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Närvarolista  Parti Närv Frå

nv 
Tjänstgörande ersättare 

Gin Akgul Hajo  V x    
Marita Engström  V  x Kristina Sjöström  
Maritha Johansson  V x    
Anita Walther  V x    
Tomas Fransson  MP x    
Kiki Larsson  MP x    
Inger Schörling  MP x    
Helene Börjesson   MP  x Dan Lorén  
Roger Persson   MP x    
Carina Blank   S x    
Peter Bergström   S x    
Lena Lundgren   S x    
Per Johansson  S x    
Åsa Wiklund Lång   S x    
Hans Wahlström  S  x Anneli Ellebo  
Mona Kolarby    S x    
Daniel Olsson ordf.  S x    
Ulrika Jidåker   S x    
Rolf Wiberg   tom § 195 S x  Kristina Hellström  from § 196 
Jens Leidermark   S x    
Jane Myrberg  S x    
Håkan Alenius  S x    
Eva Svedin Björklund  S x    
Anéa Elfving  tom § 184 S x  Boel Fredriksson from 185 
Jörgen Edsvik   S x    
Ann Lidman  S  x Ismet Uzun  
Eva Älander  S x    
Tommy Berger   S  x Leyla Tahran  
Elisabeth Lindström   S x    
Lars-Göran Ståhl   S x    
Helena Gille   S x    
Markus Kristiansson  S  x Curt Nygren  
Lena Åhlander   S x    
Mats Ivarsson  FP x    
Lena Ödeen from § 183 FP x  Pälla Elfström tom § 182 
Per-Åke Fredriksson  FP x    
Evelyn Klöverstedt  FP x    
Kenth Lövgren  from § 183 FP x  Petra Holm tom § 182 
Roland Ericsson  C x    
Marina Alfredsson-Bror  tom § 193 C x  Ayser Bayraktar from § 194 
Urban Sjölander   C x    
Ann-Helen Persson  C x   Op-råd med yttranderätt 
Lili André   KD x    
Lennart Ahlenius  KD x    
Alexander Jonsson  M x    
Pia Jansson  M x    
Morgan Darmell  M x    
Margareta Pedersen-Ekström  M  x Sven Olof Hiller  
Kenneth Bognesand  M x    
Örjan Larsson   M x    
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Niklas Bornegrim  M x    
Micael Dahlberg   M x    
Birgittha Bjerkén  M x    
Lars Beckman  from § 178 M x  Gun Lundberg tom kl 10.00 
Ewa Stenberg Jäderberg  M  x Maud Lund  
Ann Sophie Mattisson 1:e vice o  M x    

Måns Montell tom § 180 kl 11.15 M x  Solveig Zingmark from § 180 

Inger KällgrenSawela   M  x Jan Svensson  
Björn Frankson  M x    

Patrik Stenvard   M  x Gun Lundberg  from § 178 
Leif Meijer  M  x Margareta Larsson  
Robert Waller   M x    
Richard Carlsson  SD x    
Carl Ekenberg  SD x    
Marcus Andersson from § 178 SD x  Carina Åhs  tom kl 10.00 
Roger Hedlund  SD x    
Ersättare       
Seppo Laine  V  x   
Kristina Sjöström  V x    
Dan Lorén  MP x    
Emmely Wikholm  MP x    
Jorge Poblete  MP x    
Mohammed Abusagr   S  x   
Anneli Ellebo  S x    
Kristina Hellström  S x    
Ismet Uzun  S x    

