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Närvarolista  Parti Närv Frånv Tjänstgörande ersättare 
Gin Akgul Hajo  V x    
Marita Engström  V x    
Maritha Johansson  V x    
Anita Walther  V  x Seppo Laine  
Tomas Fransson  MP x    
Kiki Larsson  MP x    
Inger Schörling  MP x    
Helene Börjesson   MP  x   
Roger Persson  tom §165 kl 14.30 MP x  Dan Lorén  from § 145 
Carina Blank   S x    
Peter Bergström   S  x Anneli Ellebo  
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 Boel Fredriksson  
Jens Leidermark   S x    
Jane Myrberg  S  x Ingemar Waern tom § 157 Lars Horn from§158 
Håkan Alenius  S x    
Leyla Tarhan  S x    
Anéa Elfving   S x    
Jörgen Edsvik   S x    
Ann Lidman  S  x Inga-Lill Hemström  
Eva Älander  S  x Birgitta Öberg  
Tommy Berger   S x    
Elisabeth Lindström   S x    
Lars-Göran Ståhl   S x    
Mohammed Abusagr  S x    
Markus Kristiansson  S  x Petra Svensk Berggren  
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  from kl 10.30-16.45 C x    
Ann-Helen Persson  C  x Op-råd med yttranderätt  
Lili André  from § 146 kl 14.45 KD x  Lennart Sjögren tom § 145 
Lennart Ahlenius  KD x    
Sven Olof Hiller  M x    
Pia Jansson  M x    
Morgan Darmell  M  x Gun Lundberg  
Margareta Pedersen-
Ekström 

 M x    

Kenneth Bognesand  M x    
Örjan Larsson   M x    
Niklas Bornegrim  M x    
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Micael Dahlberg   M x    
Birgittha Bjerkén  M x    
Lars Beckman   M  x Jan Svensson  
Ewa Stenberg Jäderberg  M  x Margareta Larsson  
Ann Sophie Mattisson 1:e 
vice o 

 M x    

Måns Montell  M x    
Inger KällgrenSawela   M x    
Björn Frankson  M x    
Patrik Stenvard   M x    
Leif Meijer  M  x Maud Lund  
Robert Waller   M x  Solveig Zingmark from § 155  
Richard Carlsson  SD x    
Carl Ekenberg  SD x    
Marcus Andersson  SD x    
Roger Hedlund  SD  x Mattias Eriksson  
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    
Maria Björklund  S  x   
Curt Nygren   S  x   
Birgitta Öberg  S x    
Petra Svensk Berggren  S x    
Poul-Erik Jensen  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   



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2013-10-28 
 

Kommunfullmäktige Sid 4 (29) 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

 
Tyst minut 
Tyst minut hålls till minne av kommunfullmäktiges ledamot Eva Svedin Björklund (S) som 
avlidit den 20 oktober. 
 
 
Komplettering 
I föregående kallelse § 145 ”Remiss-Rapport om förutsättningar att etablera 
samordningsförbund för rehabilitering i Gävleborg”, dnr 13KS232 fattas en sida på yttrandet 
från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden efter sida 173 i kallelsen 2013-09-30. 
Komplettering med den tillhörande sidan kommer därför i detta protokoll. 

 
 
§ 143 
 
Anmälningsärenden 
a. Rapport från Socialnämnden om ej verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen,  
dnr 13KS221. I kallelsen redovisas Omvårdnadsnämndens och Socialnämndens rapporter för 
kvartal 2 2013. 
 
b. Anmälan om beslutade medborgarförslag i övriga nämnder. 
I kallelsen redovisas de beslut som tagits i nämnderna. 
 
