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Närvarolista  Parti Närv Frå

nv 
Tjänstgörande ersättare 

Gin Akgul Hajo  V x    
Marita Engström  V  x   
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  tom § 7 MP x  Emmely Wikholm  from § 9 
Carina Blank  tom § 10 kl 15.00 S x  Boel Fredriksson from § 7 
Peter Bergström   S  x Mohammed Abusagr tom § 6 Anneli Ellebo from § 7 
Lena Lundgren   S x    
Per Johansson  S x    
Åsa Wiklund Lång   S x    
Hans Wahlström  S x    
Mona Kolarby    S x    
Daniel Olsson ordf.  S x    
Ulrika Jidåker   S x    
Rolf Wiberg   from § 3 kl 11.30 S x  Anneli Ellebo tom § 2 
Jens Leidermark   S x    
Jane Myrberg  S x    
Håkan Alenius  S x    
Eva Svedin Björklund  S x    
Anéa Elfving   S x    
Jörgen Edsvik   S x    
Ann Lidman  S  x Ismet Uzun  
Eva Älander  S  x Leyla Tahran  
Tommy Berger  from § 6 kl 15.10 S x  Birgitta Öberg tom § 10 
Elisabeth Lindström  tom § 7 S x  Kristina Hellström from § 7 
Lars-Göran Ståhl   S  x Petra  Svensk Berggren  
Helena Gille   S x    
Markus Kristiansson  S  x Ingemar Waern  
Lena Åhlander   S x    
Mats Ivarsson  FP x    
Lena Ödeen  FP x    
Per-Åke Fredriksson  FP x    
Evelyn Klöverstedt from § 3 kl 11.00 FP x  Pälla Elfström tom § 2 
Kenth Lövgren   FP x    
Roland Ericsson  C x    
Ayser Bayraktar  C x    
Urban Sjölander   C x    
Ann-Helen Persson from kl 09.40 C x  Op-råd med yttranderätt  
Lili André   KD x    
Lennart Ahlenius  KD x    
Alexander Jonsson  M  x Sven Olof Hiller  
Pia Jansson  M x    
Morgan Darmell  M x    
Margareta Pedersen-Ekström  M x    
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   M x    
Ewa Stenberg Jäderberg  M x    
Ann Sophie Mattisson 1:e vice o  M x    

Måns Montell  M x    

Inger KällgrenSawela   M x    
Björn Frankson tom § 10 kl 15.10 M x  Gun Lundberg from § 7 

Patrik Stenvard  from § 22 kl 13.30 M x  Gun Lundberg tom § 4 
Leif Meijer  M  x Jan Svensson  
Robert Waller   M  x Margareta Larsson  
Richard Carlsson  SD x    
Carl Ekenberg  SD x    
Marcus Andersson from § 3 kl 09.50 SD x  Carina Åhs tom § 2 
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  tom § 6  
Anneli Ellebo  S x    
Kristina Hellström  S x    
Ismet Uzun  S x    

Boel Fredriksson  S x  from kl 11.30  
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    
Johanna Wahlund-Thorsell  C  x   
Josefin Myrberg  C  x   
Lennart Sjögren  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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§ 1 
 
Anmälningsärenden 
a. Rapport från Socialnämnden och omvårdnad om ej verkställda biståndsbeslut enligt 
socialtjänstlagen, dnr 12KS187. 
I kallelsen redovisas Omvårdnadsnämndens och Socialnämndens rapporter för kvartal 3 2012. 
 
b. Marina Alfredsson-Bror (C) har avsagt sig sitt förtroendeuppdrag som ledamot i 
Kommunfullmäktige den 8 februari 2013. Länsstyrelsen har den 11 februari 2013 utsett Ayser 
Bayraktar (C) som ny ledamot efter Marina Alfredsson –Bror (C) och Josefin Myrberg (C) till 
ny ersättare efter Ayser Bayraktar (C), dnr 12KS61. 
 
c. Beslut från Förvaltningsrätten i Falun att avvisa Börje Larsson överklagande av KF beslut 
den 29 oktober 2012 § 139 (Söder 2:3 (del av) m.fl. Timmermansgatan - Detaljplan för bostad) 
dnr 12KS417. 
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Delges:    § 2 Dnr 12KS466 
Barn- och ungdomsnämnden 

Likvärdig skola med hög kvalitet 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att ställa sig bakom barn- och ungdomsnämndens inriktning i dokumentet ”Likvärdig skola med 
hög kvalitet” samt 
 
att i den kommande mål- och ramberedningen görs omdisponeringar för att skapa en ny skola på 
Vallbacksskolan. 
 