Boel Fredriksson  S x    
Ingemar Waern   S x    
Inga-Lill Hemström  S x    
Lars Horn  S x    
Leyla Tarhan  S x    
Curt Nygren   S x    
Birgitta Öberg  S x    
Petra Svensk Berggren  S  x   
Pälla Elfström  FP x    
Petra Holm  FP x    
Kjell Helling  FP x    
Ayser Bayraktar  C x    
Johanna Wahlund-Thorsell   C  x   
Lennart Sjögren from § 183 KD x    
Anette Paulson  KD x    
Sven Olof Hiller  M x    
Gun Lundberg  M     
Jan Svensson  M x    
Margareta Larsson  M x    
Maud Lund  M x    
Solveig Zingmark  M x    
Lars-Göran Lund  M x    
Ann-Louise Svensson  M x    
Maria Bjerkheden  M x    
Mattias Eriksson  SD  x   
Carina Åhs  SD x    
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Kommunfullmäktige inleds med traditionellt Luciatåg av Gävles Lucia som arrangeras av 
Lions 
 
Information 
Göran Arnell Kommundirektör informerar om Stadshus AB. Pensionärsrådets ordförande Lena 
Lundgren (S) och tillgänglighetsrådets ordförande Jens Leidermark (S) informerar om sina 
verksamheter. 
 
Ordföranden informerar om aktiviteter för Kommunfullmätige 2013 som den Ungdomspolitiska 
debatten den 21 januari, diverse studiebesök hos bolagen samt Politiker/företagsdagarna med 
fokus på GIS och Besöksnäring. Inbjudan samt aktivitetslistan har delats ut under 
sammanträdet. Inbjudan och aktiviteter gäller alla ersättare och ledamöter. 
 
 
§ 178 
 
Anmälningsärenden 
a. Slutrapport från kommunrevisionen gällande granskning av finansförvaltning, dnr 12KS241. 
I kallelsen redovisad skrivelse från Kommunrevisionen samt kommunledningskontoret svar på 
revisionsrapporten och själva rapporten. 
 
b. Titti Björk (M) har avsagt sig sitt förtroendeuppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige 
2012-12-13, dnr 12KS455. Länsstyrelsen har den 17 december 2012 utsett Patrik Stenvard (M) 
som ny ledamot efter Titti Björk (M) och Maria Bjerkheden till ny ersättare efter  
Patrik Stenvard (M). 
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Delges:  § 179 Dnr 12KS224  
KLK-Kommunhälsan 

Landstinget Gävleborg Samverkansformer företagshälsovård  
Landstinget Dalarna 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att anta avsiktsförklaringen inför bildande av en gemensam företagshälsovård avseende mål 
inriktning och kvalitet  
 
att den gemensamma företagshälsovården skall styras genom en gemensam nämnd  
 
att Gävle kommun blir en del av den gemensamma nämnd som finns mellan Landstinget 
Gävleborg och Landstinget Dalarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni 2012 att uppdra till kommunledningskontoret att utreda 
möjligheterna till samverkan med landstinget Gävleborg avseende administrativa processer, i 
första hand IT, företagshälsovård och växel/kundtjänst. Beslutet innehöll också uppdrag om att 
utreda lämplig samverkansform. På Kommunstyrelsens sammanträde den 30 oktober 2012 gavs 
information om det fortsatta arbetet avseende samverkan för företagshälsovård. Syftet med att 
skapa en gemensam företagshälsovård är att uppnå ökad effektivitet, kvalité och minskad 
sårbarhet för samtliga av organisationerna. Landstinget Gävleborg har redovisat att en 
gemensam nämnd emellan landsting Gävleborg och Landstinget Dalarna finns redan. Detta 
innebär att det tre organisationerna, dvs. Landstinget i Gävleborg, Landstinget i Dalarna och 
Gävle kommun, i första hand bör uttala en gemensam avsikt som grund för ett samarbete med 
en gemensam företagshälsovård. Under förutsättning av beslut om gemensam avsiktsförklaring 
kan kompletterande beslut fattas av mer detaljerad karaktär.  
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 13 november 2012 § 244 och 
5 juni 2012 § 145 samt skrivelser från kommunledningskontoret. 
 