c. Länsstyrelsen har utsett Leyla Tarhan (S) till ny ledamot i Kommunfullmäktige efter Eva 
Svedin Björklund (S). Poul-Erik i Jensen (S) har utsetts till ny ersättare efter Leyla Tarhan (S).  
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Delges:  § 144  Dnr 13KS287 
samtliga bolag och 

nämnder Delårsrapport 2 år 2013 med årsprognos för Kommunen och de 

kommunala bolagen 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
 - att Omvårdnadsnämnden arbetar med att minska årets underskott 
 - att Socialnämnden arbetar med att minska årets underskott 
 -  att Tekniska nämnden arbetar med att minska årets underskott 
 - att Byggnads- och miljönämnden arbetar med att minska årets underskott 
 - att Barn- och ungdomsnämnden arbetar med att minska årets underskott i möjligaste 
mån 
 - att Omvårdnadsnämnden, Socialnämnden, Tekniska nämnden samt Byggnads- och 
miljönämnden, som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, till kommunstyrelsen 
redovisar åtgärder för att minska årets underskott 
 - att nämnder och bolag i samband med månadsrapporteringen till kommunstyrel- 
sen avlämnar skriftliga rapporter med kommentarer över resultatutvecklingen, 
och vad gäller nämnder med underskott (exklusive barn- och ungdomsnämnden), 
även åtgärdsplanernas effekt 
 - att uppmana alla nämnder och bolag att särskilt följa kostnadsutvecklingen 
 - att uppmana alla nämnder och bolag att även fortsättningsvis ha en mycket god 
uppföljning av målen och då särskild uppmärksamhet på de mål, där måluppfyllelsen 
ej nås 
 - att i övrigt med godkännande lägga redovisad delårsrapport 2 och årsprognos till 
handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Delårsrapport 2 är under perioden januari-augusti samt en prognos för helåret. 
Rapporten består dels av en verksamhetsrapport med avstämning av nämndsmålen 
inom de fyra perspektiven (Medborgare/brukare, Medarbetare, Hållbart samhälle 
och Ekonomi) och en ekonomisk avstämning med årsprognos samt en resultatrapport 
och slutligen personalstatistik. Prognosen för perioden januari – december uppgår 
till 39,8 mnkr för kommunens nämnder där fem nämnder prognostiserar ett 
underskott på totalt -84,3 mnkr. Gävle Stadshuskoncernen redovisar ett resultat 
efter minoritetsandelar och före skatt på 131,9 (159,4) mnkr. I resultatet ingår 
realisationsvinster med 0,0 (0,0) mnkr. Prognosen för den samlade bolagssektorn inklusive 
moderbolaget uppgår till 125,2 mnkr. Övriga verksamheters samlade resultat 
före skatt uppgick till 40,1 (19,8) mnkr. I övriga verksamheter ingår kommunalförbund, 
försäkringsbolag, vattenbolag och ett antal delägda bolag.  
 
Handlingar i ärendet: 
 - Kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 10 oktober 2013 § 229 
 - Personalstatistik delår 2, 2013 Gävle kommun 
 - Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2 2013 kommunen och de kommunala bolagen 
 - Delårsrapport 2 2013 för kommunen och kommunala bolagen 
 - Verksamhetsrapporter för nämnder och bolag 2013-09-30 
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 - Kommunrevisionens revisionsrapport  och granskningsrapport delår 2 år 2013 delas ut under 
kommunfullmäktiges sammanträde. Bilaga § 144 
 
Inlägg görs av 
Carina Blank (S), Inger KällgrenSawela (M), Per-Åke Fredriksson (FP), Richard Carlsson (SD), 
Roger Persson (FP), Lennart Ahlenius (KD), Lennart Sjögren (KD), Marita Engström (V), 
Maritha Johansson (V), Måns Montell (M), Per Johansson (S), Jörgen Edsvik (S),  
Micael Dahlberg (M), Seppo Laine (V), Lena Lundgren (S), Gin Akgyl Hajo (V), Patrik 
Stenvard (M), Inger Schörling (MP) och Björn Frankson (M). 
 
