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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 tom § 64 MP x  Emmely Wikholm from § 54 
Kiki Larsson  MP x    
Inger Schörling  MP x    
Helene Börjesson   MP  x Dan Lorén  
Roger Persson   MP x    
Carina Blank   S  x Anneli Ellebo  
Peter Bergström   S x    
Lena Lundgren  tom § 57 S x    
Per Johansson  S x    
Åsa Wiklund Lång   S x    
Hans Wahlström  S x    
Mona Kolarby    S x    
Daniel Olsson ordf.  S  x Kristina Hellström  
Ulrika Jidåker   S x    
Rolf Wiberg   tom § 49 S x  Ingemar Waern from § 50 
Jens Leidermark  tom § 53c S x    
Jane Myrberg  S x    
Håkan Alenius  S x    
Eva Svedin Björklund tom § 48 S x  Ismet Uzun from § 49 
Anéa Elfving  tom § 49 S x  Boel Fredriksson from § 50 
Jörgen Edsvik   S x    
Ann Lidman  S x    
Eva Älander tom § 47 S x  Birgitta Öberg from § 64 
Tommy Berger  from § 50 S x  Leyla Tahran tom § 49 
Elisabeth Lindström   S x    
Lars-Göran Ståhl   S x    
Mohammed Abusagr tom § 49 S x  Petra Svensk from § 50 
Markus Kristiansson  S x    
Lena Åhlander   S x    
Mats Ivarsson  FP  x Pälla Elfström  
Lena Ödeen  FP x    
Per-Åke Fredriksson  FP x    
Evelyn Klöverstedt  FP x    
Kenth Lövgren   FP x    
Roland Ericsson  C x    
Ayser Bayraktar  C x    
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 Sven Olof Hiller  
Pia Jansson  M x    
Morgan Darmell  M x    
Margareta Pedersen-Ekström  M x    
Kenneth Bognesand  M  x Gun Lundberg  
Örjan Larsson   M x    
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Niklas Bornegrim tom § 53  M x  Ann-Louise Svensson forts § 53 
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 § 49 M x  Lars-Göran Lundh from § 50 
Patrik Stenvard  tom § 55 M x  Solveig Zingmark from § 48 
Leif Meijer  M  x Maud Lundh  
Robert Waller   M x    
Richard Carlsson  SD x    
Carl Ekenberg  SD x    
Marcus Andersson  SD x    
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   
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    
Johan Nilsson  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   
Johan Lloyd  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 Lundh  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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§ 40 
 
Anmälningsärenden 
a. Rapport från Socialnämnden och omvårdnad om ej verkställda biståndsbeslut enligt 
socialtjänstlagen, dnr 12KS187. 
I kallelsen redovisas Omvårdnadsnämndens och Socialnämndens rapporter för kvartal 4 2012. 
 
b. Översyn av arvodesbestämmelser, dnr 12KS421. 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 26 februari 2013 § 53 samt 
skrivelse från kommunalrådskansliet och tidigare reviderade bestämmelser. 
 
c. Helena Gille (S) har avsagt sig sitt förtroendeuppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige  
2013-02-20, dnr 12KS455. Länsstyrelsen har den 21 februari 2013 utsett Mohammed Abusagr (S)  
som ny ledamot efter Helena Gille (S) och Anna Hedberg (S) till ny ersättare efter  
Mohammed Abusagr (S), dnr 13KS94. 
 
Josefine Myrberg (C) har avsagt sig sitt förtroendeuppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige 
2013-02-18. Länsstyrelsen har den 21 februari 2013 utsett Johan Lloyd (C) som ny ersättare 
efter Josefine Myrberg (C), dnr 13KS89. 
 
Anna Hedberg (S) har avsagt sig sitt förtroendeuppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige 
2013-03-13. Länsstyrelsen har den 18 mars 2013 utsett Johan Nilsson (S) som ny ersättare efter 
Anna Hedberg (S) dnr 13KS128. 
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Delges:  § 41 Dnr 12KS465 
omvårdnadsnämnden 

Utb-och arbm. nämnden Tillägg i Omvårdnadsnämndens reglemente 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att godkänna tillägget i Omvårdnadsnämndens reglemente gällande daglig verksamhet enligt 
LSS inom s.k. BoDa-verksamhet. 
 
Ärendebeskrivning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Omvårdnadsnämnden har i en tidigare 
utredning sett möjligheten att driva en helhetslösning med kombinerad gruppbostad och 
Daglig Verksamhet (BoDa-verksamhet) enligt LSS. Sammanfattningen av utredningen har 
visat att BoDa-verksamheter bör drivas i en förvaltning och Omvårdnadsnämnden föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar om ett tilläggsuppdrag för Omvårdnad Gävle att få bedriva 
Daglig Verksamhet enligt LSS inom s.k. BoDa.  
 