Inlägg i debatten 
Carina Blank (S), Birgittha Bjerkén (M), Per-Åke Fredriksson (FP), Urban Sjölander (C),  
Lars Beckman (M), Per Johansson (S), Lili André (KD), Roger Persson (MP), Björn Frankson (M), 
Anita Walther (V) och Micael Dahlberg (M). 
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Yrkande 
Carina Blank (S), Per Johansson (S), Roger Persson (MP) och Anita Walther (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Birgittha Bjerkén (M), Per-Åke Fredriksson (FP), Urban Sjölander (C), Lars Beckman (M),  
Lili André (KD), Björn Frankson (M) och Micael Dahlberg (M) yrkar att ärendet avslås.  
 
Propositionsordning 
Vid proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag respektive Birgittha Bjerkéns (M) mm 
avslagsyrkande finner ordförandet att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsen förslag. 
 
Reservation 
Moderaternas ledamöter, Centerpartiets ledamöter, Folkpartiets ledamöter samt 
Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ajournering kl 11.15-11.25 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Delges:  § 180 Dnr 12KS379 
GSAB 

Berörda  Val av ombud vid bolagsstämmor år 2013 – Gävle 
Stadshus AB (GSAB) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att som ombud vid bolagsstämmor i Gävle Stadshus AB under 2013 utse kommunfullmäktiges 
ordförande (S) med kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande (M) som ersättare. 
 
Ärendebeskrivning 
Med stöd av gällande företagspolicy ska kommunfullmäktige utse ombud till bolagsstämman i 
Gävle Stadshus AB. Ordförande föreslår att som ombud vid bolagsstämmor i Gävle Stadshus 
AB under 2012 utse kommunfullmäktiges (KF) ordförande Daniel Olsson (S) med 1:e vice 
ordförande Ann Sophie Mattisson (M) som ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 13 november 2012 § 250 
samt skrivelse från kommunledningskontoret. 
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Delges:  § 181 Dnr 12KS225 
Omvårdnadsnämnden 

Kommunstyrelsen Fastighetsstrategi för tillväxt” med inriktning mot Omvårdnad  
Gavlefastigheter- Gävles vård- omsorgs- och gruppboende 
Gävle kommun AB 
  Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsen förslag  
 
att uppdra till kommunstyrelsen att i varje enskilt fall ett utbyggnads- alternativt 
ombyggnadsbehov vad gäller vård-, omsorgs – och gruppboende blir aktuellt besluta om val av 
upphandlingsform 
 
att uppdra till Omvårdnadsnämnden att ta beslut i de enskilda upphandlingsärendena och dess 
genomförande i enlighet med kommunstyrelsens beslut om upphandlingsform 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att ansvara för beställning av erforderliga detaljplaner för 
Omvårdnadsnämndens behov av vård-, omsorgs- och gruppboenden hos samhällsbyggnad 
Gävle i enlighet med Omvårdnadsnämndens boendeplan 
 
att uppdra till Gavlefastigheter AB att stödja Omvårdnadsnämnden med kompetens i 
upphandlingsärenden samt fastighetskompetens gällande det externt inhyrda lokalbeståndet. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har i skrivelse 2012-05-23 redovisat ett antal åtgärder för att förbättra 
förutsättningarna för att klara kommunens nuvarande och kommande behov av vård-, omsorgs- 
och grupp. Kommunstyrelsen beslutade på sitt junisammanträde att uppdra till 
Kommunledningskontoret  
bl. a. att tillse att god mark- och planberedskap successivt etableras samt beslutades att 
återrapportera till kommunstyrelsen för slutligt ställningstagande i kommunfullmäktige. Ärendet 
lyftes ur på kommunstyrelsens sammanträde och vid dagens sammanträde föreslås att som 
komplettering till gällande ” Fastighetsstrategi för tillväxt” att kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige godkänner de föreslagna bilagda uppdragen. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 13 november 2012 § 250 
samt skrivelse med bilagor från kommunledningskontoret. 
 
