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Ledamöter 

 
Paragraf 

 
Närv. 

 
Frånv 

Tjänstgörande 
ersättare 

 
Paragraf 

Sandra Söderqvist (V)  X    

Maritha Johansson (V) § 9-32 X  Anita Walther § 1-8 

Tord Fredriksen (V)  X    

Gin Akgul Hajo (V)  X    

Isabella Bexell (V)  X    

Stefan Pettersson (V)   X Seppo Laine  

Roger Persson (MP)  X    

Helene Börjesson (MP) § 9-32 X  Kicki Larsson § 1-8 

Inger Schörling (MP)  X    

Peter Hansson (MP)  X    

Therese Metz (MP) K-råd m 
yttranderätt 

     

Håkan Alenius (S)  X    

Leyla Tarhan (S)  X    

Jens Leidermark (S)  X    

Ellinor Hedblom (S)  X    

Lars Öberg (S)  X    

Birgitta Öberg (S)  X    

Ahmed Amin (S)  X    

Eva Älander (S) 1:e vice ordf.  X    

Martin Vadelius (S)   X Mattias Beijmo  

Sanna Backeskog (S)  X    

Jörgen Edsvik (S)  X    

Åsa Wiklund Lång (S)  X    

Daniel Olsson (S)   X Lena Ålander  
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Lena Lundgren (S)   X Ismet Uzun  

Hans Wahlström (S)  X    

Elin Lundgren (S)  X    

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)  X    

Ayser Bayraktar (C)  X    

Erik Holmestig (C)  X    

Margaretha Wedin (C) K-råd m 

yttranderätt)  

     

Jan-Eric Andersson (KD)  X    

Lili André (KD)  X    

Jan Myléus (KD) K-råd m 
yttranderätt 

 X    

Inger KällgrenSawela (M)  X    

Måns Montell (M)  X    

Anders Jansson (M)  X    

Margareta Larsson (M)  X    

William Elofsson (M)  X    



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-11-21 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

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    

Roland Nilsson (M)  X    

Maria Makbule Colak (M)  X    

Linus Gunnarsson (M)   X Örjan Larsson  

Margareta Johansson (SD)  X    

Marcus Andersson (SD)   X Carl Ekenberg  

Ingela Vester (SD)  X    

Mattias Eriksson (SD)  X    

Roger Hedlund (SD) § 1-27 X  Marcus Lagerroos § 28-32 

Carina Naenfeldt (SD)  X    

Richard Carlsson (SD)  X    

Lena Eriksson (SD)  X    

Ersättare      

Seppo Laine (V)  X    

Anita Walther (V)  X    

Per Gunnarsson (V)   X   

Kicki Larsson (MP)  X    
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Henrik Sundberg (MP)   X    

Mattias Beijmo (S)   X    

Kent Edin (S)  X    

Kristina Hellström (S)  X    

Niklas Nygren (S)  X    

Zinah Al Daloo (S)  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    

Lars Widén (M)   X    

Maud Lundh (M)  X    

Mårten Berglund (M)   X    

Morgan Darmell (M)  X    
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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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§1: Anmälningsärenden/Delegationsärenden 2016 

Dnr 16KS5 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandens förslag 

att lägga anmälan om beslutade medborgarförslag i övriga nämnder till 
handlingarna. 

Inlägg görs av 
Tord Fredriksen (V), Margaretha Larsson (M) och Lars Beckman (M). 

Beslutsunderlag 
 Anmälan om beslutade medborgarförslag i övriga nämnder, dnr 279819 
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§2: Valkretsindelning vid val till kommunfullmäktige 
2018 

Delges:  
Länsstyrelsen, Valnämnden 

Dnr 16KS428 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att Gävle från och med valet till kommunfullmäktige år 2018 ska utgöra en valkrets. 

Ärendebeskrivning 
Efter den översyn av vallagen som gjorts av vallagskommittén har riksdagen 
beslutat om ett större antal förändringar i vallagen inför valen 2018. Frågan om 
kommunens indelning i valkretsar och valdistrikt har utretts av valnämnden med 
anledning av förändringar i vallagen som innebär att Gävle kommun från 2018 är 
fri att välja om kommunen ska utgöra en eller flera valkretsar. Valnämnden har 
utrett konsekvenserna av att övergå från idag två valkretsar till en valkrets och 
föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta att Gävle kommun vid 
valet till kommunfullmäktige år 2018 ska utgöra en valkrets. 

Inlägg görs av 
Roland Nilsson (M) och Mattias Eriksson (SD). 

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

Mattias Eriksson (SD) yrkar att ärendet avslås. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag mot Mattias 
Eriksson (SD) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
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§3: Överlåtelse av Gästrike Återvinnare Fastighets AB 
(GÅ-FAB) till Gavlefastigheter Gävle Kommun AB 
(GFAB) 

Delges:  
Gävle Stadshus AB, Gästrike Återvinnare AB, Gavlefastigeter Gävle AB 

Dnr 16KS337 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att godkänna att Gästrike Återvinnare AB säljer aktiebolaget GÅFAB Fastighets AB 

att Gavlefastigheters dotterbolag Utveckling i Gävle AB förvärvarar aktiebolaget 
GÅFAB Fastighets AB. Köpeskillingen uppgår till 17,7 mnkr 

  

Ärendebeskrivning 
Gästrike Återvinnarens fullmäktige har beslutat att sälja sitt dotterbolag GÅFAB 
Fastigheter AB till Gavlefastigheter Gävle kommun AB. Syftet med försäljningen är 
att Gästrike Återvinnare och Gavlefastigheter koncentrerar sig på sina respektive 
kärnverksamheter. Detta för att uppnå bästa möjliga professionalitet, kvalitet och 
kostnadseffektivitet totalt sett, till nytta för kunder och kommunmedborgare. 
Hyresmässigt skall överlåtelsen vara kostnadsneutral för Gästrike Återvinnare. På 
grund av koncernmässiga och skattetekniska fördelar föreslås GFABs helägda 
dotterbolag Utveckling i Gävle AB att förvärva bolaget. Köpeskillingen är bestämd 
till 17,7 mnkr. 