Yrkande 
Carina Blank (S), Marita Engström (V), Maritha Johansson (V), Seppo Laine (V),  
Lena Lundgren (S) och Gin Akgyl Hajo (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Lennart Sjögren (KD) yrkar till följande tilläggsattsatser. Inger KällgrenSawela (M),  
Per-Åke Fredriksson (FP), Richard Carlsson (SD) och Lennart Ahlenius (KD) stödjer Lennart 
Sjögrens (KD) tilläggsattsatser. 
 - att varje nämnd som lämnat en årsprognos om underskott ska göra en genomlysning av 
verksamhetens måluppfyllelse och återkomma till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 
november med förslag på politiska prioriteringar för att nå en budget i balans 
 - att varje kommunalt bolag som lämnat en årsprognos om avvikelse från fastställd 
investeringsbudget för 2013 ska återkomma till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 
november med en analys av effekter för måluppfyllelse, resultat och andra effekter för berörd 
verksamhet och för bolaget. 
 
Per Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Lennart Sjögrens 
(KD) förslag på tilläggsattsatser. 
 
Propositionsordning 
Vid proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att 
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid proposition på bifall eller avslag på tilläggsyrkande gällande den första attsatsen finner 
ordföranden att Kommunfullmäktige avslår detsamma. 
 
Vid proposition på bifall eller avslag på tilläggsyrkande gällande den andra attsatsen finner 
ordföranden att Kommunfullmäktige avslår detsamma. 
 
Kommunfullmäktige har alltså efter omröstning gällande tilläggsyrkandet på de två att-
satserna beslutat att avslå dessa. 
 
Reservation 
Moderaternas ledamöter, Folkpartiets ledamöter, Centerpartiets ledamöter, Kristdemokraternas 
ledamöter samt Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet till 
förmån för tilläggsyrkandet. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ajournering kl 10.40-10.45 samt 12.30-13.30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Delges:  § 145 Dnr 13KS232 
Landstinget Gävleborg 

Utbildnings- och  Remiss - Rapport om förutsättningar att etablera 
arbetsmarknadsnämnden Samordningsförbund för rehabilitering i Gävleborg 
Omvårdnads nämnden Beslut 
Socialnämnden Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 
att tillstyrka bildandet av samordningsförbund för rehabilitering i Gävleborg 
 
Ärendebeskrivning 
Landstinget Gävleborg har tillsammans med försäkringskassan och arbetsförmedlingen 
utrett förutsättningarna för att etablera ett samordningsförbund för rehabilitering i 
Gävleborg. En samordning av resurser förväntas ge en mer effektiv rehabilitering för 
bland annat personer med diffus sjukdomsbild, psykisk ohälsa samt en psykosocial 
problematik. 
Ärendet har remitterats till Utbildnings o Arbetsmarknadsnämnden, 
Omvårdnadsnämnden och Socialnämnden. Samtliga berörda nämnder uttrycker sig 
positivt till bildande av samordningsförbund i Gävleborg. 
 
Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 3 september 2013 § 186 
- Landstinget Gävleborg – Missiv 
- Landstinget Gävleborg - Rapport 
- Yttrande från Omvårdnadsnämnden 
- Yttrande från Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
- Yttrande från Socialnämnden 
- Tjänsteskrivelse - Samordningsförbund för rehabilitering i Gävleborg 
 
Inlägg görs av 
Inger KällgrenSawela (M), Lennart Sjögren (KD), Carina Blank (S), Tommy Berger (S) 
Patrik Stenvard (M) och Per Johansson (S). 
 