Beslutsunderlag  
I kallelsen redovisas Protokollsutdrag med skrivelse från den 2012-11-01 från 
Omvårdnadsnämnden samt protokollsutdrag med skrivelse från den 2012-12-05 från 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 
26 februari 2013 § 56. 
 
Inlägg och yrkande görs av  
Lena Lundgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Delges:  § 42 Dnr 13KS53 
Gavlefastigheter - 

Gävle Kommun AB Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag för  
AB Gavlegårdarna nämnder och styrelser  
Gävle Vatten AB 

KLK-ekonomi Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag år 2013 med 
32 631 tkr för kommunen, med 61 199 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB, med 30 
000 tkr för AB Gavlegårdarna, samt med 23 490 tkr för Gävle Vatten AB enligt specifikation i 
bilaga. 
 
Ärendebeskrivning 
Från kommunledningskontoret föreligger förslag gällande förvaltningarnas önskemål om 
ombudgeteringar av oförbrukade investeringsanslag från år 2012 till år 2013.  
Förslag till ombudgeteringar sker normalt när godkända investeringar av olika anledningar inte 
blir genomförda under året, eller när arbeten eller inköp inte har hunnit fakturerats före 
årsskiftet.  
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas Kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 26 februari 2013 § 59 samt  
skrivelse med bilaga från kommunledningskontoret. 
 
Inlägg görs av  
Per Johansson (S). 
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Delges:  § 43 Dnr 12KS290 
Tekniska nämnden 

Kultur- och  Omfördelning av kommunbidrag för nämnder och styrelser 
fritidsnämnden 

Barn- och  Beslut 
Ungdomsnämnden Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
Omvårdnadsnämnden  
AB Gavlegårdarna att utöka kommunbidragen för Tekniska nämnden med 96 tkr, för Kultur och fritidsnämnden  
KLK-ekonomi med 1 733 tkr, för Barn och ungdomsnämnden med 303 tkr, för Utbildning och 

arbetsmarknadsnämnden med 274 tkr samt för Omvårdnadsnämnden med 2 750 tkr med 
finansiering från centralt anslag för hyror och ofördelade kommunbidrag.  
 
att genom omdisponeringar omföra kommunbidrag med 630 tkr från Kultur och fritidsnämnden 
till Barn och ungdomsnämnden, med 150 tkr från Omvårdnadsnämnden till Kommunstyrelsen, 
samt att sänka kommunbidraget för Kultur och fritidsnämnden med 1 300 tkr och samtidigt 
utöka nämndens investeringsram med 1 300 tkr. 
 
att 2 000 tkr av 2012 års utdelningsmedel från AB Gavlegårdarna enligt tidigare beslut i 
Kommunfullmäktige används för investering i en ny fotbollsplan i Andersberg. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 26 februari 2013 § 60 samt 
skrivelse från kommunledningskontoret. 
 
Ärendebeskrivning 
Från kommunledningskontoret föreligger förslag till kommunbidragsförändringar. I förslaget 
görs en avstämning av nämndernas inlämnade internbudgetar mot den av kommunfullmäktige 
fastställda årsbudgeten för år 2013. 
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Delges:  § 44 Dnr 13KS90 
Kommunledningskontoret- 

ekonomi Avsiktsförklaring Sätraåsen 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att godkänna föreslagen avsiktsförklaring gällande lokalisering av en ny fotbollsarena inom 
Sätraåsen.  
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 26 februari 2013 § 61 samt 
skrivelse samt avsiktsförklaring från kommunledningskontoret. 
 
Reviderat missiv från Kommunledningskontoret delas ut under kommunfullmäktiges 
sammanträde 
 § 44 
 
Inlägg görs av  
Per Johansson (S), Inger KällgrenSawela (M), Per-Åke Fredriksson (FP), Roger Persson (MP), 
Måns Montell (M), Roland Ericsson (C), Lars Beckman (M), Roger Hedlund (SD),  
Lili André (KD), Lena Lundgren (S), Urban Sjölander (C), Marita Engström (V),  
Eva Älander (S), Björn Frankson (M) och Micael Dahlberg (M). 
 
Yrkande 
Per Johansson (S), Inger KällgrenSawela (M), Per-Åke Fredriksson (FP), Roger Persson (MP), 
Måns Montell (M), Roger Hedlund (SD), Lili André (KD), Lena Lundgren (S), Eva Älander (S), 
Björn Frankson (M) och Micael Dahlberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Roland Ericsson (C) och Urban Sjölander (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, dock 
med tillägg att ett tak sätts för framtida investering på 120 miljoner.  
 
Marita Engström (V) yrkar avslag på Centerpartiets tilläggsyrkande. 
 
Propositionsordning 
Vid proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Centerpartiets yrkande finner 
ordförande att Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Centerpartiets ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet. 
 