Ärendebeskrivning 
För att skapa en likvärdig skola och för att öka kvaliteten totalt har dialogprocess genomförts 
inom Barn- och ungdomsnämnden som beslutade på sitt sammanträde den 12 december 2012 
om bl.a, inriktningen gällande ”Likvärdig skola med hög kvalitet”. Detta innebär bl. a att en ny 
7-9 skola tillskapas för 500-700 elever i Vallbacksskolan. Kommunstyrelsen har vid tidigare 
sammanträden fått information om rubricerade. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 29 januari 2013 § 20 och  
skrivelse från kommunledningskontoret samt protokollsutdrag med skrivelse från Barn- och 
ungdomsnämnden.  
 
Inlägg görs av  
Carina Blank (S), Lili André (KD), Tomas Fransson (MP), Åsa Wiklund Lång (S),  
Mats Ivarsson (FP), Eva Stenberg Jäderberg (M), Roger Persson (MP), Roger Hedlund (SD), 
Gin Akgul Hajo (V), Micael Dahlberg (M), Lena Ödeen (FP), Birgittha Bjerkén (M),  
Elisabeth Lindström (S), Anea Elfving (V), Lars Beckman (M), Inger KällgrenSawela (M), 
Maritha Johansson (V), Kenth Lövgren (FP), Roland Ericsson (C), Mona Kolarby (S) och  
Marita Engström (V).  
 
Yrkande 
Lili André (KD), Mats Ivarsson (FP), Lena Ödeen (FP), Birgittha Bjerkén (M), Pia Jansson (M) 
och Kenth Lövgren (FP) yrkar återremiss i första hand och avslag i andra hand enligt flera 
punkter. Bilaga § 2 
 
Carina Blank (S), Åsa Wiklund Lång (S), Eva Stenberg Jäderberg (M), Gin Akgul Hajo (V), 
Micael Dahlberg (M), Elisabet Lindström (S), Anea Elfving (S), Lars Beckman (M),  
Inger KällgrenSawela (M), Maritha Johansson (V), Roland Ericsson (C), Mona Kolarby (S), 
Marita Engström (V), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Roger Persson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag men vill som särskilt yttrande 
gör ett medskick till Barn och Ungdom att i samband med en översyn av upptagningsområden i 
kommunen utreda möjligheterna att utveckla Stigslundsskolan för att möta behoven i vårt norra 
skolområde. 
 
Roger Hedlund (SD) yrkar avslag i ärendet. 
 
Propositionsordning med votering 
Vid proposition på återremiss respektive att ärendet ska avgöras idag, finner ordföranden att 
ärendet ska avgöras idag. 
 
Votering begäres och medges att denna får genomföras som försöksvotering genom 
handuppräckning. Vid företagen handuppräckning finner ordföranden att säker röstövervikt 
föreligger för att ärendet ska avgöras idag. 
 
Vid proposition på bifall respektive avslag av kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att 
kommunfullmäktige bifaller kommunfullmäktiges förslag 
 
Reservation 
Sverigedemokraternas ledamöter, Kristdemokraternas ledamöter, Folkpartiets ledamöter, 
Birgittha Bjerkén (M) och Pia Jansson (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
Ajournering kl 10.30-10.45 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Delges:    § 3 Dnr 09KS273 
KLK-IT-avdelningen 

Slutrapportering Ett IT 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att vad gäller beslutet avseende Ett IT från 2009 avskaffa beslutsforumet IT- ledning. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2009 om IT-verksamheten i Gävle kommunkoncern - Ett 
IT.  
En slutrapport avseende programförklaringen Ett IT har utarbetats. Vad gäller fortsatt 
utveckling så är 
 – utöver de små förändringar som anges i rapporten – även vissa övriga förändringar på gång. 
Det gäller främst uppdraget i 2013 års kommunplan återkomma med förslag till modell för hur 
det strategiska utvecklingsarbetet ska inarbetas i verksamheten med tydliggjorda roller. 
Kommunledningskontoret föreslår att i avvaktan på utredningen ställa sig bakom rapporten och 
föreslå kommunfullmäktige besluta att beslutet från 2009 avseende Ett IT från 2009 avskaffa 
beslutsforumet IT- ledning. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 29 januari 2013 § 18 samt 
skrivelse och slutrapport från kommunledningskontoret. 
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Delges:   § 4 Dnr 12KS84 
Byggnads- och  

miljönämnden Yttrande över vindkraftpark Hittsjön, Trödje 2:6 m fl 
KLK-ÖP 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att Gävle kommun tillstyrker att tillstånd ges till Hittsjön vindkraftspark. 
 
Ärendebeskrivning 
Från Kommunledningskontoret föreligger yttrande över WPD Onshore Hittsjön AB:s begäran  
om tillstånd för en vindkraftpark vid Hittsjön, Trödje 2:6 m.fl. Ansökan gäller tillstånd enligt 
miljöbalken för uppförande och drift mm av en vindkraftpark vid Hittsjön. Byggnads- och 
miljönämnden har yttrat sig till länsstyrelsen i december 2012, och ut ifrån en miljöbedömning 
tillstyrkt ansökan. Från Kommunledningskontoret föreligger förslag att tillstyrka ansökan.  
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 29 januari 2013 § 19 och 
skrivelse från kommunledningskontoret samt protokollsutdrag med skrivelse från Byggnads- 
och miljönämnden med kartbilaga. 
 
