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§§ 128-142 
 

Sekreterare 
Omedelbart justerade var §134 

 Markus Svensson  
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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 from kl 10.30 MP x  Dan Lorén tom § 132 
Kiki Larsson  MP x    
Inger Schörling  MP  x Emmely Wikholm  
Helene Börjesson   MP x    
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    
Mona Kolarby    S x    
Daniel Olsson ordf.  S x    
Ulrika Jidåker   S x    
Rolf Wiberg    S x    
Jens Leidermark   S x    
Jane Myrberg  S  x Anneli Ellebo  
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    
Tommy Berger   S   Leyla Tahran  
Elisabeth Lindström   S x    
Lars-Göran Ståhl   S x    
Mohammed Abusagr  S  x Curt Nygren  
Markus Kristiansson  S x    
Lena Åhlander   S x    
Mats Ivarsson  FP x    
Lena Ödeen  FP  x Pälla Elfström  
Per-Åke Fredriksson  FP x    
Evelyn Klöverstedt  FP x    
Kenth Lövgren   FP  x Petra Holm  
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    
Sven Olof Hiller  M x    
Pia Jansson  M x    
Morgan Darmell  M x    
Margareta Pedersen-Ekström  M  x Gun Lundberg  
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 Jan Svensson  

Måns Montell  M x    

Inger KällgrenSawela   M x    
Björn Frankson  M x    
Patrik Stenvard   M x    
Leif Meijer  M  x Margareta Larsson  
Robert Waller   M x    
Richard Carlsson  SD x    
Carl Ekenberg  SD x    
Marcus Andersson kl 9.30 from § 130 SD x  Mattias Eriksson tom § 129 
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 from kl 9.15 S x    
Ismet Uzun  S x    
Boel Fredriksson  S x    

Ingemar Waern   S x    
Inga-Lill Hemström  S  x   
Lars Horn  S x    
Maria Björklund  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    
Gun Lundberg  M x    
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   
Jonas Brindmark  M x    
Mattias Eriksson  SD x    
Carina Åhs  SD  x   
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Inbjudan 
Samtliga ledamöter och ersättare har fått inbjudan till Företagsdag i Gävle kommun med  
fokus på besöksnäringen den 21 oktober 2013 
 
 
§ 128 
 
Anmälningsärenden 
a. Anmälan om beslutade medborgarförslag i övriga nämnder. 
I kallelsen redovisas de beslut som tagits i nämnderna. 
 
b. Revisionsrapport – Granskning av tillämpning av bestämmelser som ersättningar till 
kommunalt förtroendevalda i Gävle kommun, dnr 12KS324. 
I kallelsen redovisas rapporten 
Inlägg görs av: Micael Dahlberg (M), Per Johansson (S) och Carina Blank (S). 
 
c. Revisionsrapport – användningen av läkemedel i Äldreomsorgen, dnr 12KS324. 
I kallelsen redovisas rapporten. 
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Delges:   § 129 Dnr 12KS470 
KLK-Övergripande planering 

Samtliga nämnder och Resepolicy för Gävle kommunkoncern  
bolag 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att anta resepolicy för Gävle kommunkoncern  
 
att fordonsansvaret i Gävle kommuns förvaltningar stegvis ska centraliseras  
 
att uppdra till Gävle Stadshus AB att utreda möjligheten att genomföra centraliserat 
fordonsansvar även för bolagen samt  
 
att under förutsättning att kommunfullmäktige antar förslaget beslutar kommunstyrelsen för 
egen del 
 
att uppdra till Kommunledningskontoret att föreslå lämplig organisation.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens mark-, miljö- och planberedning (MMP) gav i september 2012 direktiv för 
revidering av resepolicyn från år 2007. Resepolicyn och tillhörande styrdokument gäller alla resor 
som företas i tjänsten eller betalas av Gävle kommun, för alla anställda i förvaltningar och 
kommunala bolag samt förtroendevalda och personer med facklig tid omfattas av resepolicyn. 
Förtroendevalda omfattas av grundreglernas tredje punkt och krav på fordon i den grad det är 
möjligt. Policyns syfte är bl.a. att den ska utgöra ett styrinstrument för ett mer kostnadseffektivt, 
miljöanpassat och säkert resande och skapa förutsättningar för en trygg och säker arbetsmiljö vid 
tjänsteresor eller resor betalda av Gävle kommun. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 11 juni 2013 § 161 samt 
skrivelse respektive resepolicyn med bilagor och samrådsredogörelse från 
Kommunledningskontoret . 
 