Ajournering kl 10.20-1040. 
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Delges: Berörda § 45 
 

Val av ledamöter, ersättare och lekmannarevisorer i styrelser för 
kommunala bolag samt avsägelser och fyllnadsval 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att bifalla valberedningens förslag på val av ledamöter, ersättare och lekmannarevisorer 
samt avsägelser och fyllnadsval. 
 
Ärendebeskrivning 
Valberedningens utlåtande angående val av ersättare och lekmannarevisorer i styrelser 
för kommunala bolag behandlas samt avsägelser och fyllnadsval behandlas.  
 
Peter Bergström (S) ordförande i valberedningen föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 25 mars 2013 delas ut under 
sammanträdet. Paragrafen justeras omedelbart.  Bilaga § 45 
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Delges:  § 46 Dnr 11KS550 
Omvårdnadsnämnden 

Motion av Anita Walther (V) och Marita Engström (V) 
 – Återta entreprenaderna inom Omvårdnadsnämndens 
verksamhet 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att avslå motionen med hänvisning till Omvårdnadsnämndens yttrande samt ge 
Omvårdnadsnämnden tre uppdrag: 
 
att visa hur en kommun systematiskt kan arbeta för att säkerställa kvaliteten i verksamhet som 
är finansierad av skattemedel, även då den bedrivs av extern aktör. 
 
att ta fram en plan hur vi kan säkerställa att kommunens värderingar, policys och riktlinjer 
efterlevs för all skattefinansierad verksamhet. Även då den bedrivs av extern aktör. 
 
att beskriva hur det är möjligt med offentlighet/transparens i skattefinansierad verksamhet som 
bedrivs av extern aktör samt  
 
att uppdragen ska återredovisas av Omvårdnadsnämnden till Kommunstyrelsen senast december 
2013. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2011, § 204, väckte Anita Walther (V) 
och Marita Engström (V) rubricerade motion. Motionsförslaget har remitterats till 
Omvårdnadsnämnden för yttrande och därefter beretts av Kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen från den 18 februari 2013 § 13 redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från 
den 29 januari 2013 § 35 samt motionsutlåtande från Kommunalrådskansliet. 
 
Inlägg görs av 
Marita Engström (V), Kenth Lövgren (FP), Anita Walther (V), Lena Lundgren (S), 
Måns Montell (M), Lars Beckman (M), Måns Montell (M), Inger KällgrenSawela (M),  
Urban Sjölander (C), Per-Åke Fredriksson (FP), Maritha Johansson (V) och Gun Lundberg (M). 
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Yrkande 
Kenth Lövgren (FP), Lena Lundgren (S), Inger KällgrenSawela (M), Urban Sjölander (C)  
och Gun Lundberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag d.v.s. avslag på motionen. 
 
Marita Engström (V) och Anita Walther (V) yrkar bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
Vid proposition på kommunstyrelsens förslag att avslå motionen respektive bifall till motionen 
finner ordföranden att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag att  
avslå motionen. 
 
Reservation 
Vänsterpartiets ledamöter  reserverar sig muntligt mot beslutet. 
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Delges:  § 47 Dnr 10KS262 
Barn- och ungdomsnämnden 
Socialnämnden Motion av Lennart Sjögren, Lili André och Lennart Ahlenius 

(samtliga (KD) 
 – En mer familjvänlig politik i Gävle kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att tredje att satsen avslås och resterande attsatser i motionen ska anses besvarade med 
hänvisning till yttrandet från Barn och ungdomsnämnden och Socialnämnden.  
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2010, § 113, väckte Lennart Sjögren (KD), 
Lili André (KD) och Lennart Ahlenius (KD) rubricerade förslag. Motionen har remitterats till 
Barn- och ungdomsnämnden samt till Socialnämnden för yttrande och därefter beretts av 
Kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen från den 18 februari 2013 § 14 redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från 
den 29 januari 2013 § 33 samt motionsutlåtande från Kommunalrådskansliet. 
 
De föreslagna att-satserna från motionärerna är följande  
  
- Ytterligare två Familjecentraler etableras i Gävle kommun  
 
- Gävle kommun ska erbjuda ett generellt föräldrastöd till alla med barn - från 0 enda upp till 
18 år.  
  
- Gävle kommun inför ett vårdnadsbidrag som på sikt höjs till nivån 6000 kronor per månad 
och barn och vara beskattat och pensionsgrundande. 
 
- Ett projekt genomförs där socialtjänst, skola och polis i samverkan stödjer ungdomar och 
deras  föräldrar för att skapa en trygg-  och drogfri uppväxtmiljö för barn och ungdomar i 
Gävle.  
  
- Individuella handlingsplaner ska utarbetas för ungdomar som bedöms vara i risksituationer.  
 
Inlägg görs av  
Lili André (KD), Maritha Johansson (V), Åsa Wiklund-Lång (S), Richard Carlsson (SD) och 
Marita Engström (V).  
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Yrkande 
Lili André (KD) yrkar bifall till hela motionen. 
 