Då ägarkommunerna till Gästrike Återvinnare i respektive kommunfullmäktige 
beslutat att det är Gavlefastigheter AB som skall förvärva bolaget krävs ett beslut i 
Gävle kommunfullmäktige att aktierna slutligen förvärvas av Gavlefastigheters 
helägda dotterbolag Utveckling Gävle AB under namnändring till Gavlia AB. Beslut 
kommer under hösten att tas i respektive ägarkommuns fullmäktige att 
Gavlefastigheter skall förvärva fastighetsbolaget GÅFAB Fastighets AB. 

Inlägg görs av 
Inger KällgrenSawela (M) 

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

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-10-25 § 234, dnr 279665 

 Tjänsteskrivelse -  GFAB förvärv av GÅs Fastighetsbolag, dnr 16KS337-5 

 Protokollsutdrag 2016-10-12 från Gävle Stadshus AB, dnr 16KS337-6 

 Brev Samråd om överlåtelse av GÅFAB Fastighets AB till Gavle Fastigheter 
Gävle Kommun AB, dnr 16KS337-2 

 Protokoll Gästrike Återvinnare  2016-06-16, dnr 16KS337-1 

 Gästrike Återvinnares protokoll 2016-09-01 - Samråd och beslut  Gästrike 
återvinnare, dnr 16KS337-3 

 Gavlefastigheters presentation avseende Gästrike Återvinnare, dnr 16KS337-4 

 Protokoll GFAB 161013, dnr 278621 
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§4: Omstrukturering Gavlia-koncernen 
(Gavlefastigheter Gävle kommun AB) 

Delges:  
Gävle Stadshus AB, Gavlefastigheter AB 

Dnr 16KS436 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att Gavlefastigheter Gävle kommun AB tillskjuter ett aktieägartillskott till 
Utveckling i Gävle AB på 11 mnkr vilket motsvarar köpeskillingen för aktierna 
avseende förvärvande bolag, 

att Gavlefastigheter Gävle kommun AB säljer samtliga aktier i Gävle 
Parkeringsservice AB, Gävle Flygplats AB samt Markbyggarna Gävle kommun AB 
till bokfört värde på aktierna i Gavlefastigheter Gävle kommun AB till det helägda 
dotterbolaget Utveckling i Gävle AB, 

att namnändra bolaget Utveckling i Gävle AB till Gavlia AB. 

  

Ärendebeskrivning 
Styrelsen i Gavlefastigheter Gävle kommun AB antog den 13 oktober 2016 en 
affärsplan för Gavlian-koncernen. Beslutet innebär att en omstrukturering av 
Gavlia-koncernen innebärande att Utveckling i Gävle AB köper aktierna i 
Markbyggarna Gävle kommun AB, Gävle Parkeringsservice AB och Gävle Flygplats 
AB till bokfört värde av aktierna i Gavlefastigheter Gävle kommun AB. Syftet med 
omstruktureringen är att undvika risken för byggmästarsmitta samt att 
dotterbolagen, främst Gävle Parkeringsservice, skall kunna äga sina egna 
verksamhetslokaler. 

För ett aktiebolag är den löpande beskattningen av en bedriven byggnadsrörelse 
densamma som beskattning av annan verksamhet. För de enskilda bolaget är det 
på så sätt ingen skattemässig skillnad att skattemässigt benämna sig som ett 
byggföretag. 

Ingår bolaget som bedriver byggnadsrörelsen i en koncern som förvaltar fastigheter 
och/eller själv förvaltar fastigheter uppkommer dock vissa skattemässiga 
konsekvenser på grund av den bedrivna byggnadsrörelsen. Konsekvenserna kan 
vara av två olika slag. Fastigheter kan skattemässigt anses vara lagertillgång och 
aktier i ägda bolag kan anses vara lageraktier. Det är detta som kallas 
byggmästarsmitta. 

Försäljningsvinster på lagerfastigheter beskattas i aktiebolag på samma sätt som 
försäljningsvinster på anläggningsfastigheter. En oangenäm konsekvens av reglera 
om byggmästarsmitta i 27 kap Inkomstskattelagen uppkommer i de fall aktierna i 
ett fastighetsförvaltande bolag ägs av ett bolag som bedriver byggnadsrörelse eller 
handel med fastigheter. Dessa aktier blir då inte näringsbetingade aktier utan 
lageraktier. Utdelning på och försäljningsvinster av näringsbetingade aktier är 
skattefria för ägande bolag. Utdelning på och försäljningsvinster av lageraktier är 
skattepliktiga för ägande bolag. 
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I omstruktureringar av koncerner där byggmästarrörelse kan komma att bedrivas 
söker man på grund av gällande bestämmelser alltid att placera ett tomt 
holdingbolag som ägare till bolag som förvaltar fastigheter. På detta sätt skyddar 
man aktieinnehavet från att bli lageraktie. Inom Gavlia-koncernen är Utveckling i 
Gävle AB ett tomt holdingbolag 

Inlägg görs av 
Inger KällgrenSawela (M), Jörgen Edsvik (S), Gin Akgul Hajo (V) och Lars Göran 
Ståhl (S). 

Yrkanden 
Inger KällgrenSawela (M), Jörgen Edsvik (S), och Lars Göran Ståhl (S) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

Särskilt Yttrande 
Vänsterpartiet ställer sig bakom ett bifall till omstrukturering av Gavliakoncernen 
då detta är en konsekvens av majoritetens tidigare fattade beslut av hur GSAB är 
konstruerat, vilket Vänsterpartiet var emot. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-10-25 § 245, dnr 279689 

 Tjänsteskrivelse - Omstrukturering Gavlia-koncernen, dnr 16KS436-1 

 Protokollsutdrag 2016-10-12 från Gävle Stadshus AB, dnr 16KS436-3 

 Presentation GSABs styrelsemöte 2016-10-12 - Omstrukturering Gavlia-
koncernen, dnr 16KS436-2 

 Protokoll Gavlefastigheter 2016-09-14 - Justerat, dnr 278594 

 Protokoll GFAB 161013, dnr 278578 
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§5: Avveckling av verksamheten på Rörbergs flygplats 

Delges:  
Gävle Stadshus AB, Gavlefastigheter AB, Region Gävleborg. 