Inlägg görs av 
Roger Persson (MP), Per Johansson (S), Lars Beckman (M), Marita Engström (V),  
Inger KällgrenSawela (M), Anita Walther (V), Jörgen Edsvik (S); Elisabeth Lindström (S), 
Anea Elfving (S), Carina Blank (S), Micael Dahlberg (M), Ann-Helen Persson (C), 
Per-Åke Fredriksson (FP), Roland Ericsson (C), Lili André (KD), Eva Älander (S) och  
Jens Leidermark (S). 
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Yrkande 
Roger Persson (MP), Per Johansson (S), Marita Engström (V), Anita Walther (V),  
Jörgen Edsvik, Elisabeth Lindström (S), Carina Blank (S), Ann-Helen Persson (C) och Roland 
Ericsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Lars Beckman (M) yrkar att det antas en tilläggsattsats att anställda i Gävle kommun med 
bolag alltid i första hand skall resa i 2:a klass på tåg och i ekonomiklass på flyg.  
Per-Åke Fredriksson (FP) stödjer Lars Beckmans yrkande. 
 
Inger KällgrenSawela (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt bifall till Lars 
Beckmans tilläggsattsats. 
 
Lili André (KD) yrkar på en tilläggsattsats till Resepolicyn att den billigaste resan i förhållande 
till tid och miljö skall prioriteras. 
 
Anea Elfving (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag till Lars Beckmans 
tilläggsattsats. 
 
Propositionsordning 
Vid proposition på bifall respektive avslag på Lars Beckmans tilläggsattsats finner 
ordföranden att Kommunfullmäktige avslår detsamma. 
 
Vid proposition på bifall respektive avslag på Lili Andrés tilläggsattsats finner ordföranden att 
Kommunfullmäktige avslår detsamma. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Moderaternas ledamöter, Kristdemokraternas ledamöter, Folkpartiets ledamöter och 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 
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Delges: § 130 Dnr 13KS129 
Gävle Vatten AB  

KLK-ekonomi Höjd anläggningsavgift för allmänna vattentjänster för Gävle 
Vatten AB 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att godkänna Gävle Vatten AB:s höjning av va-taxans anläggningsavgift med 12% utöver 
index för vatten och avlopp från och med 1 januari 2014, samt med 12% utöver index för 
vatten och avlopp från och med 1 januari 2015.  
 
Ärendebeskrivning 
Från Gävle Vatten AB har förslag inkommit om att få höja Va-taxans anläggningsavgift utöver 
index från 1 januari 2014 respektive 1 januari 2015. Anläggningsavgifter är en engångsavgift 
som betalas när fastigheten ansluts till allmänna vattentjänster, avgiften ska bl. a täcka 
kostnaderna för att ordna allmän VA-anläggning. Kommunledningskontoret föreslår att 
kommunstyrelsen godkänner Gävle Vatten AB:s höjning. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 11 juni 2013 § 165 samt 
skrivelse från Kommunledningskontoret och protokollsutdrag med skrivelser från Gävle 
Vatten AB.  
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Delges:  §131 Dnr 13KS118 
Byggnads- och miljönämnden 

Bildande av Tångbergets naturreservat 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att upprätta Tångbergets naturreservat i enlighet med Samhällsbyggnad Gävles förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Gävle kommun har sedan slutet av 1990-talet arbetat för att avsätta skogsområdet vid 
Tångberget som naturreservat. Hela området ägs av Gävle kommun. Syftet med Tångbergets 
naturreservat är att bevara den biologiska mångfalden, att vårda och bevara den värdefulla 
naturmiljön och de kulturhistoriska lämningarna i området samt att tillgodose friluftslivets 
behov av områden. Tångbergets naturreservat har utretts och en skötselplan finns framtagen 
samt har samråd skett med berörda parter. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 11 juni 2013 § 165 samt 
skrivelse från Kommunledningskontoret och skrivelse från förvaltningen Samhällsbyggnad 
Gävle. Kommunstyrelsens mark-, miljö- och planberedning (MMP) har behandlat ärendet. 
 