Inlägg i debatten samt yrkande 
Lena Lundgren (S) och Lennart Ahlénius (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
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§ 182 Dnr 12KS427 
 
Kommunfullmäktiges verksamhetsplan år 2013 

KLK-ekonomi 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enligt med presidiets förslag 
 
att godkänna verksamhetsplan för år 2013. 
 
att Kommunfullmäktige kommer att göra företagsbesök även hos privata företag som driver 
förskolor, skolor, särskilda boenden, hemtjänst och arbetsförmedling om utrymme i budgeten 
finns. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges presidium har upprättat förslag till verksamhetsplan för år 2013. 
  
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas ”Verksamhetsplan för kommunfullmäktige 2013”. 
 
Inlägg i debatten 
Lili André (KD), Daniel Olsson (S), Roland Ericsson(C), Kristina Sjöström (V),  
Carina Blank (S), Mona Kolarby (S), Per Johansson (S) och Lena Lundgren (S).  
 
Yrkande 
Lili André (KD), Daniel Olsson (S), Roland Ericsson (C) och Kristina Sjöström (V) yrkar bifall 
till verksamhetsplanen med ett tilläggsyrkande ”att Kommunfullmäktige kommer att göra 
företagsbesök även hos privata företag som driver förskolor, skolor, särskilda boenden, 
hemtjänst och arbetsförmedling om utrymme i budgeten finns”. Kommunfullmäktige bifaller 
tilläggsyrkandet. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ajournering kl 12.10-13.10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Delges: Berörda § 183 
 

Avsägelser samt fyllnadsval 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att bifalla valberedningens förslag på avsägelser och fyllnadsval. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett antal förtroendevalda har avsagt sig uppdrag i nämnder och bolag, och nya 
förtroendevalda skall därför väljas till dessa uppdrag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 17 december 2012 delas ut 
under sammanträdet. Paragrafen justeras omedelbart.  Bilaga § 183 
 
Peter Bergström (S) ordförande i valberedningen föredrar ärendet. 
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Delges:  § 184 Dnr 11KS280 
Byggnads- och 

miljönämnden Motion (S) (V) (MP) - Ett centralt stadsbad – utveckling för en  
Kultur- och fritidsnämndenattraktivare stad 
Tekniska nämnden 

Gästrike Vatten AB Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att bifalla motionen med hänvisning till ovan och yttranden från Byggnads- och miljönämnden, 
Kultur och fritidsnämnden, Tekniska nämnden och Gästrike Vatten AB 
 
att uppdra till förvaltningen Samhällsbyggnad Gävle att återredovisa till kommunstyrelsen under våren 
2013 med samtliga utredningar, d.v.s. de som är åtgärda och de återstående utredningar samt förslag till 
placering inklusive kostnader för ett centralt stadsbad. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2011, § 116, väckte Jörgen Edsvik (S) 
Seppo Laine (V) och Dan Lorén (MP) rubricerade motion. Motionen har remitterats till 
Byggnads- och miljönämnden, Kultur och fritidsnämnden, Tekniska nämnden och Gästrike 
Vatten AB och därefter beretts av kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 13 november 2012 § 260  
samt motionsutlåtande från kommunalrådskansliet. 
 
Inlägg i debatten samt yrkande 
Jörgen Edsvik (S) och Kristina Sjöström (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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§ 185  Dnr 12KS452  
 
Enkel fråga av Lili André (KD) 
 - Akutboende till hemlösa? 

Lili André (KD) har ställt rubricerade fråga.  

 Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 
 
Vintern är här och i Gävle kommun finns enligt socialstyrelsens kartläggning och 
sammanställning 15-20 akut hemlösa. 
 