Inlägg görs av  
Roger Hedlund (SD), Per Johansson (S), Kenneth Bognesand (M) och Jörgen Edsvik (S). 
 
Yrkande 
Roger Hedlund (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsen förslag. 
 
Per Johansson (S) och Jörgen Edsvik (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Vid proposition på avslag respektive bifall till kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att 
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 
 
 
Antecknas att Kenneth Bognesand (M) avstår från att delta i beslutet av ärendet. 
 
 
Ajournering kl 12.30-13.30 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Prisutdelning 
Kommunfullmäktige gör ett avbrott i sammanträdet för prisutdelning. 
2012 års Norrlandsbjörn delas ut av Bo Bergman som är vice ordförande i Norrlandförbundet. 
I Norrlandsförbundet har Gävle kommunfullmäktige 2 representanter och det är Ann-Sophie 
Mattison och Daniel Olsson. Varje år sedan 1953 har en Norrlandsbjörn delats ut till företagare 
i vårt län, denna gång går utmärkelsen till en Gävlebo och det är Johan Lindberg entreprenör 
för Gefle Nöje, som på ett förtjänstfullt sätt är ett föredöme för många ungdomar och bl.a. 
arrangerar evenemang för ungdomar mm. 

 
 

Delges:   § 5 Dnr 11KS481 
Kommunrevisionen 

Gästrike Vatten AB Ersättning för lekmannarevisorer i delägda bolag 
KSFAB 

KLK-lön Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att Kommunrevisionen får ersättning för kostnaden för lekmannarevisionens sakkunniga biträde 
även för delägda bolag i kommunkoncernen. Debitering görs med en schablon, på motsvarande 
sätt som för helägda bolag, med 100 tkr per bolag fr.o.m. 2013  
 
att ersättningen fr.o.m. 2013 även omfattar de delägda bolagen 
-Gästrike Vatten AB  
-Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB.  
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet återremitterades på Kommunstyrelsens sammanträde den 24 januari 2012. 
Kommunrevision har inkommit med förslag angående ersättning för lekmannarevision i delägda 
bolag. Från Kommunledningskontoret föreligger förslag bl.a. att Kommunrevisionen får 
ersättning för kostnaden för lekmannarevisionens sakkunniga biträde även för delägda bolag i 
kommunkoncernen samt att ersättningen fr.o.m. 2013 även omfattar de delägda bolagen. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisa kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 29 januari 2013 § 17 samt 
skrivelse från kommunledningskontoret. 
 
Inlägg samt yrkande görs av 
Björn Frankson (M), Carina Blank (S), Micael Dahlberg (M) och Anea Elfving (S) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
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Delges:   § 6 Dnr 13KS7 
KLK-Näringslivsavdelningen 

Underlag till arbete med näringslivspolitiska mål och 
näringslivsprogram 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att godkänna bilagda underlag till arbetet med näringslivspolitiska mål och 
näringslivsprogram. 
 
Ärendebeskrivning 
Från kommunledningskontoret föreligger förslag till näringslivspolitiska mål och 
näringslivsprogram och redovisas i bifogat dokument under rubrikerna: ingångsvärden – 
kopplingar till Gävle kommuns vision och kommunövergripande mål, Näringslivspolitiska mål 
och näringslivsprogram – beskrivning av hur dessa skiljer sig åt, Tidplan och process, , 
Förankring – utkast till var näringslivsprogrammet kan arbetas fram och/eller förankras. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 29 januari 2013 § 21 samt 
skrivelse från kommunledningskontoret. 
 
Inlägg görs av  
Carina Blank (S), Lars Beckman (M), Roger Hedlund (SD), Marita Engström (V), Inger 
KällgrenSawela (M), Per-Åke Fredriksson (FP), Hans Wahlström (S), Lili André (KD) och 
Roland Ericsson (C). 
 
Yrkande 
Carina Blank (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag till Lars Beckmans 
tilläggs att-satser 
 
Lars Beckman (M), Inger Källgren (M), Per-Åke Fredriksson (FP), Lili André (KD) och Roland 
Ericsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg av följande att-satser:  
- att Gävle kommun som en del av arbetet med näringslivsprogrammet inventerar vilka 
verksamheter som drivs av Gävle kommun som konkurrerar med det privata näringslivet 
- att Gävle kommun som en del av arbetet med näringslivsprogrammet inventerar vilka 
verksamheter som drivs av Gävle kommun som skulle kunna upphandlas av lokala företag i 
Gävle istället för egen drift 
 - att Gävle kommun som en del av näringslivsprogrammet tar fram en handlingsplan för att 
utbilda ledande tjänstemän och politiker i företagsamhetens villkor 
 - att Gävle kommun som en del av näringslivsprogrammet tar fram tydliga mål för 
handläggningstider och utreder förutsättningarna för tjänstegarantier 
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Roger Hedlund (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag men med strykning av 
mångkulturellt sidan 58 i kallelsen andra stycket första punkten. 
 