Inlägg och yrkande görs av 
Per Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Delges § 132 Dnr 13KS134 
Region Gävleborg 

Landstinget Gävleborg Remiss – Promemorian Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län 
Ds 2013:14 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att gemensamt med de övriga kommunerna i Gävleborgs län och Landstinget Gävleborg 
ställa sig bakom en begäran från Region Gävleborg till regeringen om att samverkansorganet 
befrias från sina uppgifter i samband med att Lagen om regionalt utvecklingsansvar 
i vissa län (2010:630) träder i kraft för Gävleborgs del fr.o.m. den 1 januari 2015 
att uppdra till Region Gävleborg att upplösa kommunalförbundet Region Gävleborg per 
2014-12-31. 
 
Ärendebeskrivning 
Gävleborgs läns landsting har i maj 2012 lämnat en ansökan till regeringen om att i enlighet 
med lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län överta det regionala utvecklingsansvaret. 
Därefter har remiss inkommit från Socialdepartementet gällande lagförslaget. Förslaget om 
ändring av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län som medför att lagen även 
omfattar Örebro län och Gävleborgs län föreslås träda i kraft den 1 januari 2015. 
 
Beslutsunderlag 
 - Remiss från Socialdepartementet - Promemorian Regionalt utvecklingsansvar i 
Örebro län och Gävleborgs län Ds 2013:14 
 - Promemorian Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs län Ds 
2013:14 
 - Protokollsutdrag 2013-04-12 från Regionstyrelsen - Avveckling av Region 
Gävleborg 
 - Region Gävleborg - Avveckling av samverkansorganet och kommunalförbundet 
Region Gävleborg 
 - Region Gävleborg - PM Avveckling av samverkansorganet och kommunalförbundet 
Region Gävleborg 
 - Protokollsutdrag 2013-06-19 från Landstinget Gävleborg - Avveckling av 
Regionförbundet Gävleborg 
 - Sammanträdesprotokoll 2013-09-16 från Edsbyn & Alfta Ovanåkerskommun 
 Bilaga 1 § 132 
 - Sammanträdesprotokoll 2013-09-16 från Hofors kommun Bilaga 2 §132 
 
Inlägg görs av 
Roland Ericsson (C), Patrik Stenvard (M) och Carina Blank (S). 
 
Yrkande 
Roland Ericsson (C) och Carina Blank (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Delges: § 133 Dnr 12KS298 
Region Gävleborg 

Omvårdnadsnämnden Remiss från Region Gävleborg - Förslag till 
Socialnämnden överenskommelse om samverkan kring personer med 

psykisk funktionsnedsättning 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att för Gävle kommun fastställa överenskommelsen om samverkan kring personer med 
psykisk funktionsnedsättning med Landstinget Gävleborg och övriga kommuner i länet. 
 
Ärendebeskrivning 
Från Region Gävleborg har remiss inkommit gällande förslag till överenskommelse om 
samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning enligt bestämmelser i 
Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen att från januari 2010 där landstinget 
och kommunen ska ingå i en överenskommelse om samverkan kring personer med 
psykisk funktionsnedsättning. Från kommunledningskontoret föreslås att 
överenskommelse fastställs. 
 
Beslutsunderlag 
 - Kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 3 september 2013 § 195 
 - Remiss från Region Gävleborg - Förslag till överenskommelse om samverkan kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning 
 - Yttrande över remiss från Region Gävleborg gällande Förslag till överenskommelse 
om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning 
 - Barn- och ungdomsnämnden - Yttrande över remiss Förslag på överenskommelse 
om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning 
 - Skrivelse från Region Gävleborg angående Överenskommelse -samverkan kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning 
 - Bilaga 1 Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 
Funktionsnedsättning 
 - Bilaga 2 Överenskommelse om samverkan för personer med psykisk 
funktionsnedsättning – Handlingsplan 
 - Bilaga 3 - Överenskommelse om samverkan för personer med psykisk 
funktionsnedsättning – Bedömningskriterier 
 - förtydligande - överenskommelse om samverkan - psykiskt funktionsnedsättning 
 - Omvårdnadsnämnden - Yttrande gällande Överenskommelse kring personer med 
psykisk funktionsnedsättning 
 - Tjänsteskrivelse - Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 
Funktionsnedsättning. 
 