Dnr 16KS432 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att verksamheten på Gävle Flygplats AB skall upphöra och att en avvecklingsplan 
omedelbart skall upprättas, 

att avvecklingsplanen innebär att Gävle flygplats omedelbart avvecklas som 
instrumentflygplats. Möjligheterna att fortsatt använda flygplatsen för annan 
flygverksamhet vid en omklassning till icke godkänd flygplats kan möjliggöras 
genom avtal med de som önskar. Avtalen ska inte ge garantier för fortsatt underhåll 
och investeringar från kommunens sida utan helt och hållet bygga på kommersiella 
grunder. 

 

Ärendebeskrivning 
Gävle Flygplats AB har under kalenderåret 2015 och till och med 31 augusti 2016 
bedrivit verksamheten med förlust. För 2016 prognostiseras en förlust på 2,5 mnkr. 
För 2015 var rörelseresultatet -1,7 mnkr vilket täcktes med ett aktieägartillskott på 
2,0 mnkr från Gavlefastigheter Gävle kommun AB (GFAB). GFAB har med hjälp av 
PWC upprättat en konsekvensutredning av Gävle flygplats AB för utredning av dess 
framtid. Utredningen visar att flygplatsen inte kan drivas i nuvarande form utan 
måste utvecklas eller avvecklas. Investeringsbehovet enligt utredningen beräknas 
uppgå till 17 mnkr för perioden 2017-2019. Enligt utredningen bör 
kommunbidraget från Gävle kommun som en konsekvens härav för samma period 
uppgå till 29,2 mnkr fördelat på kommande år enligt: 2017 6,5 mnkr, år 2018 6,8 
mnkr, år 2019 7,1 mnkr samt år 2020 8,8 mnkr Summa 29,2 mnkr. 

Med ovanstående utökade kommunbidrag beräknas flygplatsen att drivas med ett 
nollresultat. Gävle kommun lämnar 2016 ett kommunbidrag på 2,5 mnkr till 
flygplatsen. Styrelsen i GFAB beslutade den 14 september 2016 att ställa sig bakom 
förslaget att behålla och utveckla Gävle flygplats med fjärrmanövrering. Mauritz 
Glaumann (MP) reserverade sig mot beslutet. 

När beslut fattades om att verksamheten vid Gävle flygplats AB inte längre skulle 
organiseras under kommunstyrelsen skrevs ett avtal mellan kommunstyrelsen och 
det nybildade Gävle Flygplats AB. Avtalet skrevs för att möjliggöra 
kommunbidragsfinansiering till den del flygplatsverksamheten ansågs motsvara 
samhällsnytta. Avtalet tecknades på 2,5 mnkr med en årlig uppräkning med KPI, 
dock lägst 2 %. Som framgår ovan beräknas kostnaden för kommunen för 2017 öka 
med 4 mnkr och fram t.o.m. 2020 med 29,2 mnkr. En sådan ökning av finansiering 
med skattemedel för att upprätthålla flygplatsverksamheten vid Rörberg måste 
anses ytterst tveksam ur ett samhällsnyttoperspektiv. 

 

Inlägg görs av 
Inger KällgrenSawela (M), Jörgen Edsvik (S), Richard Carlsson (SD), Ahmed Amin 
(S), Roger Persson (MP) och Gin Aklgul Hajo (V). 
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Yrkanden 
Inger KällgrenSawela (M) och Jörgen Edsvik (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Richard Carlsson (SD) yrkar att ärendet avslås. 

Roger Persson (MP) yrkar stryka sista meningen i att-sats två. ”Avtalen ska 

inte ge garantier för fortsatt underhåll och investeringar från kommunens 

sida utan helt och hållet bygga på kommersiella grunder”.  

Gin Akgul Hajo (V) stödjer Roger Perssons yrkande. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag mot Richard 
Carlsson (SD) avslagsyrkande och finner 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 Richard Carlsson (SD) förslag röstar nej, Vid upprop 
avges 65 röster, varav 56 ja-röster och 8 nej-röster och 1 avstår. Ordföranden finner 
att finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Därefter ställer ordförande proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag och 
Roger Persson (MP) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Reservationer 
Miljöpartiet och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig muntligt mot 
beslutet. 

  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-10-25 § 246, dnr 279690 

 Tjänsteskrivelse Gävle Stadshus AB -  Rörbergs flygplats, dnr 16KS432-1 

 Beslutsunderlag för Gävle flygplats från Gävle Flygplats AB, dnr 16KS432-2 

 Presentation - Beslutsunderlag Gävle flygplats, dnr 16KS432-3 

 Yttrande från Region Gävleborg - Gävle flygplats, dnr 16KS432-4 

 Protokollsutdrag 2016-10-12 från Gävle Stadshus AB, dnr 16KS432-5 

 Protokoll Gavlefastigheter 2016-09-14 - justerat, dnr 278590 
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§6: Sammanträdesdagar år 2017 

Delges:  
Samtliga nämnder och bolag. 

Dnr 16KS388 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  

att fastställa förslaget till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under år 
2017. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har lämnat ett förslag till sammanträdesdagar för år 
2017 enligt följande: 20 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 19 juni, 25 
september, 30 oktober, 27 november och 11 december. Kommunfullmäktiges 
sammanträden börjar kl. 09:00 och pågår som längst till 17:00. Sammanträdena i 
juni och december kommer att vid behov ej ha sluttid kl. 17.00. 