Marita Engström (V) och Hans Wahlström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Vid proposition på Roger Hedlunds (SD) förslag att mångkulturellt stryks respektive 
kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att Kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag utan strykning. 
 
Vid proposition på bifall kommunstyrelsens förslag respektive kommunstyrelsens förslag med 
tillägg av att-satser finner ordföranden att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
kommunstyrelsens förslag utan tilläggs att-satser. 
 
Reservation 
Alliansens ledamöter (Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet , Kristdemokraterna) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för sina att-satser. 
 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet att inte stryka ordet 
mångkulturellt. 
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Delges:   § 7 Dnr 12KS316 
KLK-Övergripande Planering 

samtiga nämnder och  Inriktningsprogram för bostadsförsörjning 
bolag  

 Debatt och inlägg gällande ärendena § 7 och 15 tas gemensamt men beslut tas för varje paragraf 
för sig 
 

 Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att anta bilagda inriktningsprogram för bostadsförsörjning.  
 
Ärendebeskrivning 
Gävle kommuns inriktningsprogram för bostadsförsörjning ska inspirera till Gävle-regionens 
utveckling. Programmet ska peka på en tydlig inriktning för det arbete som kommunen 
tillsammans med andra aktörer på marknaden ska göra framöver. Inriktningsprogrammet ska 
ligga till grund för kommunala prioriteringar och beslut. Inriktningsprogrammet ska också 
lyfta fram bostadsförsörjningen och dess betydelse i kommunens olika förvaltningar och 
bolag.  
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisa kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 29 januari 2013 § 22 och 
Gävle Kommuns inriktningsprogram för bostadsförsörjning samt samredogörelse från 
kommunledningskontoret. 
 
Inlägg görs av  
Per Johansson (S), Lennart Ahlenius (KD), Marita Engström (V), Lena Lundgren (S), Jörgen 
Edsvik (S), Urban Sjölander (C), Anita Walther (V) och Roger Persson (MP). 
 
Yrkande 
Per Johansson (S), Marita Engström (V), Lena Lundgren (S), Jörgen Edsvik (S),  
Urban Sjölander (C), Anita Walther (V) och Roger Persson (MP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag.  
 
Lennart Ahlenius (KD) och Lili André  (KD) yrkar i första hand återremiss av ärendet med 
komplettering i kommunstyrelsens förslag  till inriktningsprogram enligt följande tilläggs att-
satser: 
1. Att de faktorer som påverkar efterfrågan belyses. 
2. Att en beskrivning görs av behov och efterfrågan utanför det område som ingår i 
Översiktsplanen Staden 
3. Att kopplingen till markanvändningsplaner och miljöstrategier beskrivs. 
4. Att metoder utvecklas för att kunna bygga in social hållbarhet i nya stadsdelar  
5. Att komplettera programmet med bostadskonsumenternas perspektiv i andra hand avslag. 
 
I andra hand yrkar Lennart Ahlenius (KD) och Lili André  (KD) avslag. 
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Propositionsordning 
Vid proposition på om ärendet ska beslutas idag finner ordförandet att ärendet ska beslutas 
idag. 
Vid proposition på avslag respektive bifall till kommunstyrelsens förslag finner ordföranden 
att Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig mot förslaget till förmån för sina 
kompletterande att-satser. 
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Delges:   § 8 Dnr 12KS399 
Gävle Vatten AB 

KLK- ekonomi Höjning av VA-taxan brukningsavgift 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att godkänna Gävle Vattens förslag till höjning av va-taxans brukningsavgifter att gälla from 1 
april 2013 för Gävle kommun.  
 
Ärendebeskrivning 
Gävle Vatten har lämnat en skrivelse till kommunstyrelsen med förslag till höjning av VA-taxans 
brukningsavgifter från och med 1 januari 2013. De föreslagna avgiftshöjningarna avser fast avgift, 
lägenhetsavgift samt brukningsavgift per m3, Som motiv till taxehöjningen anges en vikande trend 
försåld mängd vatten. Kommunstyrelsen fick vid sitt sammanträde i december 2012 information om bl 
a taxan. Från Kommunledningskontorets föreligger kommentarer gällande lagstiftning, överuttag, 
återföring av överuttag, intäkts/kostnadsutveckling, överuttag för framtida nyinvesteringar och 
Kommunledningskontoret föreslår att förslaget från Gävle Vatten till avgiftshöjning av 
brukningsavgifterna godkänns, men att en senare tidpunkt under året för avgiftshöjningen bör 
övervägas. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 29 januari 2013 § 23 och 
skrivelse från kommunledningskontoret samt protokollsutdrag med skrivelse från Gävle Vatten 
AB. 
 