Mot bakgrund av detta ställer jag följande frågor till 
ansvarigt kommunalråd: 
 
Hur säkerställer kommunen att det finns tak över huvudet för dessa personer 

 
 Frågan besvaras av Maritha Johansson (V) och efter inlägg av Lili André (KD) förklaras 

debatten avslutad. 
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Delges:  § 186 Dnr 12KS128 
Kultur- och fritidsnämnden 

Länsmuseet Gävleborg Medborgarförslag – Ett stadsmuseum – gärna i Rådhuset 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att med hänvisning till Länsmuseets yttrande avslå medborgarförslaget som är inlämnat av 
Gävle Gille/Karl Axel Bladh. Att bygga upp en ny museiinstitution i form av ett nytt 
Stadsmuseum skulle medföra allt för stora kostnader. Förslaget som Länsmuseet i Gävle skissar 
på om en mer kreativ och effektiv hantering av samverkande resurser är ett bättre alternativ där 
olika institutioner och civilsamhället samverkar för att möta samtidens frågor.  
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 13 november 2012 § 253 
samt motionsutlåtande från kommunalrådskansliet. 
 
Ett tillägg till medborgarförslaget från förslagsställarna har delats under sammanträdet. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2012, § 47, väcktes rubricerade 
medborgarförslag. Medborgarförslag har remitterats till Kultur- och fritidsnämnden samt 
Länsmuseet Gävleborg och därefter beretts av kommunalrådskansliet. 
 
Inlägg i debatten 
Förslagsställaren Karl-Axel Bladh, Carina Blank (S) och Richard Carlsson (SD). 
 
Yrkande 
Carina Blank (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Richard Carlsson (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget samt tillägg till följande att-sats: 
”att resultatet av utredningen presenteras för Kommunfullmäktige senast september 2013”. 
 
Propositionsordning 
Vid proposition på kommunstyrelsen förslag respektive Richard Carlssons (SD) avslagsyrkande 
med tilläggs att-sats finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig muntligt mot beslutet. 
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Delges:  § 187 Dnr 11KS103 
KLK-information 

Medborgarförslag – Stoltare och mer välkomnande Gävle vid 
tolvslaget på nyår  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till kommunledningskontorets informations- 
och marknadsavdelnings yttrande. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars 2011, § 30, väcktes rubricerade 
medborgarförslag. Medborgarförslag har remitterats till kommunledningskontorets Information och 
marknadsavdelning och därefter beretts av kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 13 november § 254 samt 
motionsutlåtande från kommunalrådskansliet. 
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Delges:  § 188 Dnr 12KS87 
Kultur- och fritidsnämnden 

Tekniska nämnden Medborgarförslag – Skridskobana på Inre fjärden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till Kultur- och fritidsnämndens yttrande.  
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2012, § 47, väcktes rubricerade 
medborgarförslag. Medborgarförslag har remitterats till Kultur- och fritidsnämnden samt Tekniska 
nämnden och därefter beretts av kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 13 november § 255 samt 
motionsutlåtande från kommunalrådskansliet. 
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Delges:  § 189 Dnr 10KS186 

Barn- och ungdomsnämnden 

KLK-Inf. och markn.avd Medborgarförslag - Erbjuda uthyrning alternativt utlåning av 
barnvagnar på stan i Gävle city för de föräldrar med små barn som 
väljer att cykla in till city  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att medborgarförslaget som är inlämnat avslås med hänvisning till yttranden från Barn- och 
ungdomsnämnden och Kommunledningskontorets Informations- och marknadsavdelning. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 maj 2010, § 82, väcktes rubricerade medborgarförslag 
Medborgarförslaget har remitterats till Barn- och ungdomsnämnden samt till 
Kommunledningskontorets Informations- och marknadsavdelning och därefter beretts av 
kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 13 november 2012 § 256 samt 
motionsutlåtande från kommunalrådskansliet. 
 
Inlägg i debatten 
Dan Lorén (MP), Åsa Wiklund Lång (S) och Lars Beckman (M). 
 
Yrkande 
Dan Lorén (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget. 
 