Yrkande samt särskilt yttrande 
Inger KällgrenSawela (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Särskilt yttrande inlämnat från Lennart Sjögren (KD) och Patrik Stenvard (M). 
Vi är mycket positiva till bildandet av samordningsförbund. När den här typen av viktiga 
ärenden kommer till Kommunfullmäktige är det viktigt att ärendet är väl berett och att effekter 
för kommunen är belysta och redovisade i Kommunfullmäktige. Det är också viktigt att 
handlingar finns utsända till kommunfullmäktiges ledamöter. 
  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2013-10-28 
 

Kommunfullmäktige Sid 8 (29) 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 146 Dnr 13KS295 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ändrade bidragsformer inom Kultur- och 
fritidsnämnden 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att anta förändringarna inom kultur- och fritidsnämnden gällande bidragsbestämmelserna 
för stöd till föreningslivet samt 
 
att redaktionella justeringar får göras av kultur- och fritidsnämnden med anmälan till 
kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige tidigare beslut gällande bidragsbestämmelser för ideella föreningar 
beslutades den 20 december 1999. Förändringen som Kultur- och fritidsnämnden nu 
föreslår innebär att Kultur & Fritid får en tydlig inriktning mot stöd till endast offentliga 
arrangemang och projekt. Övriga bidrag berörs inte av de föreslagna ändringarna. De 
allmänna reglerna för stöd är också oförändrade. 
 
Beslutsunderlag 
 - Kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 3 september 2013 § 188 
 - Ändrade bidragsformer inom avdelningen Kultur- och Föreningsstöd 
 - Tjänsteskrivelse - Ändrade bidragsformer inom Kultur & Fritid 
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Delges: § 147 Dnr 13KS292 
KSFAB 

Nyttjande av ramen i det kommunala 
Försäkringsbolaget 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
 - att Gävle kommun inbetalar resterande belopp om cirka 245,8 mnkr av rambeslutet på 
600 mnkr till KSFAB:s Garantiförsäkring 
 - att Gävle kommun flyttar sin pensionsförvaltning på drygt 108 mnkr till KSFAB:s 
Garantiförsäkring och att tidigare beslut om särskild pensionsförvaltning upphör att 
Gälla 
 - att likviden regleras i samråd med KSFAB under hösten 2013 
 - att likviden tas ur Gävle kommuns likvida medel. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB (KSFAB) förvärvar försäkringsbolag för 
att bygga reserver för GarantiförsäkringPLUS. Det finns bolag till salu både i 
Luxembourg och Sverige men inga förvärv kommer att göras under 2013 i Luxembourg. 
Det finns ett bolag i Sverige att förvärva 2013. För att förvärvet ska kunna genomföras 
krävs att Gävle kommun inbetalar resterande belopp om 245 mnkr av rambeslutet på 
600 mnkr samt att Gävle kommun flyttar sin pensionsförvaltning om cirka 100 mnkr 
till GarantiförsäkringPLUS, bilaga. Kommunledningskontoret har sammanställt 
tidigare beslut om hanteringen av framtida pensionsförpliktelser, se bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
 - Kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 3 september 2013 § 191 
 - Potentiellt förvärv av svenskt försäkringsbolag 2013 
 - Protokollsutdrag Kommunfullmäktige - Hantering av framtida 
pensionsförpliktelser 
 - Tjänsteskrivelse - Pensionsmedel till KSFAB:s Garantiförsäkring. 
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Delges: § 148 Dnr 13KS14 
 
Anmälan om väckta motioner och medborgarförslag 
som är under beredning fr.o.m 2013-01-01 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag  
 
att lägga redovisningen av ej avslutade motioner/medborgarförslag till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunstyrelsen två gånger varje år 
redovisa de motioner/medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Från 
kommunledningskontoret föreligger redovisning av ej avslutade motioner-/medborgarförslag. 
 
Beslutsunderlag 
 - Kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 3 september 2013 § 207 
 - Tjänsteskrivelse samt sammanställning - Motioner och medborgarförslag som är under 
beredning 
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Delges: § 149 Dnr 13KS341 

  

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2014 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har lämnat ett förslag till sammanträdesdagar för 
Kommunfullmäktige år 2014 enligt följande:  
24/2, 24/3, 28/4, 26/5, 17/6, 29/9, 27/10, 24/11, 15/12. 
 