Inlägg görs av 
Elin Lundgren (S). 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2017, dnr 16KS388-3 
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§7: Avsägelser samt fyllnadsval år 2016 

Delges:  
Berörda 

Dnr 16KS215 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla valberedningens förslag på avsägelser och fyllnadsval och utse 

Johan Löfström (S) till ersättare i Valnämnden 

Charlotte Carlsson (S) till Nämndeman i Gävle Tingsrätt 

Eva Karin Caisa Hamilton (M) till ersättare i Utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens utlåtande angående avsägelser samt fyllnadsval behandlas. 

Följande förtroendevalda har avsagt sig sina uppdrag: 

Tommy Sandin (M) ersättare i Utbildningsnämnden 
Liw Schönning Myrberg (V) Nämndeman i Gävle Tingsrätt 
Michaela Gästgivar (S) Nämndeman i Gävle Tingsrätt 
Marcus Andersson (SD) ledamot i Socialnämnden, Näringsliv- och 
arbetsmarknadsnämnden, Gävle Energi AB samt Nämndeman i Gävle Tingsrätt. 

Kjell Helling (L) ordförande i valberedningen föredrar ärendet. 

Paragrafen justeras omedelbart. 
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Sammanträdesdatum 2016-11-21 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§8: Motion (V) - Avskaffa allmän visstidsanställningar i 
kommunen 

Delges:  
HR-avdelningen kommunledningskontoret 

Dnr 16KS164 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse motionen som besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2016, §24b, väcktes denna 
motion av Gin Akgül Hajo (V). Ett yttrande över motionen har inkommit från 
Kommunledningskontoret.  

Inlägg görs av 
Helene Åkerlind (L), Gin Akgu Hajo (V), Åsa Wiklund Lång (S), Hans Wahlström 
(S), Ahmed Amin (S), Håkan Alenius (S), Ellinor Hedblom (S), Lars Beckman (M) 
och Isabella Bexell (V). 

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

Gin Akgu Hajo (V) och Isabella Bexell (V) yrkar bifall till motionen. 

Åsa Wiklund Lång (S) yrkar bifall på fjärde att-satsen i motionen: ”att anställda 
som längst kan vara vikarie- och allmän visstidsanställda sammanlagt två år 
oavsett anställningsform”. 

Hans Wahlström (S), Ahmed Amin (S) och Håkan Alenius (S) stödjer Åsa Wiklund 
Lång (S) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag att anse att-
sats ett - tre besvarad mot Gin Akgul Hajo (V) yrkande på bifall och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag att anse att-
sats fyra besvarad mot Åsa Wiklund Lång (S) yrkande att bifalla att-sats fyra och 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs och bifalles. Följande voteringsproposition godkännes. Den som 
bifaller kommunstyrelsens förlag att anse att att-sats fyra är besvarad röstar ja. Den 
som anser att bifalla att-sats fyra röstar nej, Vid upprop avges 65 röster, varav 35 
ja-röster och 30 nej-röster. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag att anse att-sats fyra besvarad. 

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

Ajournering: kl. 10:30-10:50 

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

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-10-11 § 225, dnr 277945 
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 Motion (V) - Avskaffa allmän visstidsanställningar i kommunen, dnr 16KS164-1 

 Yttrande Kommunledningskontoret HR-avdelningen - Motion Avskaffa allmän 
visstid i kommunen, dnr 16KS164-4 

 Utlåtande över motion (V) – Avskaffa allmän visstidsanställningar i 
kommunen, dnr 16KS164-5 

 Reservation (V) - Motion Avskaffa allmän visstidsanställningar i kommunen, 
dnr 16KS164-6 
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§9: Motion (SD) - Öka stödet och upplys om Grindens 
värdefulla verksamhet 

Delges:  
Socialnämnden 

Dnr 15KS335 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse motionen som besvarad 

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

Inlägg görs av 
Ewa Marja Andersson (M), Mattias Eriksson (SD), Lars Öberg (S) och Seppo Laine 
(V). 

Yrkanden 
Ewa Marja Andersson (M) och Lars Öberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag att anse motionen besvarad. 

Mattias Eriksson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Vid proposition på kommunstyrelsens förslag och Mattias 
Eriksson (SD) bifallsyrkande finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Reservationer 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet. 

  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-10-25 § 247, dnr 279666 

 Motion (SD) - Öka stödet och upplys om Grindens värdefulla verksamhet, dnr 
15KS335-1 

 Protokollsutdrag 2016-01-27 med beslutsunderlag från Socialnämnden, dnr 
15KS335-3 

 Utlåtande över motion, dnr 15KS335-4 
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§10: Motion (FP) - En regional handlingsplan mot 
våldsbejakande extremism 

Delges:  
Säkerhetsenheten kommunledningskontoret 

Dnr 15KS378 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse attsats ett, två och tre som besvarad 
samt avslå attsats fyra. 

Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 2015, § 15b, väckte 
Helene Åkerlind (FP), Kjell Helling (FP), Per-Åke Fredriksson (FP), Evelyn 
Klöverstedt (FP) och Lena Ödeen (FP) denna motion. Ett yttrande över motionen 
har inkommit från Kommunledningskontoret. Länsstyrelsen i Gävleborg har 
samlat länets kommuner för att få till stånd en samordning i frågan. Redan i 
januari 2016 togs ett första steg, via en konferens, för att samlas kring frågorna 
inom området och för att skapa en yta för samverkan i länet. På riksnivå har en 
jourtelefon inrättats som kan tillse behovet i vår kommun väl. 

Inlägg görs av 
Helene Åkerlind (L). 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-10-25 § 249, dnr 279864 

 Motion (FP) - En regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism(.pdf), 
dnr 279985 

 Yttrande från Kommunledningskontoret, dnr 15KS378-4 

 Utlåtande över motion, dnr 15KS378-5 
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§11: Motion (V) - Omvårdnadsnämnden kan medverka 
till minskad bostadsbrist 

Delges:  
Omvårdnadsnämnden 

Dnr 16KS198 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse motionen som besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2016, § 24g, väckte Tord 
Fredriksen (V) denna motion. Ett yttrande över motionen har inkommit från 
Kommunledningskontoret. 

Inlägg görs av 
Anders Jansson (M) och Tord Fredriksen (V). 