Maritha Johansson (V), Åsa Wiklund-Lång (S) och Marita Engstöm (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag d.v.s. avslag på 3:dje att-satsen samt att den 1:a, 2:a, 4:e och 5:te 
att-satsen ska anses besvarade med hänvisning till yttrandet från Barn och ungdomsnämnden 
och Socialnämnden. 
 
Richard Carlsson (SD) yrkar bifall till den 3:dje att-satsen samt att de övriga att-satserna ska 
anses besvarade. 
 
Propositionsordning 
Vid proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag enligt Maritha Johanssons m.fl:s 
yrkande respektive bifall till motionen i sin helhet finner ordföranden att Kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Richard Carlssons (SD) yrkande 
finner ordföranden att Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag 
 
Reservationer 
Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 
 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 
 
 
Ajournering kl 12.30-13.30 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Delges:  § 48 Dnr 11KS377  
Barn- och ungdomsnämnden 

Socialnämnden Motion av Per-Åke Fredriksson (FP) och Evelyn Klöverstedt (FP) 
- Preventivt arbete tillsammans - en arbetsmodell för Gävles 
skolor  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att motionen som är inlämnad av Per-Åke Fredriksson (FP) och Evelyn Klöverstedt (FP)  
ska anses besvarad med hänvisning till yttrande från Socialnämnden och Barn- och 
ungdomsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, § 147, väckte Per-
Åke Fredriksson (FP) och Evelyn Klöverstedt (FP) rubricerade motion. Motionen 
har remitterats till Socialnämnden samt Barn- och ungdomsnämnden för yttrande 
och därefter beretts av Kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen från den 18 februari 2013 § 16 redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från 
den 29 januari 2013 § 38 samt motionsutlåtande från Kommunalrådskansliet. 
 
Inlägg görs av  
Per-Åke Fredriksson (FP), Åsa Wiklund Lång (S), Inger KällgrenSawela (M), Lili André (KD), 
Roland Ericsson (C) och Maritha Johansson (V).  
 
Yrkande 
Per-Åke Fredriksson (FP), Inger KällgrenSawela (M), Lili André (KD) och Roland Ericsson 
(C) yrkar bifall till motionen.  
 
Åsa Wiklund Lång (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen ska anses 
besvarad med hänvisning till yttrande från Socialnämnden och Barn- och ungdomsnämnden. 
 
Propositionsordning 
Vid proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag d.v.s. att motionen anses besvarad 
respektive bifall till motionen finner ordföranden att Kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Reservation 
Folkpartiets ledamöter, Kristdemokraternas ledamöter, Moderaternas ledamöter och 
Centerpartiets ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet. 
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Delges:  § 49 Dnr 11KS378 
Kultur- och fritidsnämnden 

Ungdomsrådet Motion av Matilda Sundqvist Boox (FP) 
 - Fritidsgård för HBT ungdomar 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att avslå motionen med hänvisning till yttrande från Kultur och fritidsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, § 147, väckte Matilda 
Sundquist Boox (FP) rubricerade motion. Motionen har remitterats till Kultur- och 
fritidsnämnden samt Ungdomsrådet för yttrande och därefter beretts av Kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen från den 18 februari 2013 § 17 redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från 
den 29 januari 2013 § 39 samt motionsutlåtande från Kommunalrådskansliet. 
 
Inlägg görs av   
Per-Åke Fredriksson (FP) , Mona Kolarby (S), Marita Engström (V), Ulrika Jidåker (S) och 
Kenth Lövgren (FP). 
 
Yrkande 
Per-Åke Fredriksson (FP) och Kenth Lövgren (FP) yrkar att motionen ska anses besvarad. 
 
Mona Kolarby (S) och Marita Engström (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag d.v.s. 
avslag på motionen. 
 
Propositionsordning 
Vid proposition på kommunstyrelsens förslag att avslå motionen respektive att motionen ska 
anses besvarad finner ordföranden att Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Folkpartiets ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:   § 50 Dnr11KS379 
KLK-Kom-avdelningen 

Motion av Matilda Sundqvist Boox (FP) 
 - Lokal Pride Festival Gävle 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att avslå motionen med hänvisning till yttrandet från Kommunledningskontorets 
Kommunikationsavdelning.  
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, § 147, väckte Matilda Sundquist 
Boox (FP) rubricerade motion. Motionen har remitterats till Kommunledningskontorets 
Kommunikationsavdelning och därefter beretts av Kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen från den 18 februari 2013 § 18 redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 29 
januari 2013 § 40 samt motionsutlåtande från Kommunalrådskansliet. 
 
Inlägg görs av  
Per-Åke Fredriksson (FP), Mona Kolarby (S) och Marita Engström (V). 
 
Yrkande 
Per-Åke Fredriksson (FP) yrkar bifall till motionen. 
 