Kommunfullmäktiges sammanträden börjar kl 09.00 och pågår som längst till 17.00. 
Sammanträdena i juni och december kommer att vid behov ej ha sluttid kl 17.00.  
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande.  
 
Inlägg gjordes av 
Birgittha Bjerkén (M) och Micael Dahlberg (M). 
 
Proposition 
Vid proposition till bordläggning av föreslagna kommunfullmäktige dagar 2014 finner 
ordföranden att Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande 
sammanträde för att utreda och eventuellt göra vissa ändringar av datum som att ej ta måndag i 
juni. 
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Delges: § 150 
berörda 

Avsägelser samt fyllnadsval 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att bifalla valberedningens förslag på avsägelser och fyllnadsval men 
 
att bordlägga val gällande beslutet om kandidater till det lokala trygghetsråden. 
 
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 28 oktober 2013 delas ut under 
sammanträdet. Paragrafen justeras omedelbart.  Bilaga § 150 
 
Lena Åhlander (S) vice ordförande i valberedningen föredrar ärendet. 
 
Inlägg görs av  
Partrik Stenvard (M), Carina Blank (S) och Inger KällgrenSawela (M). 
 
Yrkande 
Patrik Stenvard (M) yrkar återremiss till nästa kommunfullmäktige sammanträde gällande 
beslutet om kandidater till det lokala trygghetsråden (§ 17 Valberedningens protokoll). 
 
Propositionsordning 
Vid proposition på bifall respektive återremiss gällande val av det lokala trygghetsrådet finner 
ordförande att kommunfullmäktige återremitterar val av trygghetsråd till nästkommande 
kommunfullmäktige sammanträdet. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ajournering kl 15.00-15.15 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Delges: § 151 Dnr 13KS147 
 
Motion (M) - Tillgänglighet till programmet Platina 
för förtroendevalda och ledamöter i nämnder 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att avslå motionen med hänvisning till yttrandet från kommunledningskontorets 
administrativa avdelning. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2013, § 65 b, väckte 
Margareta Larsson (M) rubricerade motion. Motionen har remitterats till 
Kommunledningskontoret administrativa avdelning och därefter 
beretts av kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
 - Kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 3 september 2013 § 198  
 - Motionsutlåtande - Tillgänglighet till programmet Platina 
 
Inlägg görs av 
Margareta Larsson (M), Carina Blank (S) och Seppo Laine (V). 
 
Yrkande 
Margareta Larsson (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Carina Blank (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Vid proposition på bifall till motionen respektive bifall till kommunstyrelsens förslag finner 
ordföranden att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen med hänvisning till yttrandet från kommunledningskontorets administrativa 
avdelning. 
 
Reservation 
Moderaternas ledamöter, Folkpartiets ledamöter, Centerpartiets ledamöter samt 
Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet. 
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Delges: § 152  Dnr 11KS475 
KLK-personalchef 

Motion (M) - Mutor och bestickning 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att anse motionen besvarad med hänvisning till yttrandet från 
Kommunledningskontoret, Personalchefen. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 oktober 2011, § 166, väckte Hampus 
Furubacke (M) rubricerade motion. Medborgarförslaget har remitterats till 
Kommunledningskontoret, Personalchefen och därefter beretts av Kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
 - Kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 3 september 2013 § 199 
 - Motionsutlåtande - Mutor och bestickning 
 
Inlägg gjordes av 
Micael Dahlberg (M) och Carina Blank (S) 
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Delges: § 153  Dnr 13KS141 
Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Motion (M) - Införande av entreprenörskap vid vård och 
omsorgsprogrammet vid Polhemsskolan 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att anse motionen besvarad med hänvisning till yttrandet från Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2013, § 65 a, väckte Inger 
KällgrenSawela, Måns Montell och Margareta Larsson (samtliga M) rubricerade 
motion. Medborgarförslaget har remitterats till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  och 
därefter beretts av Kommunalrådskansliet 
 