Inlägg och yrkande görs av  
Lena Lundgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Delges: § 134 
berörda 

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 30 september 2013 delas ut 
under sammanträdet. Paragrafen justeras omedelbart.  Bilaga § 134 
 
Peter Bergström (S) ordförande i valberedningen föredrar ärendet. 
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Delges:  § 135 Dnr 12KS355 
Tekniska nämnden 

Kommunens- Motion av Lars Beckman (M) – Rullstolstaxi 
Tillgänglighetsråd 

 Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen till Tekniska nämnden och Kommunens 
Tillgänglighetsråd 
 
att inhämta kollektivtrafik myndighetens syn/beslut angående Länsgemensam färdtjänst. 
Samt att se över möjligheten att utreda färdtjänsten för alla. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober 2012, § 161, väckte Lars Beckman (M) 
rubricerade motion. Motionen har remitterats till Kommunala Tillgänglighetsrådet samt Tekniska 
nämnden och därefter beretts av kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen från den 17 juni 2012 § 106 redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 21 
maj 2013 § 138 samt motionsutlåtande från kommunalrådskansliet.  
 
Inlägg görs av  
Lars Beckman (M), Pia Jansson (M), Jens Leidermark (S), Per-Åke Fredriksson (FP),  
Inger KällgrenSawela (M), Roland Ericsson (C), Lili André (KD) och Per Johansson (S). 
 
Yrkande 
Lars Beckman (M), Pia Jansson (M), Per-Åke Fredriksson (FP), Inger KällgrenSawela (M), 
Roland Ericsson (C) och Lili André  (KD) yrkar att motionen ska bifallas. 
 
Jens Leidermark (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Per Johansson (S) yrkar återremiss av motionen. 
 
Propositionsordning 
Vid proposition på att ärendet ska beslutas idag respektive återremiss i ärendet beslutar 
Kommunfullmäktige att återremittera motionen till Tekniska nämnden och till Kommunala 
Tillgänglighetsrådet.  
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Delges:  § 136 Dnr 11KS94 
KLK-Näringsliv 

Utb- och arbm-nämndenMotion av Evelyn Klöverstedt (FP) 

 - Våga Tillväxt Gävle för våra ungdomar 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att anse motionen besvarad då en sådan dialog mellan näringslivet och berörda myndigheter 
som motionären efterlyser, genomförs just nu, bland annat genom EU-projektet ESIMec. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2011, § 13, väckte Evelyn Klöverstedt 
(FP) rubricerade motion. Motionen har remitterats till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
och därefter beretts av kommunalrådskansliet.  
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen från den 17 juni 2012 § 107 redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 21 
maj 2013 § 139 samt motionsutlåtande från kommunalrådskansliet.  
 
Inlägg görs av 
Evelyn Klöverstedt (FP), Peter Bergström (S) och Håkan Alenius (S). 
 
Yrkande 
Peter Bergström (S) och Håkan Alenius (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2013-09-30 
 

Kommunfullmäktige Sid 14 (20) 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 137 Dnr 12KS115 
Utb- och arbm-nämnden 

Motion av Per-Åke Fredriksson (FP) 
 – Bättre vägledning till jobb för arbetslösa ungdomar 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att bifalla motionen som är inlämnad av Per-Åke Fredriksson (FP) med hänvisning till yttrandet 
från Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2012, § 45, väckte Per-Åke Fredriksson (FP) 
rubricerade motion. Motionen har remitterats till Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden samt 
personalchef och därefter beretts av kommunalrådskansliet.  
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen från den 17 juni 2012 § 108 redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 21 
maj 2013 § 110 samt motionsutlåtande från kommunalrådskansliet.  
 