Mona Kolarby (S) och Marita Engström (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag dvs 
att avslå motionen med hänvisning till yttrandet från Kommunledningskontorets 
Kommunikationsavdelning. 
 
Propositionsordning 
Vid proposition på bifall till motionen respektive avslag enligt kommunstyrelsens förslag finner 
ordföranden att Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Folkpartiets ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet. 
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Delges: § 51 Dnr 11KS381 
KLK-Näringslivs-avd. 

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 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att motionen ska anses besvarad med hänvisning till yttrandet från Kommunledningskontorets 
Näringslivsavdelning. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, § 147, väckte  
Roland Ericsson (C), Urban Sjölander (C) och Marina Alfredsson Bror (C) rubricerade 
motion. Motionen har remitterats till Kommunledningskontorets Näringslivsavdelning och 
därefter beretts av Kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen från den 18 februari 2013 § 19 redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från 
den 29 januari 2013 § 41 samt motionsutlåtande från Kommunalrådskansliet. 
 
Inlägg görs av  
Urban Sjölander (C), Håkan Alenius (S), Per Johansson (S), Lennart Ahlenius (KD),  
Inger KällgrenSawela (M), Per-Åke Fredriksson (FP), Roland Ericsson (C), Roger Persson (MP)  
Lars Beckman (M) och Jörgen Edsvik (S).  
 
Yrkande 
Urban Sjölander (C), Lennart Ahlenius (KD), Inger KällgrenSawela (M), Per-Åke Fredriksson (FP) 
och Roland Ericsson (C) yrkar bifall till motionen. 
 
Håkan Alenius (S), Per Johansson (S), Roger Persson (MP) och Jörgen Edsvik (S) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad med hänvisning till yttrandet från 
kommunledningskontorets Näringslivsavdelning. 
 
Propositionsordning 
Vid proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag d.v.s. att motionen anses besvarad 
respektive bifall till motionen finner ordföranden att Kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Centerpartiets ledamöter, Folkpartiets ledamöter, Kristdemokraternas ledamöter samt Moderaternas 
ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet. 
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Delges:  § 52 Dnr 11KS298 
Socialnämnden 

Motion av Lili André (KD) och Lennart Ahlenius (KD - 
Handlingsplan för social trygghet och social delaktighet 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att motionen som är inlämnad av Lili André (KD) och Lennart Ahlenius (KD) avslås med 
hänvisning till yttranden från Socialnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2011, § 116 väckte Lili André (KD) och 
Lennart Ahlenius (KD) rubricerade motion. Motionen har remitterats till Socialnämnden och 
därefter beretts av kommunalrådskansliet 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen från den 18 februari 2013 § 20 redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 29 
januari 2013 § 42 samt motionsutlåtande från Kommunalrådskansliet. 
 
Inlägg görs av  
Lili André (KD), Maritha Johansson (V), Birgitta Öberg (S), Marita Engström (V) och  
Inger KällgrenSawela (M). 
 
Yrkande 
Lili André (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Maritha Johansson (V) och Marita Engström (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
d.v.s. att motionen avslås med hänvisning till yttranden från Socialnämnden. 
 
Inger KällgrenSawela (M) yrkar att motionen ska anses besvarad.  
 
Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner att kommunstyrelsens förslag får tas som huvudförslag mot  
de övriga. 
Vid proposition på kommunstyrelsens förslag mot Lili Andrés förslag att bifalla motionen  
respektive Inger KällgrenSawelas förslag att motionen ska anses besvarad finner ordföranden att 
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Kristdemokraternas ledamöter, Folkpartiets ledamöter, Centerpartiets ledamöter och 
Moderaternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 
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§ 53a Dnr 13KS142  
 
Enkel fråga av Per-Åke Fredriksson (FP) 
 - Ungdomsavtal på gång? 

Per-Åke Fredriksson (FP) har ställt rubricerade fråga.  

 Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 
 
Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) enades den 28/2 om att införa 
arbetslivsintroduktionsavtal/ungdomsavtal inom främst vården och omsorgen, men lokalt kan 
man införa introduktionsanställningar även inom andra verksamheter. 
Arbetslivsintroduktionsanställning vänder sig till dem som är 19 till 25 år, är arbetslösa och 
behöver en arbetslivsintroduktion för att komma in på arbetsmarknaden. 
Introduktionsanställningen innebär 75 % arbete och 25 % utbildning. Arbetsgivaren betalar 
bara för de 75 % man arbetar.  
 
Mot bakgrund av den höga ungdomsarbetslösheten i Gävle och att kommunen kommer ha 
stora pensionsavgångar inom vården och omsorgen men även andra verksamheter vill jag fråga 
kommunstyrelsens ordförande: 
 
Kommer Gävle kommun att införa arbetslivsintroduktionsanställningar, samt kommer denna 
anställningsform tillämpas inom fler verksamheter än inom vården och omsorgen?  