Beslutsunderlag 
 - Kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 3 september 2013 § 200 
 - Motionsutlåtande - Införande av entreprenörskap vid vård- och omsorgsprogrammet 
vid Polhemsskolan 
 
Inlägg gjordes av  
Inger KällgrenSawela (M) och Håkan Alenius (S) 
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Delges: § 154 Dnr 12KS456 
Omvårdnadsnämnden 

Motion (FP) - Inför äldrelots i Gävle kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att motionen anses besvarad med hänvisning till Omvårdnadsnämndens yttrande samt 
att besluta enligt med Omvårdnadsnämndens beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2012, § 198 c, väckte  
Per-Åke Fredriksson (FP) rubricerade motion. Medborgarförslaget har remitterats till 
Omvårdnadsnämnden och därefter beretts av kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
 - Kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 3 september 2013 § 201 
 - Motionsutlåtande - Inför äldrelots i Gävle kommun 
 
Inlägg och yrkande gjordes av 
Per-Åke Fredriksson (FP)¸ Lennart Ahlenius (KD) yrkar bifall till motionen.  
 
Lena Lundgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Propositionsordning 
Vid proposition på bifall till motionen respektive bifall till kommunstyrelsens förslag finner 
ordföranden att Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag att motionen anses 
besvarad med hänvisning till Omvårdnadsnämndens yttrande samt att besluta enligt med 
Omvårdnadsnämndens beslut. 
 
Reservation 
Moderaternas ledamöter, Folkpartiets ledamöter, Centerpartiet ledamöter och 
Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet. 
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Delges: § 155 Dnr 13KS60 
Barn- och ungdomsnämnden 

Utbildnings- och  Motion (FP) - Minska lärarnas administration 
arbetsmarknadsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att anse motionen besvarad med hänvisning till yttranden från Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden och Barn- och ungdomsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2013, § 37 b, väckte Per-Åke 
Fredriksson (FP) rubricerade motion. Motionsförslaget har remitterats till Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden samt Barn- och ungdomsnämnden och därefter beretts av 
kommunalrådskansliet 
 
Beslutsunderlag 
 - Kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 3 september 2013 § 203. 
 - Motionsutlåtande - Minska lärarnas administration 
 
Inlägg görs av 
Per-Åke Fredriksson (FP), Åsa Wiklund Lång (S) och Lili André (KD). 
 
Yrkande 
Per-Åke Fredriksson (FP), Lili André (KD) yrkar bifall till motionen 
Åsa Wiklund Lång (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. 
 
Propositionsordning 
Vid proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag respektive bifall till motionen finner 
ordföranden att Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag att anse motionen 
besvarad med hänvisning till yttranden från Utbildnings- och arbetsmarknads-nämnden och 
Barn- och ungdomsnämnden. 
 
Reservation 
Moderaternas ledamöter, Folkpartiets ledamöter, Centerpartiets ledamöter, Kristdemokraternas 
ledamöter samt Sverige demokraternas ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet . 
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Delges:  §156  Dnr 09KS170 
Utbildnings- och  

arbetsmarknadsnämnden Motion (C) - Matchning för att hjälpa människor till arbete 
KLK-Näringsliv  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen till Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden samt Kommunledningskontorets Näringslivsavdelning för att få ett 
svar med ett aktuellare svar. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 2009, § 73, väckte Roland Ericsson 
(C) en motion. Motionsförslaget har remitterats till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 
Kommunledningskontorets Näringslivsavdelning och därefter beretts av 
Kommunalrådskansliet 
 
Beslutsunderlag 
 - Kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 3 september 2013 § 204. 
 - Motionsutlåtande - Matchning för att hjälpa människor till arbete 
 
Inlägg görs av 
Urban Sjölander (C), Håkan Alenius (S), Lili André (KD), Seppo Laine (V) 
 
Yrkande 
Urban Sjölander (C) yrkar första hand bifall till motionen och i andra hand återremiss då svaret 
är 4 år gammalt och bör besvaras med situationen som råder idag. 
 