Inlägg och yrkande görs av 
Per-Åke Fredriksson (FP) och Peter Bergström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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§ 138 a Dnr 13KS387 

Allmänhetens fråga  
Följande frågor som inlämnats från allmänheten besvaras: 
 
Jag ställer frågor ur Gävle perspektiv till kommunfullmäktige om Stortorgets Hälsocentrals 
nedläggning. 
 
 - Hur ser KS-Gävle på frågan? 
 - Hur ser kommunfullmäktige på frågan? 
 - Hur ser kommunfullmäktige på utvecklingen i centrum när man lägger ner Stortorgets 
Hälsocentral? 
 - Hur ser Centrum Samverkan på Stortorgets Hälsocentrals nedläggning mot centrumets roll? 
 - Vilka resurser står till förfogande – både människor och strukturer? 
 
Frågan inlämnad av Mario Izquierdo och Lena Palm 
 

 Frågan besvaras Carina Blank (S) kommunstyrelsens ordförande och efter inlägg av 
Mario Izquierdo avslutas debatten. 
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§ 138a Dnr 13KS376  
 
Fråga av Per-Åke Fredriksson (FP) 
Får vi ett hospice på Gävle strand eller blir det något annat? 
 
Per-Åke Fredriksson (FP) har ställt rubricerade fråga.  

 Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 
 

 Folkpartiet vill ge valfrihet för en värdig vård i livets slutskede! Landstingsledningen verkar inte 
vilja arbeta för ett hospice i länet men hur resonerar Omvårdnad Gävle?  

 
 Själva poängen med Hospicevård är att den ska vara avskild från den ordinarie akutsjukvården. 

Ett hospice är en vårdform för svårt sjuka och döende människor baserad på respekt för 
personlig integritet, god omvårdnad och symtomlindring. Även socialt stöd för de anhöriga 
finns. Ett hospice erbjuder en varm och värdig atmosfär för människor i livets slutskede. 

 Dessa behöver god vård, enskildhet, lugn och ro men idag finns det inget bra utbud. 
  
 Den palliativa vården som bedrivs är en stor hjälp för patienter och anhöriga. Men den 

vårdformen passar inte alla.  
 
 Fråga: 
 Hur ser konceptet ut för den nya enheten för patienter i livets slutsked som nu planeras på Gävle 

Strand? 
 
 Frågan besvaras av Lena Lundgren (S) ordförande i Omvårdnadsnämnden och efter inlägg av 

Per-Åke Fredriksson (FP) förklaras debatten avslutad. 
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§ 138b Dnr 13KS382  
 
Enkel fråga av Lennart Ahlenius (KD) 
 - Hur ser bostadsproduktionen ut hos Gavlegårdarna? 

Lennart Ahlenius (KD) har ställt rubricerade fråga.  

 Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 
 
Enligt det beslutade ”Inriktningsprogram för bostadsförsörjning” i Gävle kommun ska 
Gavlegårdarna, GAB, bygga 100 lägenheter per år. 
 
När i tid når Gavlegårdarna målet med produktion på 100 lägenheter? 

 
 Frågan besvaras av Per Johansson (S) kommunstyrelsens vice ordförande och efter inlägg av 

Lennart Ahlenius (KD) förklaras debatten avslutad. 
 
 
§ 138c Dnr 13KS383  
 
Enkel fråga av Lennart Ahlenius (KD) 
 - Redovisning av momsen i Gavlefastigheter? 

Lennart Ahlenius (KD) har ställt rubricerade fråga.  

 Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 
 
På fullmäktigesammanträdet den 27 maj 2013 beslutade fullmäktige att Gavlefastigheter Gävle 
kommun AB ska återrapportera till kommunfullmäktige när och hur momsfrågan slutligen 
utretts för bolagets ekonomi för framtiden. 
 
När får kommunfullmäktige återrapport om hanteringen av momsen hos Gavlefastigheter AB? 

 
 Frågan besvaras av Carina Blank (S) kommunstyrelsens ordförande och efter inlägg av  
 Lennart Ahlenius (KD) förklaras debatten avslutad. 
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§ 139  Dnr 13KS291 
 
Svar på interpellation av Lars Beckman (M) 
Tror Gävle kommun att funktionsnedsatta med särskilt 
parkeringstillstånd för funktionsnedsatta cyklar på sommaren 
istället för att åka bil? 
 