 
 Frågan besvaras av Per Johansson (S) kommunalråd och efter inlägg av Per-Åke Fredriksson 

(FP) förklaras debatten avslutad. 
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§ 53b Dnr 13KS145  
 
Enkel fråga av Lennart Ahlenius (KD) 
 - Hur löser kommunen boende till asylsökande? 

Lennart Ahlenius (KD) har ställt rubricerade fråga.  

 Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 
 
Gävle kommun välkomnar i år ca 250 asylsökande och samtidigt har kommunen bostadsbrist.  
  
Mot bakgrund av detta ställer jag följande fråga: Hur säkerställer ansvarigt kommunalråd att 
det finns boende till de nyanlända? 

 
 Frågan besvaras av Maritha Johansson (V) ordförande i Socialnämnden och efter inlägg av 

Lennart Ahlenius (KD) förklaras debatten avslutad. 
 
 
§ 53c Dnr 13KS146  
 
Enkel fråga av Lili André (KD) 
 - Hur många Fältare ska anställas i Gävle kommun? 

Lili André (KD) har ställt rubricerade fråga.  

 Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 
 
Gävle kommun har ett fältarbete idag i form av Fältare som arbetar nära ungdomar i centrala 
Gävle och ute i stadsdelarna. Fältarna samverkar med verksamheter i Gävle som arbetar med 
barn och unga såsom fritidsgårdar, skola, polis och socialtjänst.    
 
Oron finns att personalstyrkan har minskat. Hur ser personalstyrkan ut idag hos Fältarna och 
finns planer på att anställa fler? 

 
 Frågan besvaras av Maritha Johansson (V) ordförande i Socialnämnden och efter inlägg av  
 Lili André (KD) förklaras debatten avslutad. 
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Delges:  § 54 Dnr 12KS228 
Kultur- och fritidsnämnden 

Medborgarförslag – Satsa på Måsberget  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att avslå medborgarförslaget som är inlämnat med hänvisning till yttrande från Kultur- och 
fritidsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2012, § 132, väcktes rubricerade 
medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Kultur- och fritidsnämnden och 
därefter beretts av kommunalrådskansliet 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 26 februari 2013 § 69 samt 
medborgarförslagsutlåtande från kommunalrådskansliet. 
 
Inlägg görs av  
Lars-Göran Ståhl (S). 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2013-03-25 
 

Kommunfullmäktige Sid 22 (28) 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:   § 55 Dnr 12KS306 
KLK/KS 

Medborgarförslag - Anslutning till Mayors for peace som är ett 
nätverk för att förhindra, skydda och tillvarata invånarnas 
intresse vid bruk av massförstörelsevapen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
att bifalla medborgarförslaget som är inlämnat samt 
 
att uppdra till kommunledningskontoret att ansöka om medlemskap för Gävle kommun i 
organisationen Mayors for Peace  
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober, § 163, väcktes rubricerade 
medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats och därefter beretts av  
Kommunalrådskansliet 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 26 februari 2013 § 70 samt 
medborgarförslagsutlåtande från Kommunalrådskansliet. 
 
Inlägg görs av  
Inga Michaeli en av förslagsställarna, Micael Dahlberg (M), Roger Persson (MP),  
Marita Engström (V), Richard Carlsson (SD) och Per Johansson (S). 
 
Yrkande 
Micael Dahlberg (M) och Richard Carlsson (SD) yrkar att medborgarförslaget avslås. 
 
Roger Persson (MP), Marita Engström (V) och Per Johansson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Vid proposition på bifall respektive avslag på medborgarförslaget finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget enligt kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Votering begäres och verkställs. Följande voteringsproposition godkännes.  
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja den som bifaller Micael Dahlbergs (M) 
röstar nej. 
 
Vid upprop avges 65 röster, varav 42 ja och 23 nej. Bilaga § 55 
Kommunfullmäktige har alltså efter omröstning beslutat bifalla kommunstyrelsen förslag. 
 
Reservation 
Moderaternas ledamöter, Sverigedemokraternas ledamöter samt Urban Sjölander (C) 
reserverar sig muntligt mot beslutet. 
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§ 56  Dnr 12KS450 
 
Svar på interpellation av Birgittha Bjerkén (M) 
 - Vad blir fortsättningen för barnen som gått på språkförskola i 
Stenebergsgården? 
 
Birgittha Bjerkén (M) har inlämnat rubricerad interpellation.   
 
Kommunfullmäktige har den 17 december 2012 § 199a beslutat att interpellationen får 
framställas.  
 
Åsa Wiklund Lång (S) ordförande i Barn- och ungdomsnämnden har den12 februari 2013 
besvarat interpellationen.  
  