Inlägg samt yrkande görs av  
Inger KällgrenSawela (M), Jens Leidermark (S) och Per Johansson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
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Delges: § 9 Dnr 13KS9 
KLK-BRÅ 

KLK-säkerhet  Utveckling av arbetet med delaktighet och trygghet i Gävles stads-  
KLK-ÖP och kommundelar – Förslag om att inrätta lokala trygghetsråd 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återemittera ärendet till Kommunstyrelsen för att utreda 
kostnader, fördelning och ansvar. 
 
Ärendebeskrivning 
Inom Gävle kommun finns en uttalad ambition att utveckla dialogen med medborgarna och att 
öka kommunens närvaro i stads- och kommundelar för bl.a. ökad trygghet och delaktighet. För 
att nå målen för en utvecklad trygghet i Gävles stads- och kommundelar föreslås organisation 
och arbetssätt. Organisationen för de föreslagna områdena är att tillsätta ett lokalt trygghetsråd 
samt att Kommunfullmäktige valberedningen föreslår kandidater till i de lokala trygghetsråden. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 29 januari 2013 § 13 samt 
skrivelse från kommunledningskontoret. 
 
Inlägg görs av  
Micael Dahlberg (M), Jörgen Edsvik (S) och Marita Engström (V).  
 
Yrkande 
Micael Dahlberg (M), Jörgen Edsvik (S) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda kostnader, 
fördelning och ansvar enligt följande att-satser: 
 - att utreda kostnaderna för de förtroendevalda i råden 
 - att utreda kostnaderna/arbetstid för de tjänstemän som ska verka i råden 
 - att utreda den ”lokala utvecklingsplanens ”juridiska ställning i förhållande till andra 
styrdokument. 
 
Marita Engström (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsen. 
 
Propositionsordning 
Vid proposition på bifall respektive återremittering i ärendet för att utreda kostnader, 
fördelning och ansvar finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller återremittering. 
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Delges: Berörda § 10 
 

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 18 februari 2013 delas ut under 
sammanträdet. Paragrafen justeras omedelbart.  Bilaga § 10 
 
Helena Gille (S) vice ordförande i valberedningen föredrar ärendet. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ajournering kl 15.10-15.20 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Delges:  § 11 Dnr12KS237  
Barn- och ungdomsnämnden 

Motion av Lena Ödeen (FP – Berättarverkstad för barn 
 
Beslut 
Kommunfullmätige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att bifalla motionen med hänvisning till Barn och ungdomsnämndens yttrande.  
Och att Barn och ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa ett 
berättarministerium samt att återrapportera i samband med verksamhetsplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2012, § 131, väckte  
Lena Ödeen (FP) rubricerade motion. Motionen har remitterats till Barn- och 
ungdomsnämnden för yttrande och därefter beretts av kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 4 december 2012 § 276 samt 
motionsutlåtande från kommunalrådskansliet. 
 
Inlägg och yrkande görs av  
Lena Ödeen (FP) och Åsa Wiklund Lång (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2013-02-18 
 

Kommunfullmäktige Sid 18 (34) 
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Delges:   § 12 Dnr 12KS122 
Barn- och ungdomsnämnden 

Motion av Ayser Bayraktar, Marina Alfredsson, Roland Ericsson 
och Urban Sjölander (samtliga (C) – Hemlagad skolmat 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
att anse motionen besvarad med hänvisning till yttranden från Barn och 
ungdomsnämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2012, § 45, väckte Ayser Bayraktar (C), 
Roland Ericsson (C), Marina Alfredsson (C) och Urban Sjölander (C), rubricerade motion. 
Motionen har remitterats till Barn- och ungdomsnämnden för yttrande och därefter beretts av 
kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 4 december 2012 § 277  
samt motionsutlåtande från kommunalrådskansliet. 
 
Inlägg i debatten 
Ayser Bayraktar (C), Håkan Alenius (S), Inger Schörling (MP), Roland Ericsson (C),  
Åsa Wiklund Lång (S), Lili André (KD), Hans Wahlström (S), Per-Åke Fredriksson,  
Per Johansson (S) och Urban Sjölander (C). 
 
Yrkande 
Ayser Bayraktar (C), Roland Ericsson (C), Lili André (KD) och Urban Sjölander (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag gällande första att-satsen och bifall till motionens andra att-
sats d.v.s. att kartlägga hur näringsriktig skolans mat är och hur många elever som äter maten 
varje dag. 
 
Håkan Alenius (S), Inger Schörling (MP), Åsa Wiklund Lång (S), Hans Wahlström (S),  
Per Johansson (S) yrkar bifall till (första och andra att-satsen) kommunstyrelsens förslag att 
motionen ska anses besvarad med hänvisning till yttranden från Barn och ungdomsnämnden 
och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.  
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Propositionsordning 
Vid proposition på bifall gällande den första att-satsen finner ordförande att 
Kommunfullmäktige bifaller densamma. 
 
