyrkans södra fasad vintertid, dnr 
16KS342-1

 Medborgarförslag - Ta in EDV, långtidsarbetslösa och volontärer för att 
underlätta för vårdpersonal inom Omvårdnad, dnr 16KS348-1

 Medborgarförslag - Kasvallen /vallen i Bomhus omvandlas till kommunal 
verksamhet inklusive drift och underhåll, dnr 16KS356-1

 Medborgarförslag - Starta busslinje till det nya bostadsområdet i Sätra 
Ekorrbäret/Primulavägen/Zalamandervägen, dnr 16KS358-1

 Medborgarförslag - Måla siffran 30 på asfalterade vägar för att göra 
hastighetsbegränsningen tydligare, dnr 16KS366-1

 Medborgarförslag - Pumptrack bana i Gävle, dnr 16KS374-1
 Medborgarförslag - Att kommunen bekostar lusmedel för skolbarn, dnr 

16KS376-1

Sid 35(35)
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