Lars Beckman (M) har inlämnat rubricerad interpellation.   
 
Kommunfullmäktige har den 17 juni 2013 126 beslutat att interpellationen får 
framställas.  
 
Inger Schörling (MP) ordförande i Tekniska nämnden har den 4 juni 2013 besvarat 
interpellationen.   
Interpellationssvar delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde. 
 Bilaga § 139 
 
Efter inlägg av Lars Beckman (M) och Jens Leidermark (S) förklaras debatten avslutad. 
 
 
§ 140 
 
Nya motioner 
 
Följande skriftliga motioner avlämnas av 
 
a. Inger KällgrenSawela (M) 
 - Praktik på gymnasieskolor för högskoleförberedandeprogrammet, dnr 13KS371. 
 
b. Per-Åke Fredriksson (FP) och Mats Ivarsson (FP) 
 - Utökad tillgänglighet till förskolan för föräldraledigas barn, dnr 13KS377. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att motionerna får överlämnas för beredning. 
 
 
§ 141 
 
Nya interpellationer 
Följande skriftliga interpellationer avlämnas av 
 
a. Pia Jansson (M) 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2013-09-30 
 

Kommunfullmäktige Sid 19 (20) 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

 - Trygghetslarm, dnr 13KS369. 
 
b. Inger KällgrenSawela (M) 
 - De Handikappades Hus/Tullbomsgården, dnr 13KS370. 
 
c. Micael Dahlberg (M) 
 - Hur är arbetet med kommunens diarium organiserat? dnr 13KS381. 
 
d. Lili André (KD) 
 - En god äldreomsorg för döva, dövblinda och hörselskadade, dnr 13KS384. 
 
 
§ 142 
 
Nya medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande medborgarförslag 
 
a. Skapa ytor för odling i parker mm, dnr 13KS317. 
 - Remitteras för beslut i Tekniska nämnden efter samråd med Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
 
b. Ställplatser för husbilar centralt i Gävle, dnr 13KS318. 
 - Remitteras till Tekniska nämnden, Byggnads- och miljönämnden  
och kultur- och fritidsnämnden. Åter till kommunfullmäktige  
för beslut. 
 
c. Avsätt en del av Stenborgskanalen till gästhamn och stadscamping, dnr 13KS324. 
 - Remitteras till Tekniska nämnden, Byggnads- och miljönämnden  
och kultur- och fritidsnämnden. Åter till kommunfullmäktige  
för beslut. 
 
d. Inrätta en begravningsplatsför husdjur, dnr 13KS326. 
 - Remitteras för beslut i Byggnads- och miljönämnden. 
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e. Djurkyrkogård/begravningsplats/minneslund för husdjur, dnr 13KS329 
 - Remitteras för beslut i Byggnads- och miljönämnden. 
 
f. Montera chinstänger vid naturgymet som finns vid Gustafsbro. dnr 13KS344. 
 - Remitteras för beslut i Tekniska nämnden. 
 
g. Fler cykelställ vid Stortorget, dnr 13KS345. 
 - Remitteras för beslut i Tekniska nämnden. 
 
h. Gör en camping längst ut på södra sidan av Gavleån, mellan Stenborgskanalen  
och Gavleån, där båtklubben tidigare hade vinterförvaring, dnr 13KS354. 
 - Remitteras till Tekniska nämnden, Byggnads- och miljönämnden  
och kultur- och fritidsnämnden. Åter till kommunfullmäktige för beslut. 
 
i. Ordna bryggor längs Gavleån t.ex. vid biblioteket och Slottstorgsparkeringen, dnr 13KS355. 
 - Remitteras till Tekniska nämnden, Byggnads- och miljönämnden  
och kultur- och fritidsnämnden. Åter till kommunfullmäktige för beslut. 
 
j. Ordna kolonilotter/odlarlotter i Valbo, dnr 13KS359. 
 - Remitteras för beslut i Byggnads- och miljönämnden. 
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