Interpellationssvar delades ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2013
 Bilaga § 56 
 
Efter inlägg av Birgittha Bjerkén (M), Åsa Wiklund-Lång (S) och Gun Lundberg (M) förklaras 
debatten avslutad. 
 
 
§ 57  Dnr 12KS449 
 
Svar på interpellation av Måns Montell (M) 
Vad har Gävle kommun gjort för att stärka kommunikationerna 
Gävle-Kista? 
 
Måns Montell (M) har inlämnat rubricerad interpellation.   
 
Kommunfullmäktige har den 17 december 2012 § 199b beslutat att interpellationen får 
framställas.  
 
Per Johansson (S) Kommunalråd har den 11 februari 2013 besvarat interpellationen.  
 
Interpellationssvar delades ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2013 
 Bilaga § 57 
 
Efter inlägg av Måns Montell (M) och Per Johansson (S) förklaras debatten avslutad. 
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§ 58  Dnr 12KS453 
 
Svar på interpellation av Lili André (KD) 
Vilka får föreningsbidrag från kommunen 
 
Lili André (KD) har inlämnat rubricerad interpellation.   
 
Kommunfullmäktige har den 17 december 2012 § 199c beslutat att interpellationen får 
framställas.  
 
Maritha Johansson (V) ordförande i Socialnämnden har den 14 februari 2013 besvarat 
interpellationen.   
 
Interpellationssvar delades ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2013 
 Bilaga § 58 
 
Efter inlägg av Lili André (KD) och Maritha Johansson (V) förklaras debatten avslutad. 
 
 
§ 59  Dnr 12KS454 
 
Svar på interpellation av Lili André (KD) 
Hur planeras pengar till bostadssociala åtgärder? 
 
Lili André har inlämnat rubricerad interpellation.   
 
Kommunfullmäktige har den 17 december 2012 § 199d beslutat att interpellationen får 
framställas.  
 
Carina Blank (S) Kommunalråd har den 11 februari 2013 besvarat interpellationen.  
 
Interpellationssvar delades ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2013 
 Bilaga § 59 
 
Efter inlägg av Lili André (KD) och Per Johansson (S) förklaras debatten avslutad. 
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§ 60  Dnr 13KS71 
 
Svar på interpellation av Inger KällgrenSawela 
Tjänster i Gävle kommun för personer med funktionshinder 
 
IngerKällgrenSawela (M) har inlämnat rubricerad interpellation.   
 
Kommunfullmäktige har den 18 februari 2013 § 38a beslutat att interpellationen får 
framställas.  
 
Peter Bergström (S) ordförande i Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden har den 18 februari 
2013 besvarat interpellationen.   
 
Interpellationssvar delades ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2013 
 Bilaga § 60 
 
Efter inlägg av Inger KällgrenSawela (M) och Peter Bergström (S) förklaras debatten avslutad. 
 
 
§ 61  Dnr 13KS74 
 
Bordläggning av interpellation från Måns Montell (M) 
Utredning angående den statliga regionala förvaltningen 
På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga besvarandet av 
denna interpellation för att behandlas vid nästkommande sammanträde. 
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§ 62  Dnr 13KS75 
 
Svar på interpellation av Lars Beckman (M) 
Oberoende utvärdering av Unga Örnar 
 
Lars Beckman (M) har inlämnat rubricerad interpellation.   
 
Kommunfullmäktige har den 18 februari 2013 § 38c beslutat att interpellationen får 
framställas.  
 
Åsa Wiklund-Lång (S) ordförande i Barn- och ungdomsnämnden och Lars-Göran Ståhl (S) 
ordförande i Kultur- och fritidsnämnden har den 18 mars 2013 besvarat interpellationen. 
  
Interpellationssvar delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2013 
 Bilaga § 62 
 
Efter inlägg av Lars Beckman (M), Lars-Göran Ståhl (S), Ann-Helen Persson (C),  
Per Johansson (S), Lena Åhlander(S), Ann Lidman (S), Roland Ericsson (C) Birgitta Öberg (S), 
Urban Sjölander (C) och Marita Engström (V) förklaras debatten avslutad. 
 
 
§ 63  Dnr 13KS78 
 
Bordläggning av interpellation från Lili André (KD) 
Vilket ansvar har revisionen? 
På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga besvarandet av 
denna interpellation för att behandlas vid nästkommande sammanträde. 
 
 
§ 64 

 
Information 
Annika Larsson Maspers Förvaltningschef för Utbildning & Arbete Gävle redogör för 
åtgärdsplanen på Utbildning & Arbete Gävle och Germund Jonsson Ekonomi och Finanschef 
redogör för det särskilda utvecklingsarbete med internkontroll som görs. 
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§ 65 
 
Nya motioner 
Följande skriftliga motioner avlämnas av 
 
a. Inger KällgrenSawela (M), Måns Montell (M) och Margareta Larsson (M) 
 - Införande av entreprenörskap vid vård- och omsorgsprogrammet vid Polhemsskolan, 
13KS141. 
 
b. Margareta Larsson (M) 
 - Tillgänglighet till programmet Platina för förtroendevalda och ledamöter i nämnder,  
dnr 13KS147. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att motionerna får överlämnas för beredning. 
 