Vid proposition gällande kommunstyrelsens förslag att se båda att-satserna som 
besvarade respektive att bifalla den andra att-satsen finner ordförande att 
kommunfullmäktige anser densamma besvarad. Kommunfullmäktige har därmed 
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad med 
hänvisning till yttranden från Barn och ungdomsnämnden och Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 
 
Reservation 
Alliansen (Moderaternas ledamöter, Folkpartiets ledamöter, Centerpartiets 
ledamöter samt Kristdemokraternas ledamöter) reserverar sig mot beslutet. 
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Delges:  § 15 Dnr 11KS386 
KLK-ÖP 

Motion av Lili André (KD) och Lennart Ahlenius (KD) 
  - Upprätta en bostadsförsörjningsplan för Gävle kommun  

  
Debatt och inlägg gällande ärendena § 7 och 15 tas gemensamt men beslut tas för varje paragraf 
för sig. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att anse motionen besvarad med hänvisning till yttrande från Kommunledningskontorets 
Övergripande planering. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, § 147, väckte Lili André (KD) 
och Lennart Ahlenius (KD) rubricerade motion. Motionsförslaget har remitterats till 
Kommunledningskontoret Övergripande Planering för yttrande och därefter beretts av 
kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 29 januari 2013 § 34 samt 
motionsutlåtande från kommunalrådskansliet. 
 
Inlägg görs av  
Per Johansson (S), Lennart Ahlenius (KD), Marita Engström (V), Lena Lundgren (S),  
Jörgen Edsvik (S), Urban Sjölander (C), och Roger Persson (MP). 
 
Yrkande 
Per Johansson (S), Marita Engström (V), Lena Lundgren (S), Urban Sjölander (C),  
Anita Walther (V) och Roger Persson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
 
Propositionsordning 
Vid proposition på bifall till Kommunstyrelsens förslag att motionen ska anses besvarad med 
hänvisning till yttrande från Kommunledningskontorets Övergripande planering respektive 
bifall till motionen finner ordföranden att Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Reservation 
Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 
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Bordläggning av besvarande av motioner 
 
På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga besvarandet av följande  
motioner för att behandlas vid nästkommande sammanträde. 
 
§ 13 Motion av Anita Walther (V) och Marita Engström (V) 

  – Återta entreprenaderna inom Omvårdnadsnämndens verksamhet, dnr 11KS550. 
 
§ 14 Motion av Lennart Sjögren, Lili André och Lennart Ahlenius (samtliga (KD) 
 – En mer familjvänlig politik i Gävle kommun, dnr 10KS262. 
 
§ 16 Motion av Per-Åke Fredriksson (FP) och Evelyn Klöverstedt (FP) 
 - Preventivt arbete tillsammans - en arbetsmodell for Gävles skolor, dnr 11KS377. 
 
§ 17 Motion av Matilda Sundqvist Boox (FP) 
 - Fritidsgård för HBT ungdomar, dnr 11KS378 
 
§ 18 Motion av Matilda Sundqvist Boox (FP) 
 - Lokal Pride Festival Gävle, dnr11KS379 
 
§ 19 Motion av Roland Ericsson, Urban Sjölander och Marina Alfredsson Bror, samtliga (C) 
 - Översyn och förenkling av servicen angående tillämpning av lagar, förordningar samt 
förutsättningar för näringslivet att delta i kommunens upphandlingar, dnr 11KS381 
 
§ 20 Motion av Lili André (KD) och Lennart Ahlenius (KD 
 - Handlingsplan för social trygghet och social delaktighet, dnr 11KS298 
 

  
§ 21a Dnr 13KS70  
 
Enkel fråga av Inger KällgrenSawela (M) 
 - Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Inger KällgrenSawela (M) har ställt rubricerade fråga.  

 Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 
 

 Hur tänker majoriteten, med ordförande och vice ordförande i ledning och med ansvar, i 
Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden hantera den uppkomna situationen beträffande 
oegentligheter inom förvaltningen? 

 
 Frågan besvaras av Carina Blank (S) kommunalråd och efter inlägg av Inger KällgrenSawela (M) 

förklaras debatten avslutad. 
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Delges:  § 22 Dnr 12KS125 
Tekniska nämnden 

Medborgarförslag – Bevara och vårda det mindre skogsområdet 
som finns kvar efter kommunens växthus 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att bifalla medborgarförslaget som är inlämnat med hänvisning till Tekniska nämndens 
yttrande. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2012 väcktes rubricerade 
medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska nämnden och 
Gavlefastigheter Gävle Kommun AB och därefter beretts av kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 4 december 2012 § 274  
samt medborgarförslagsutlåtande från kommunalrådskansliet. 
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Delges: § 23 Dnr 12KS135 
Omvårdnadsnämnden 