Yrkanden 
Anders Jansson (M) och Tord Fredriksen (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förlag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-10-25 § 250, dnr 279668 

 Motion (V) - Omvårdnadsnämnden kan medverka till minskad bostadsbrist, 
dnr 16KS198-1 

 Yttrande från Kommunledningskontoret, dnr 16KS198-3 

 Utlåtande över motion, dnr 16KS198-4 
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§12: Motion (V) - Hemtjänst på olika språk 

Delges:  
Omvårdnadsnämnden 

Dnr 16KS159 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att med hänsyn till det inkomna yttrandet avslå motionen. 

  

Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2016, § 24a, väckte Tord 
Fredriksen (V) denna motion. Ett yttrande över motionen har inkommit från 
Omvårdnadsnämnden. 

Inlägg görs av 
Anders Jansson (M), Tord Fredriksen (V), Åsa Wiklund Lång (S), Ellinor Hedblom 
(S), Inger KällgrenSawela (M), Hans Wahlström (S), Jens Leidermark (S), Isabella 
Bexell (V), Ahmed Amin (S), Daniel Kvarnlöf (M), Margaretha Wedin (C) och Lars 
Beckman (M). 

Yrkanden 
Anders Jansson (M), Inger KällgrenSawela (M) och Daniel Kvarnlöf (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förlag. 

Tord Fredriksen (V), Åsa Wiklund Lång (S), Ellinor Hedblom (S), Hans Wahlström 
(S), Jens Leidermark (S), Isabella Bexell (V) och Ahmed Amin (S) yrkar bifall till 
motionen. 

Propositionsordning 
Vid proposition på kommunstyrelsens förslag och Tord Fredriksen (V) 
m.fl. 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 Tord Fredriksens förslag röstar nej, Vid upprop avges 
65 röster, varav 35 ja-röster och 30 nej-röster. Ordföranden finner att finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Reservationer 
Vänsterpartiets, Socialdemokraternas och Miljöpartiets ledamöter reserverar sig 
muntligt mot beslutet. 

 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-10-25 § 251, dnr 279671 

 Motion (V) - Hemtjänst på olika språk, dnr 16KS159-1 

 Protokollsutdrag 2016-08-31  med beslutsunderlag från Omvårdnadsnämnden, 
dnr 16KS159-3 

 Utlåtande över motion, dnr 16KS159-4 
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§13: Motion (V) - Inför "Mina timmar" inom hemtjänsten 

Delges:  
Omvårdnadsnämnden 

Dnr 16KS194 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2016, §24e, väckte Tord 
Fredriksen (V) denna motion. Ett yttrande över motionen har inkommit från 
Omvårdnadsnämnden. 

Inlägg görs av 
Anders Jansson (M) och Tord Fredriksen (V). 

Yrkanden 
Anders Jansson (M) och Tord Fredriksen (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-10-25 § 252, dnr 279674 

 Motion (V) - Inför  "Mina timmar" inom hemtjänsten, dnr 16KS194-1 

 Protokollsutdrag  2016-08-31 med beslutsunderlag från Omvårdnadsnämnden, 
dnr 16KS194-3 

 Utlåtande över motion, dnr 16KS194-4 
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§14: Motion (M) - Avskaffa behovsprövning av 
hemtjänst för alla medborgare som fyllt 75 år 

Delges:  
Omvårdnadsnämnden 

Dnr 15KS96 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att med hänsyn till det inkomna yttrandet avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2015, § 27b, väckte Anders 
Jansson (M) denna motion. Ett yttrande över motionen har inkommit från 
Omvårdnadsnämnden. 

Inlägg görs av 
Margaretha Wedin (C), Anders Jansson (M) och Mona Kolarby (S). 

Yrkanden 
Anders Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-10-25 § 253, dnr 279676 

 Motion (M) - Avskaffa behovsprövning av hemtjänst för alla medborgare som 
fyllt75 år., dnr 15KS96-1 

 Protokollsutdrag 2015-04-08  med beslutsunderlag från Omvårdnadsnämnden 
-, dnr 15KS96-3 

 Utlåtande över motion, dnr 15KS96-5 
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§15: Motion (V) - Inrätta äldreombud i Gävle kommun 

Delges:  
Omvårdnadsnämnden 

Dnr 15KS287 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att med hänsyn till det inkomna yttrandet avslå attsats ett och anse attsats två och 
tre som besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni 2015, § 30a, väckte Gin Akgul 
Hajo (V) och Tord Fredriksen (V) denna motion. Ett yttrande över motionen har 
inkommit från Omvårdnadsnämnden. 

Inlägg görs av 
Anders Jansson (M), Tord Fredriksen (V), Åsa Wiklund Lång (S) och Ellinor 
Hedblom (S). 

Yrkanden 
Anders Jansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Tord Fredriksen (V) yrkar bifall till att-sats ett och stödjer kommunstyrelsens 
förslag till besvarad på att-sats två och tre. 
Åsa Wiklund Lång (S) stödjer Tord Fredriksens yrkande. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Tord Fredriksen 
(V) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-10-25 § 254, dnr 279678 

 Motion (V) - Inrätta äldreombud i Gävle kommun, dnr 15KS287-1 

 Bilaga till motionsutlåtande - Inrätta äldreombud i Gävle kommun, dnr 244961 

 Protokollsutdrag 2015-09-22 med beslutsunderlag från Omvårdnadsnämnden, 
dnr 15KS287-3 

 Utlåtande över motion, dnr 15KS287-4 
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§16: Medborgarförslag - Ta bort det pyrotekniska 
(Fyrverkeri) inslaget vid den årliga invigningen av 
Gävlebocken 

Delges:  
Förslagsställaren, kommunikationsavdelningen kommunledningskontoret 

Dnr 15KS576 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att med hänsyn till det inkomna yttrandet avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2015, §43d, väcktes detta 
medborgarförslag. Ett yttrande över medborgarförslaget har inkommit från 
kommunledningskontoret. 