Åsa Wiklund Lång (S) och Lars Beckman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 
medborgarförslaget avslås med hänvisning till yttranden från Barn- och ungdomsnämnden och 
Kommunledningskontorets Informations- och marknadsavdelning. 
 
Propositionsordning 
Vid proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå medborgarförslaget med 
hänvisning till yttranden från Barn- och ungdomsnämnden och Kommunledningskontorets 
Informations- och marknadsavdelning respektive Dan Loréns bifallsyrkande till 
medborgarförslaget finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag att avslå medborgarförslaget. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 190 Dnr 11KS532 
KLK- Informations- och 

Marknadsavdelning Medborgarförslag - Låt Gävlebocken stå året om  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsen förslag  
 
att medborgarförslaget som är inlämnat avslås med hänvisning till yttrandet från 
kommunledningskontorets informations- och marknadsavdelning.  
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 13 november 2012 § 257  
samt motionsutlåtande från kommunalrådskansliet. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2011, § 206, väcktes rubricerade 
medborgarförslag. Medborgarförslag har remitterats till Kommunledningskontorets 
Informations- och marknadsavdelning och därefter beretts av kommunalrådskansliet. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:   § 191 Dnr 12KS113 
Barn- och ungdomsnämnden 

Tekniska nämnden Medborgarförslag – Förbättra parkerings- och  
kommunikationsmöjligheterna runt Vikingaskolan 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att medborgarförslaget som är inlämnat avslås med hänvisning till yttranden från Barn- och 
ungdomsnämnden och Tekniska nämnden. 

 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2012, § 47, väcktes rubricerade 
medborgarförslag. Medborgarförslag har remitterats till Barn- och ungdomsnämnden samt 
Tekniska nämnden och därefter beretts av kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 13 november 2012 § 258 samt 
motionsutlåtande från kommunalrådskansliet. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:   § 192 Dnr 11KS421 
Tekniska nämnden 

Gävle kommuns- Medborgarförslag – Vill Gävle kommun satsa på cykeln?  
Hållbarhetsutvecklare 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att medborgarförslaget som är inlämnat avslås med hänvisning till yttrandet från Tekniska 
nämnden och Gävle kommuns Hållbarhetsutvecklare.  
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 oktober 2011, § 168, väcktes rubricerade 
medborgarförslag. Medborgarförslag har remitterats till Tekniska nämnden samt Gävle Kommuns 
Hållbarhetsutvecklare och därefter beretts av kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 13 november 2012 § 259 samt 
motionsutlåtande från kommunalrådskansliet. 
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§ 193  Dnr 12KS400 
 
Svar på interpellation av Lars Beckman (M)  
Vilka juridiska åtgärder har Gävle kommun vidtagit mot Park & 
Resort/Furuviksparken för att få tillbaka de pengar som 
rättmätige tillhör Gävleborna? 
 
Lars Beckman (M) har inlämnat rubricerad interpellation.   
 
Kommunfullmäktige har den 26 november 2012 § 176 beslutat att interpellationen får 
framställas.  
 
Carina Blank kommunalråd har den 12 december 2012 besvarat interpellationen.   
 Bilaga § 193 
 
Efter inlägg av Lars Beckman (M), Carina Blank (S), Marina Alfredsson Bror (C) och Micael 
Dahlberg (M) förklaras debatten avslutad. 
 
 
§ 194  Dnr 12KS401 
 
Svar på interpellation av Pia Jansson (M) 
Trygghet över Gavleån 
 
Pia Jansson (M) har inlämnat rubricerad interpellation.   
 
Kommunfullmäktige har den 26 november 2012 § 176 beslutat att interpellationen får 
framställas.  
 
Inger Schörling (MP) Tekniska nämndens ordförande har den 10 december 2012 besvarat 
interpellationen.  
 Bilaga § 194 
 
Efter inlägg av Pia Jansson (M), Inger Schörling (MP) och Marita Johansson (V) förklaras  
debatten avslutad. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 195  Dnr 12KS402 
 
Svar på interpellation av Margareta Larsson (M)  
Det är i skola det börjar 
 
Margareta Larsson (M) har inlämnat rubricerad interpellation.   
 