Medborgarförslag – Skriv omgående ett projektavtal med 
Stiftelsen hospice Själaro 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att medborgarförslaget som är inlämnat anses besvarat med hänvisning till yttrandet från 
Omvårdnadsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2012, § 84, väcktes rubricerade 
medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Omvårdnadsnämnden och därefter 
beretts av kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 4 december 2012 § 275 samt 
medborgarförslagsutlåtande från kommunalrådskansliet. 
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Delges:   § 24 Dnr 11KS507  
AB Gavlegårdarna 

Medborgarförslag – Seniorboende i Gävle 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att anse medborgarförslaget för besvarat med hänvisning till yttrandet från AB Gavlegårdarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2011, § 187, väckte 
pensionärsföreningarna SPF seniorboende, PRO, SPRF och RPG i Gävle rubricerade 
medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till AB Gavlegårdarna och därefter beretts 
av kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 29 januari 2013 § 24 samt 
medborgarförslagsutlåtande från kommunalrådskansliet. 
 
Inlägg görs av  
Hans Ström förslagsställaren. 
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Delges:   § 25 Dnr 11KS347 
Byggnads- och miljönämnden 

Tekniska nämnden Medborgarförslagsutlåtande – Bygg bostäder och riv Ericssons  
AB Gavlegårdarna byggnader i Hemsta 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att medborgarförslaget som är inlämnat avslås med hänvisning till yttranden från Tekniska 
nämnden och Byggnads- och miljönämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, § 149, väcktes 
rubricerade medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska nämnden, 
Byggnads- och miljönämnden samt till AG Gavlegårdarna och därefter beretts av 
kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 29 januari 2013 § 25  
samt medborgarförslagsutlåtande från kommunalrådskansliet. 
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Delges:    § 26 Dnr 12KS88 
Tekniska nämnden 

Kultur- och  Medborgarförslagsutlåtande - Ordna belyst motionsslinga som  
fritidsnämnden kompletterar/förbinder Testebovallen, Hille IP och Skidstavallen 
Gävle Energi AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandens förslag  
 
att avslå medborgarförslaget som är inlämnat med hänvisning till yttrandet från Tekniska 
nämnden och kultur- och fritidsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2012, § 47, väcktes rubricerade 
medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Kultur- och fritidsnämnden, 
Tekniska nämnden samt Gävle energi AB och därefter beretts av kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 29 januari 2013 § 26 samt 
medborgarförslagsutlåtande från kommunalrådskansliet. 
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Delges:   § 27 Dnr 11KS412 
Byggnads- och 

miljönämnden Medborgarförslag – Döp om gatorna till Östra Nygatan och Östra 
Drottninggatan för att slippa missförstånd 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att avslå medborgarförslaget som är inlämnat med hänvisning till yttrandet från Byggnads- och 
miljönämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 oktober 2011, § 168 väcktes rubricerade 
medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Byggnads- och 
miljönämnden/namnberedning och därefter beretts av kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 29 januari 2013 § 27  
samt medborgarförslagsutlåtande från kommunalrådskansliet. 
 
Inlägg görs av  
Micael Dahlberg (M) och Jörgen Edsvik (S). 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2013-02-18 
 

Kommunfullmäktige Sid 28 (34) 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 28 Dnr 12KS254 
KLK-ÖP 

 
Medborgarförslag – Buss mellan Gävle och Uppsala 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att avslå medborgarförslaget som är inlämnat med hänvisning till yttrandet från 
kommunledningskontoret/Övergripande planering. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober 2012, § 163 väcktes rubricerade 
medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Kommunledningskontoret 
Övergripande Planering och därefter beretts av kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 29 januari 2013 § 28  
samt medborgarförslagsutlåtande från kommunalrådskansliet. 
 
Inlägg görs av  
Lars Beckman (M), Carina Blank (S) och Elisabeth Lindström (S). 
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Delges:  § 29 Dnr 11KS393 
Tekniska nämnden 

Byggnads- och  Medborgarförslag – Sätt upp askkoppar vid busshållplatser och i  
miljönämnden parkerna 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att medborgarförslaget som är inlämnat anses besvarat med hänvisning till yttranden från 
Tekniska nämnden och Byggnads- och miljönämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, § 149 väcktes 
rubricerade medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska nämnden 
och Byggnads- och miljönämnden och därefter beretts av kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 29 januari 2013 § 29  
samt medborgarförslagsutlåtande från kommunalrådskansliet. 
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Delges:  § 30 Dnr 11KS171 
Gästrike Återvinnare 
Tekniska nämnden Medborgarförslag – Få stopp på nedskräpningen med bra  
Byggnads- och  behållare för sortering av avfall 
Miljönämnden 

Utb- och arb.marknads- Beslut 
nämnden Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
  
 att medborgarförslaget som är inlämnat anses besvarat med hänvisning till yttranden från 

Gästrike Återvinnare, Tekniska nämnden, Byggnads- och miljönämnden och Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 

 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2011, § 1 58 väcktes rubricerade 
medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Gästrike Återvinare, Tekniska 
nämnden, Byggnads- och miljönämnden samt Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  
och därefter beretts av kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 29 januari 2013 § 30 
samt medborgarförslagsutlåtande från kommunalrådskansliet. 
 