Inlägg görs av 
Inger KällgrenSawela (M). 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-10-11 § 221, dnr 277940 

 Medborgarförslag - Ta bort det pyrotekniska inslaget vid den årliga invigningen 
av Gävlebocken (ej pul)., dnr 15KS576-5 

 Yttrande över medborgarförslag från Kommunikationsavdelningen 
Kommunledningskontoret -  Ta bort det pyrotekniska (Fyrverkeri) inslaget  vid 
den årliga invigningen av Gävlebocken, dnr 15KS576-3 

 Utlåtande över medborgarförslag, dnr 15KS576-4 
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§17: Medborgarförslag - Ge alla skolungdomar i Gävle 
kommun busskort gällande resor i kommunen 

Delges:  
Förslagsställaren, Administrativa avdelningen kommunledningskontoret 

Dnr 15KS385 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse medborgarförslaget besvarat. 

  

Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 2015, §17j, väcktes detta 
medborgarförslag. Ett yttrande över medborgarförslaget har inkommit från 
Kommunledningskontoret. 

Inlägg görs av 
Margaretha Wedin (C) och Seppo Laine (V). 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-10-11 § 222, dnr 277942 

 Medborgarförslag - Ge alla skolungdomar i Gävle kommun busskort gällande 
resor i kommunen (ej pul), dnr 15KS385-7 

 Yttrande från Kommunledningskontoret, dnr 15KS385-4 

 Utlåtande över medborgarförslag, dnr 15KS385-6 
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§18: Medborgarförslag - Elevkort till alla skolelever i 
Gävle kommun med 4 fria resor per dag måndag-
söndag 

Delges:  
Förslagsställaren, Administrativa avdelningen kommunledningskontoret 

Dnr 15KS461 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse medborgarförslaget besvarat. 

  

Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2015, §16c, väcktes detta 
medborgarförslag. Ett yttrande över medborgarförslaget har inkommit från 
Kommunledningskontoret. 

Inlägg görs av 
Margaretha Wedin (C). 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-10-11 § 223, dnr 277943 

 Medborgarförslag - Elevkort till alla skolelever i Gävle kommun med 4 fria 
resor per dag måndag-söndag (ej pul), dnr 15KS461-6 

 Yttrande från Kommunledningskontoret, dnr 15KS461-3 

 Utlåtande över medborgarförslag, dnr 15KS461-5 
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§19: Medborgarförslag - Låt föräldrar med barn i vagn 
åka buss gratis samt alla barn under 15 år 

Delges:  
Förslagsställaren, Administrativa avdelningen kommunledningskontoret 

Dnr 15KS609 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

  

Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2015, §43g, väcktes detta 
medborgarförslag. Ett yttrande över medborgarförslaget har inkommit från 
Kommunledningskontoret. 

Inlägg görs av 
Margaretha Wedin (C) och Mattias Eriksson (SD). 

Yrkanden 
Mattias Eriksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-10-11 § 224, dnr 277944 

 Medborgarförslag - Låt föräldrar med barn i vagn åka buss gratis samt alla 
barn under 15 år (ej pul), dnr 15KS609-6 

 Yttrande från Kommunledningskontoret, dnr 15KS609-3 

 Utlåtande över medborgarförslag, dnr 15KS609-5 
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§20: Medborgarförslag - Ändra ägardirektiven för AB 
Gavlegårdarna 

Delges:  
Förslagsställaren, Gävle Stadshus AB 

Dnr 15KS21 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att med hänsyn till det inkomna yttrandet avslå medborgarförslaget. 

  

Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2015, § 29f, väcktes detta 
medborgarförslag. Ett yttrande över medborgarförslaget har inkommit från 
Kommunledningskontoret. 

Inlägg görs av 
Inger KällgrenSawela (M), Gin Akgul Hajo (V) och Jörgen Edsvik (S). 

Yrkanden 
Inger KällgrenSawela (M) och Jörgen Edsvik (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag att avslå motionen. 

Gin Akgul Hajo (V) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Gin Akgül Hajo 
(V) bifallsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-10-25 § 237, dnr 279679 

 Medborgarförslag - Ändra ägardirektiven för AB Gavlegårdarna, dnr 15KS21-1 

 Yttrande från Gävle Stadshus AB, dnr 15KS21-6 

 Protokollsutdrag från Gävle Stadshus AB medborgarförslag, dnr 15KS21-7 

 Utlåtande över medborgarförslag, dnr 15KS21-8 
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§21: Medborgarförslag - Erbjud fri wifi för medborgare 
och besökande i de kommunala byggnaderna 

Delges:  
Förslagsställaren, Kommunikations avdelningen kommunledningskontoret 

Dnr 16KS280 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse medborgarförslaget som besvarat. 

  

Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2016, § 29h, väcktes detta 
medborgarförslag. Ett yttrande över medborgarförslaget har inkommit från 
Kommunledningskontoret. 

Inlägg görs av 
Inger KällgrenSawela (M), Ahmed Amin (S) och Lena Ålander (S). 

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

  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-10-25 § 238, dnr 279680 

 Medborgarförslag - Erbjud fri wifi för medborgare och besökande i de 
kommunala byggnaderna, dnr 16KS280-1 

 Yttrande från Kommunledningskontoret, dnr 16KS280-5 

 Utlåtande över medborgarförslag, dnr 16KS280-6 
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§22: Medborgarförslag - Anslutning till tjänsten Mina 
meddelanden 

Delges:  
Förslagsställaren, IT avdelningen 

Dnr 16KS281 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse medborgarförslaget som besvarat. 

Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2016, § 29i, väcktes detta 
medborgarförslag. Ett yttrande över medborgarförslaget har inkommit från 
Kommunledningskontoret. 

Inlägg görs av 
Inger KällgrenSawela (M) och Mattias Eriksson (SD). 

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

  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-10-25 § 239, dnr 279681 

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

 Yttrande från Kommunledningskontoret, dnr 16KS281-5 

 Utlåtande över medborgarförslag, dnr 16KS281-6 
 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-11-21 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§23: Medborgarförslag - Adventsstakar i Stadshuset 

Delges:  
Förslagsställaren, Kommunikations avdelningen kommunledningskontoret. 