Håkan Alenius (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen ska anses besvarad. 
 
Lili André (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Proposition och votering 
Vid proposition på återremiss respektive att avgöra ärendet idag, finner ordföranden att 
Kommunfullmäktige bifaller att avgöra ärendet idag. 
 
Votering begärs och medges att denna får genomföras som försöksvotering genom 
handuppräckning. Vid företagen försöksvotering finner ordföranden att säker röstövervikt 
föreligger för återremiss i ärendet. 
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Delges:  § 157 Dnr 11KS389 
Ungdomsrådet 

Motion (M) - Medborgardialog för och med 
ungdomar 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att första att-satsen anses besvarad med tilläget att det sedan i år (2013) anordnas ett 
ungdomsfullmäktige, tanken är att det ska bli ett återkommande evenemang. Att andra 
att-satsen avslås med hänvisning till ungdomsrådets yttrande. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, § 147, väckte Inger 
KällgrenSawela(M) rubricerade motion. Motionsförslaget har remitterats till Tekniska 
nämnden, Byggnads- och Miljönämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och 
därefter beretts av kommunalrådskansliet 
 
Beslutsunderlag 
 - Kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 3 september 2013 § 205 
 - Motionsutlåtande - Medborgardialog för och med ungdomar 
 
Inlägg görs av 
Inger KällgrenSawela (M), Marita Engström (V), Richard Carlsson (SD), Seppo Laine (V) och  
Lars-Göran Ståhl (S). 
 
Yrkande 
Inger KällgrenSawela (M) och Richard Carlsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag när det gäller den första att-satsen samt bifall motionens andra att-sats. 
 
Seppo Laine (V) och Lars-Göran Ståhl (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Vid proposition på första att-satsen finner ordföranden  att Kommunfullmäktige bifaller 
detsamma.( att-satsen anses besvarad med tilläget att det sedan i år (2013) anordnas ett 
ungdomsfullmäktige, tanken är att det ska bli ett återkommande evenemang) 
 
Vid proposition på bifall till motionens andra att-sats respektive kommunstyrelsens förslag att 
avslå densamma finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag 
att avslå motionen med hänvisning till ungdomsrådets yttrande. 
 
Reservation 
Moderaternas ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet. 
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Delges:  § 158 Dnr 10KS270 
Kultur- och fritidsnämnden 

Motion (S) - Betong är ingen sprakande färg 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
att bifalla motionen samt uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att utreda möjligheten 
till att medborgare ska kunna bidra med konst i det offentliga rummet på ett legalt sätt. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2010, § 127,väckte Elin 
Lundgren (S), Daniel Olsson (S) och Anéa Elfving (S) rubricerade motion. 
Motionsförslaget har remitterats till Kultur- och fritidsnämnden samt AB Gavlegårdarna och 
därefter beretts av kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
 - Kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 3 september 2013 § 206 
 - Motionsutlåtande - Betong är ingen sprakande färg 
 
Inlägg görs av 
Anea Elfving (S), Niclas Bornegrim (M), Kiki Larsson (MP), Carina Blank (S),  
Marita Engström (V), Inger KällgrenSawela (M), Mona Kolarby (S), Kenth Lövgren (FP),  
Seppo Laine (V), Lili André (KD) och Micael Dahlberg (M). 
 
Yrkande 
Anéa Elfving (S), Carina Blank (S), Marita Engström (V), och Seppo Laine (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Niclas Bornegrim (M), Inger KällgrenSawela (M) och Lili André (KD) yrkar avslag av 
motionen. 
 