Inlägg görs av  
Mona Justusson förslagsställaren och Inger Schörling (MP). 
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Delges:  § 31 Dnr 11KS346 
KLK-Näringslivsavd. 

KLK- info- och  Medborgarförslagsutlåtande - Att Gävle kommun varje år ger ut en 
marknads avd.  katalog med samtliga företag i Gävle till alla hushåll i kommunen 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att avslå medborgarförslaget som är inlämnats. 
  
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september, § 149 väcktes rubricerade 
medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till kommunledningskontorets 
informations- och marknadsavdelning samt Näringslivsavdelningen och därefter beretts  
av kommunalrådskansliet 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 29 januari 2013 § 31  
samt medborgarförslagsutlåtande från kommunalrådskansliet. 
 
Inlägg görs av  
Mona Justusson förslagsställaren och Carina Blank (S). 
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Kommunfullmäktige Sid 32 (34) 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:   § 32 Dnr 11KS184 
Barn- och ungdomsnämnden 

Utb.- och arbm nämnden Medborgarförslagsutlåtande – Tillsätt tjänster för att utveckla  
skolors arbete med lärande för hållbar utveckling 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet medkommunstyrelsens förslag  
 
att medborgarförslaget som lämnats in anses besvarat med hänvisning till yttranden från  
Barn- och ungdomsnämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2011, § 58, väcktes rubricerade 
medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Barn- och ungdoms nämnden 
samt Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden och därefter beretts av kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 29 januari 2013 § 32  
samt medborgarförslagsutlåtande från kommunalrådskansliet. 
  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2013-02-18 
 

Kommunfullmäktige Sid 33 (34) 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Bordläggning av interpellationer  
På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga besvarandet av följande  
interpellationer för att behandlas vid nästkommande sammanträde. 
 
§ 33 Birgittha Bjerkén (M)  
 - Vad blir fortsättningen för barnen som gått på språkförskola i Stenebergsgården?  
dnr 12KS450. 
 
§ 34 Måns Montell (M) 
 - Vad har Gävle kommun gjort för att stärka kommunikationerna Gävle-Kista? dnr 12KS449 
 
§ 35 Lili André (KD) 
 - Vilka får föreningsbidrag från kommunen, dnr 12KS453. 
 
§ 36 
Lili André (KD) 
 - Hur planeras pengar till bostadssociala åtgärder? dnr 12KS454. 
 
 
§ 37 
 
Nya motioner 
Följande skriftliga motioner avlämnas av 
 
a. Lena Ödeen (FP) 
 - Biblioteksberedningen, 13KS43. 
 
b. Per-Åke Fredriksson (FP) 
 - Minska lärarnas administration, 13KS60. 
 
c. Micael Dahlberg (M) 
 - Ett Kommunfullmäktige som bättre avspeglar valresultatet, dnr 13KS69. 
 
d. Björn Frankson (M) 
 - Stadsarkitekt i Gävle kommun, dnr 13KS76. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att motionerna får överlämnas för beredning. 
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Kommunfullmäktige Sid 34 (34) 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 38 
 
Nya interpellationer 
Följande skriftliga interpellationer avlämnas av 
 
a. Inger KällgrenSawela (M) 
 - Tjänster i Gävle Kommun för personer med funktionshinder, dnr 13KS71.  
 
b. Måns Montell (M) 
 - Utredning angående den statliga regionala förvaltningen, dnr 13KS74. 
 
c. Lars Beckman (M) 
 - Oberoende utvärdering av Unga Örnar, dnr 13KS75. 
 
d. Lili André (KD) 
- Vilket ansvar har revisionen? dnr 13KS78. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna får framställas till berört kommunalråd 
eller nämndsordförande för att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
 
 
§ 39 
 
Nya medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande medborgarförslag 
 
a. Att Gävle kommun går med i klimatkommunerna dnr 12KS469 
Remitteras till Kommunstyrelsen sen åter till Kommunfullmäktige för beslut. 
 
b. Gör om Norrsundet till ett nytt Öregrundsliknande samhälle dnr 13KS1 
Remitteras till Kommunstyrelsens för beslut. 
 
c. Gävle kommun bör ta fram en kvalitetsguide dnr 13KS29 
Remitteras till Kommunstyrelsens för beslut. 
 
d. Bygg ett utegym i Boulognerskogen dnr 13KS40 
Remitteras för beslut i Tekniska nämnden. 
 
e. Montera in rörelsedetektorlampor i samtliga busskurar i ytterområdena för bättre säkerhet.
 dnr 13KS67 
Remitteras för beslut i Tekniska nämnden. 
 
f. Rehabiliteringscentrum för äldre i utlandet dnr 13KS79 
Remitteras för beslut i Omvårdnadsnämnden. 
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