Dnr 14KS463 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse medborgarförslaget som besvarat. 

  

  

Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2015, § 29a, väcktes detta 
medborgarförslag. Ett yttranden över medborgarförslaget har inkommit från 
Kommunledningskontoret. 

Inlägg görs av 
Inger KällgrenSawela (M). 

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

  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-10-25 § 240, dnr 279682 

 Medborgarförslag - Adventsstakar i Stadshuset, dnr 14KS463-1 

 Yttrande från Kommunledningskontoret, dnr 14KS463-4 

 Utlåtande över medborgarförslag, dnr 14KS463-5 
 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-11-21 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§24: Medborgarförslag - Gör Strömvallen till ett 
simstadion med tävlingsmått 

Delges:  
Förslagsställaren, Övergripande planering kommunledningskontoret. 

Dnr 15KS359 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse medborgarförslaget som besvarat. 

  

Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september 2015, § 17b, väcktes 
detta medborgarförslag. Ett yttrande över medborgarförslaget har inkommit från 
Kommunledningskontoret. 

Inlägg görs av 
Margaretha Wedin (C). 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-10-25 § 241, dnr 279683 

 Medborgarförslag - Gör Strömvallen till ett simstadion med tävlingsmått, dnr 
15KS359-1 

 Komplettering till medborgarförslag - Gör Strömvallen till ett simstadion med 
tävlingsmått, dnr 15KS359-2 

 Tjänsteskrivelse - Yttrande medborgarförslag Strömvallen, dnr 15KS359-5 

 Utlåtande över medborgarförslag, dnr 15KS359-6 
 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-11-21 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§25: Medborgarförslag - SafeEye Utbilda arbetslösa i 
säkerhet för patrullering kvälls- och nattetid för att 
förebygga brott 

Delges:  
Förslagsställaren, Säkerhetsenheten kommunledningskontoret. 

Dnr 14KS306 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse medborgarförslaget som besvarat. 

  

Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 2014, § 16i, väcktes 
detta medborgarförslag. Ett yttrande över medborgarförslaget har inkommit från 
Kommunledningskontoret. 

Inlägg görs av 
Jan Myléus (KD). 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-10-25 § 242, dnr 279684 

 Medborgarförslag - SafeEye Utbilda arbetslösa i säkerhet för patrullering 
kvälls- och nattetid för att förebygga brott, dnr 14KS306-1 

 Yttrande från Kommunledningskontoret, dnr 14KS306-4 

 Utlåtande över medborgarförslag, dnr 14KS306-5 
 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-11-21 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§26: Medborgarförslag - Strömvallen för spontanidrott 
för barn och ungdomar 

Delges:  
Förslagsställaren, Kultur- och frid. 

Dnr 15KS300 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse medborgarförslaget besvarat. 

  

Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni 2015, § 32b, väcktes detta 
medborgarförslag. Två yttranden över medborgarförslaget har inkommit. Ett från 
Kultur- och fritidsnämnden, och ett från Kommunledningskontoret. 

Inlägg görs av 
Jan Myléus (KD), Roger Persson (MP) och Isabella Bexell (V). 

Yrkanden 
Roger Persson (MP) yrkar bifall till motionen och Isabella Bexell (V) yrkar bifall till 
motionen med motiveringen ”att en yta framför läktaren för spontanidrott ska 
särskilt beaktas i projektet för Strömvallens framtida användning”. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag mot Roger 
Persson (MP) m.fl. bifallsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Reservationer 
Miljöpartiets och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet. 

  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-10-25 § 243, dnr 279685 

 Medborgarförslag - Strömvallen för spontanidrott för barn och ungdomar, dnr 
15KS300-1 

 Protokollsutdrag 2015-09-23 med beslutsunderlag från Kultur- och 
fritidsnämnden, dnr 15KS300-4 

 Tjänsteskrivelse -Yttrande över medborgarförslag - Strömvallen, dnr 15KS300-
6 

 Utlåtande över medborgarförslag -  Strömvallen för spontanidrott för barn och 
ungdomar, dnr 15KS300-7 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-11-21 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§27: Medborgarförslag - Uppgradera skolskjutskorten 

Delges:  
Förslagsställaren, Administrativa avdelningen kommunledningskontoret 

Dnr 16KS262 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse medborgarförslaget besvarat. 

Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2016, § 28a, väcktes detta 
medborgarförslag. Ett yttrande över medborgarförslaget har inkommit från 
Kommunledningskontoret. Genom en skatteväxling 2012 blev det klart att Region 
Gävleborg ansvarar för kollektivtrafiken. När det gäller praktiska lösningar som att 
kunna ladda skolbiljetter med reskassa ligger detta således utanför 
kommunfullmäktiges möjlighet att besluta om. Vi ser dock fördelar med förslaget 
som ges i detta medborgarförslag. Förslagets förverkligande skulle bidra till bättre 
service från X-Trafik gentemot sina unga resenärer. Ungdomarna skulle då endast 
behöva ett busskort och antalet resande skulle med all säkerhet öka. 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att under 2016 utreda möjligheten 
att införa kostnadsfri kollektivtrafik för ungdomar i Gävle kommun. Denna 
utredning kommer innan årsskiftet lämnas till kommunfullmäktige. 

Inlägg görs av 
Margaretha Wedin (C) 

  

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

Ajournering: kl. 13:38 -13:43 

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

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen protokoll 2016-10-25 § 244, dnr 279686 

 Medborgarförslag - Uppgradera skolskjutskorten, dnr 16KS262-1 

 Medborgarförslag beskrivning och motivering - Uppgradera skolskjutskorten, 
dnr 16KS262-2 

 Yttrande från Kommunledningskontoret, dnr 16KS262-6 

 Utlåtande över medborgarförslag, dnr 16KS262-7 
 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-11-21 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§28: Allmänhetens och politikers frågestund 

Beslut  
Åsa Wiklund Lång (S) har ställt rubricerade fråga: ”Har alla nämnderna antagit och 
redovisat sina verksamhetsplaner?" Dnr 16KS497. Kommunfullmäktige medger att 
fråganfår framställas. Frågan besvaras av Inger KällgrenSawela (M) och efter inlägg 
av Åsa Wiklund Lång (S) förklaras debatten avslutad. 