 
§ 66 
 
Nya interpellationer 
Följande skriftliga interpellationer avlämnas av 
 
a. Carl Ekenberg (SD) 
 - Snöröjning av gångbanor i centrala Gävle, dnr 13KS117.  
 
b. Lena Ödeen (FP) 
 - Torsten Billmans fresk ”Samhällsutveckling” i fd Folkets Hus Gävle, dnr 13KS143. 
 
c. Lili André (KD) 
 - Kommer förskolan Barnvakten i Valbo att läggas ned? dnr 13KS144 
 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna får framställas till berört kommunalråd 
eller nämndsordförande för att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
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§ 67 
 
Nya medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande medborgarförslag 
 
a. Att Gävle kommun ändrar sportlovsveckan i skolan till vecka 8  
 dnr 13KS87 
Remitteras för beslut i Barn- och ungdomsnämnden efter samråd med Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 
 
b. Cityparkering mellan slottet och Södra Kungsgatan dnr 13KS103 
Remitteras för beslut i Bygg- och miljönämnden. 
 
c. Busskur vid hållplats Herrgårdshagen (Stadsbussarna linje 1) dnr 13KS111 
Remitteras för beslut i Tekniska nämnden. 
 
d. Levande adventskalender i Rådhuset dnr 13KS114 
Remitteras till Kommunstyrelsen. Åter till Kommunfullmäktige för beslut. 
 
e. Låt vår paradgata Drottninggatan vara en välkomnande gata dnr 13KS136 
Remitteras för beslut i Tekniska nämnden. 
 
f. ADHD-center i Gävle dnr 13KS148 
Remitteras till Socialnämnden samt Barn- och ungdomsnämnden.  
Åter till Kommunfullmäktige för beslut. 


	Paragrafer 
	§§ 40-67
	Omedelbart justerade var § 45
	Sekreterare
	Ordförande
	Justerare
	Organ
	Anslag tas ned
	Anslag sätts upp
	Underskrift
	Pälla Elfström
	Val av ledamöter, ersättare och lekmannarevisorer i styrelser för kommunala bolag samt avsägelser och fyllnadsval
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Valberedningens utlåtande angående val av ersättare och lekmannarevisorer i styrelser för kommunala bolag behandlas samt avsägelser och fyllnadsval behandlas.
	Peter Bergström (S) ordförande i valberedningen föredrar ärendet.
	Beslutsunderlag
	Svar på interpellation av Birgittha Bjerkén (M)
	- Vad blir fortsättningen för barnen som gått på språkförskola i Stenebergsgården?
	Birgittha Bjerkén (M) har inlämnat rubricerad interpellation.
	Svar på interpellation av Måns Montell (M)
	Måns Montell (M) har inlämnat rubricerad interpellation.
	Svar på interpellation av Lili André (KD)
	Lili André (KD) har inlämnat rubricerad interpellation.
	Svar på interpellation av Lili André (KD)
	Lili André har inlämnat rubricerad interpellation.
	Svar på interpellation av Inger KällgrenSawela
	IngerKällgrenSawela (M) har inlämnat rubricerad interpellation.
	Bordläggning av interpellation från Måns Montell (M)
	Svar på interpellation av Lars Beckman (M)
	Lars Beckman (M) har inlämnat rubricerad interpellation.
	Bordläggning av interpellation från Lili André (KD)
	Information
	Nya motioner
	Följande skriftliga motioner avlämnas av
	Nya interpellationer
	Följande skriftliga interpellationer avlämnas av
	Nya medborgarförslag
	Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande medborgarförslag
	a. Att Gävle kommun ändrar sportlovsveckan i skolan till vecka 8
	dnr 13KS87
	Remitteras för beslut i Barn- och ungdomsnämnden efter samråd med Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
	b. Cityparkering mellan slottet och Södra Kungsgatan dnr 13KS103
	Remitteras för beslut i Bygg- och miljönämnden.
	c. Busskur vid hållplats Herrgårdshagen (Stadsbussarna linje 1) dnr 13KS111
	Remitteras för beslut i Tekniska nämnden.
	d. Levande adventskalender i Rådhuset dnr 13KS114
	Remitteras till Kommunstyrelsen. Åter till Kommunfullmäktige för beslut.
	e. Låt vår paradgata Drottninggatan vara en välkomnande gata dnr 13KS136
	Remitteras för beslut i Tekniska nämnden.
	f. ADHD-center i Gävle dnr 13KS148
	Remitteras till Socialnämnden samt Barn- och ungdomsnämnden.
	Åter till Kommunfullmäktige för beslut.