Kommunfullmäktige har den 26 november 2012 § 176 beslutat att interpellationen får 
framställas.  
 
Peter Bergström (S) Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande har den 7 
december 2012 besvarat interpellationen.  Bilaga § 195 
 
Efter inlägg av Margareta Larsson (M) och Peter Bergström (S) förklaras debatten avslutad. 
 
 
§ 196  Dnr 12KS408 
 
Svar på interpellation av Per-Åke Fredriksson (FP) 
Hur gick det till när Gävle förlorade SM-veckan? 
 
Per-Åke Fredriksson (FP) har inlämnat rubricerad interpellation.   
 
Kommunfullmäktige har den 26 november 2012 § 176 beslutat att interpellationen får 
framställas.  
 
Lars-Göran Ståhl (S) Kultur- och fritidsnämndens ordförande har den 10 december 2012 
besvarat interpellationen.  
 Bilaga § 196 
 
Efter inlägg av Per-Åke Fredriksson (FP), Lars-Göran Ståhl (S) och Niclas Bornegrim (M) 
förklaras debatten avslutad. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 197  Dnr 12KS409 
 
Svar på interpellation av Kenneth Bognesand (M)  
Parkeringsplatsena på Södra Kungsgatan vid Restaurang Pigalle 
 
Kenneth Bognesand (M) har inlämnat rubricerad interpellation.   
 
Kommunfullmäktige har den 26 november 2012 § 176 beslutat att interpellationen får 
framställas.  
 
Inger Schörling (MP) Tekniska nämndens ordförande har den 7 december 2012 besvarat 
interpellationen.  Bilaga § 193 
 
Efter inlägg av Kenneth Bognesand (M), Inger Schörling (MP) och Niclas Bornegrim (M) 
förklaras debatten avslutad. 
 
 
§ 198 
 
Nya motioner 
Följande skriftliga motioner avlämnas av 
 
a. Niclas Bornegrim (M) och Birgittha Bjerkén (M) 
 - Gävle behöver ett idrottsmuseum, dnr 12KS448. 
 
b. Lili André (KD) och Lennart Ahlenius (KD) 
 - Utred regional äldrepeng, dnr 12KS451. 
 
c. Per-Åke Fredriksson (FP) 
 - Inför äldrelots i Gävle kommun, dnr 12KS456. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att motionerna får överlämnas för beredning. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 199 
 
Nya interpellationer 
Följande skriftliga interpellationer avlämnas av 
 
a. Birgittha Bjerkén (M) och Gun Lundberg (M) 
 - Vad blir fortsättningen för barnen som gått på språkförskola i Stenebergsgården?  
dnr 12KS450 
 
b. Måns Montell (M) 
 - Vad har Gävle kommun gjort för att stärka kommunikationerna Gävle-Kista? dnr 12KS449. 
 
c. Lili André (KD) 
 - Vilka får föreningsbidrag från Kommunen?, dnr 12KS453 
 
d. Lili André (KD) 
 - Hur planeras pengar till bostadssociala åtgärder?, dnr 12KS454 
 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna får framställas till berört kommunalråd 
eller nämndsordförande för att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
 
 
§ 200 
 
Nya medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande medborgarförslag 
 
a. Trafikreglering i Strömsbro-Hilleområdet. dnr 12KS419 
Remitteras för beslut i Tekniska nämnden. 
 
b. Kollektivtrafik med trådbussar dnr 12KS426 
Remitteras för beslut i Kommunstyrelsen efter samråd med Tekniska nämnden. 
 
c. Ge isbroddar till alla på deras 65-års dag dnr 12KS435 
Remitteras för beslut i Omvårdnadsnämnden. 
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