  

Lars Öberg (S) har ställt rubricerade fråga:  ”Barns säkerhet i trafiken", dnr 
16KS501. Kommunfullmäktige medger att fråganfår framställas. Frågan besvaras 
av Evelyn Klöverstedt (L) och efter inlägg av Lars Öberg (S) förklaras debatten 
avslutad. 

  

En fråga har inkommit från allmänheten. Rolf Selander har ställt rubricerade fråga: 
Behövs visselblåsarfunktionen i Gävle kommun? dnr 16KS503. I samband med 
frågestunden tar frågeställaren tillbaka frågan. Frågan besvaras ändå av Helene 
Åkerlind (L). 

 

Beslutsunderlag 
 Enkel fråga (S) - Har alla nämnderna antagit och redovisat sina 

verksamhetsplaner? dnr 16KS497-1 

 Enkel fråga (S) - Barns säkerhet i trafiken, dnr 16KS501-1 

 Allmänhetens fråga - Behövs visselblåsarfunktionen i Gävle kommun?, dnr 
16KS503-1 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-11-21 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§29: Interpellation (S) - Policyn om rökfri arbetstid för 
kommunens förtroendevalda politiker 

Dnr 16KS448 
 

Beslut  
På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga denna 
interpellation för att återuppta denna vid sammanträdet den 12 december 2016. 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-11-21 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§30: Nya motioner 

Beslut  
Följande skriftliga motioner avlämnas av 

a. Roger Persson, Inger Schörling, Peter Hansson och Helen Börjesson (MP) 
Gör solenergi mer lättillgänglig - ta fram en solkarta över Gävle, dnr 16KS487 

b. Inger Schörling (MP), Kjell Helling (L), Sandra Söderqvist (V), Linus 
Gunnarsson (M) - Upphäv detaljplanen del av Vallbacken 2:5, bevara parken 
och äppelträdet vid Gustavsplan-Sofiaparken, dnr 16KS499 

Kommunfullmäktige beslutar att motionerna får överlämnas för beredning. 

 

Beslutsunderlag 
 Motion från (MP) - Gör solenergi mer lättillgänglig - ta fram en solkarta över 

Gävle, dnr 16KS487-1 

 Motion - (MP), (L), (V), (M) - Upphäv detaljplanen del av Vallbacken 2:5, 
bevara parken och äppelträdet vid Gustavsplan-Sofiaparken, dnr 16KS499-1 

 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-11-21 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§31: Nya interpellationer 

Beslut  
Följande skriftliga interpellationer avlämnas av 

a. Elin Lundgren (S) - Kommunens ytterområden förlorar fem miljoner kronor 
2016, dnr 16KS489   

b. Jörgen Edsvik (S) - Vad gör kommunledningen för att stilla oron i Forsbacka? 
dnr 16KS490 

c. Ahmed Amin (S) - Statliga integrationspengar, dnr 16KS493 

d. Jörgen Edsvik (S) - Konsekvenser av antagna riktlinjer för utsatta EU-
medborgare, dnr 16KS494 

e. Elin Lundgren (S) - Hur ser vi till att eleverna känner att det är okej att duscha 
efter skolidrotten, dnr 16KS495 

f. Mattias Beijmo (S) - Kommer Gävle kommun att ta emot fler nyanlända enligt 
nuvarande lag och följa Migrationsverkets anvisningar?  
        dnr 16KS496 

g. Ellinor Hedblom (S) - Omprioriteringar av Centrumplanen, dnr 16KS500 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas.     

 

Beslutsunderlag 
 Interpellation (S) - Kommunens ytterområden förlorar fem miljoner kronor 

2016, dnr 16KS489-1 

 Interpellation (S) - Vad gör kommunledningen för att stilla oron i Forsbacka?, 
dnr 16KS490-1 

 Interpellation (S) - Statliga integrationspengar, dnr 16KS493-1 

 Interpellation (S) - Konsekvenser av antagna riktlinjer för utsatta EU-
medborgare, dnr 16KS494-1 

 Interpellation (S) - Hur ser vi till att eleverna känner att det är okej att duscha 
efter skolidrotten, dnr 16KS495-1 

 Interpellation (S) - Kommer Gävle kommun att ta emot fler nyanlända enligt 
nuvarande lag och följa Migrationsverkets anvisningar?, dnr 16KS496-1 

 Interpellation (S) - Omprioriteringar av Centrumplanen, dnr 16KS500-1 
 

 

  



 

 

Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2016-11-21 

 

Justerare Uppdragsbestyrkande 

    

 

§32: Nya medborgarförslag 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande medborgarförslag 

a. Ändra byggplanen för att tillåta boende vid Kastets skola, dnr 16KS463 
Överlåts för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 

b. Gör en plan för livsmedelsaffär/saluhall i området Gävle Strand – 
Alderholmen, dnr 16KS477 
Överlåts för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 

c. Minska antalet lövblåsare – maskiner, dnr 6KS484 
Överlåts för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden efter samråd med 
Markbyggarna  

d. Cykelbana efter hela Nygatan och tunneln under järnvägsspåren, dnr 16KS486 
Överlåts för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Ändra byggplanen för att tillåta boende vid Kastets skola, 

dnr 16KS463-1 

 Medborgarförslag - Gör en plan för livsmedelsaffär/saluhall i området Gävle 
Strand - Alderholmen, dnr 16KS477-1 

 Medborgarförslag - Minska antalet lövblåsare - maskiner, dnr 16KS484-1 

 Medborgarförslag - Minska antalet lövblåsare - maskiner - Bild 1, dnr 
16KS484-3 

 Medborgarförslag - Cykelbana efter hela Nygatan och tunneln under 
järnvägsspåren, dnr 16KS486-1 

 

 