Propositionsordning med votering 
Vid propositionen på bifall till kommunstyrelsens förslag respektive  
och avslag finner ordföranden att Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag 
 
Votering begärs och bifalles. Följande voteringsproposition godkännes. Den som vill rösta på 
avslag röstar nej, den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 
 
Vid upprop avges 63 röster, varav 33 ja-röster och 30 nej-röster. Uppropet avslutas med 
klubbslag. Röstfördelningen redovisas i protokollsbilaga . Bilaga § 158 
 
Reservation 
Moderaternas ledamöter, Folkpartiets ledamöter, Centerpartiets ledamöter, Kristdemokraternas 
ledamöter samt Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet till 
förmån för avslagsyrkandet. 
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Bordläggning av svar på motioner 
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att bordlägga följande motioner,  
för att återuppta motionerna vid sammanträdet den 25 november 2013. 
 
§ 159 Måns Motell (M) 
 - Anhörig/Anhörigvårdare mitt i livet, dnr 12KS276. 
 
§ 160 Pia Jansson (M) 
 - Ge Gävleborna en klocka på Torget, dnr 12KS403. 
 
§ 161 Anéa Elfving (S) 
 - Volontärverksamhet, dnr 12KS312. 

  
 

162 a Dnr 13KS433 

 
Allmänhetens fråga  
Följande fråga som inlämnats från allmänheten besvaras: 
 
Som engagerad kommuninnevånare i Gävle Kommunönskar vi svar på följande aktuella frågor 
att besvaras under § 62 Allmänhetens frågestund, Vid kommunalfullmäktiges sammanträde 
2013-10-28 
 
1. Har Gävleborna möjlighet att påverka verksamheten i Rådhuset? 
2. Är krögare kontrakterade? 
 
Frågan inlämnad av Birgitta Bohlund och Lars Bohlund. 
 
Frågan besvaras Carina Blank (S) kommunstyrelsens ordförande och efter inlägg av 
frågeställaren Birgitta Bohlund avslutas debatten. 
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§ 162a Dnr 13KS410  
 
Fråga av Kenth Lövgren (FP) – Blir det nya bostäder 
 
Kenth Lövgren (FP) har ställt rubricerade fråga.  

Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 
 
Från kommunledningen har det under senaste åren framförts att det råder brist på centrala 
lägenheter. Det saknas lucktomter, har det sagts. Därför har politiken beslutat att istället släppa 
fram byggnation i parker. 
 
Nu visar det sig att lucktomten, som varit parkeringsplats, på Drottninggatan 35 ska bebyggas. 
Blev därför mycket förvånad att huset enligt ansökan enbart ska innehålla kontor!.  
Det är tydligen Länsförsäkringar och Skanska som planerar att genomföra byggnation. 
 
Min enkla fråga till ansvarig politiker blir därför; 
 
Vilka kontakter och åtgärder har tagits eller planeras för att huset även ska innehålla bostäder? 
 
Frågan besvaras av Jörgen Edsvik (S) ordförande i Byggnads- och miljönämnden och efter 
inlägg av Kenth Lövgren (FP) förklaras debatten avslutad. 
 
 
§ 162b Dnr 13KS428  
 
Fråga av Lena Ödeen (FP) – Uppställningsplats för husbilar 
 
Lena Ödeen (FP) har ställt rubricerade fråga.  

Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 
 
Allt fler turister väljer att komma till Gävle med husbil. Det är viktigt att vi erbjuder dem 
godtagbara uppställningsplatser för att de ska stanna i vår stad och besöka våra attraktioner och 
näringsställen. Enligt uppgift är det svårt att få plats på den uppställningsplats som hittills 
står/stått dem till buds. 
 
Fråga? 
Hur planerar kommunen för att underlätta för husbilsturisterna att stanna i Gävle stad? 
 
Frågan besvaras av Inger Schörling (MP) ordförande i Tekniska nämnden och efter inlägg av 
Lena Ödeen (FP) förklaras debatten avslutad. 
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§ 162c Dnr 13KS429  
 
Fråga av Lena Ödeen (FP) – Är renoveringen av Stads-
biblioteket färdigställt? 
 
Lena Ödeen (FP) har ställt rubricerade fråga.  

Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 
 
På Stadsbiblioteket genomfördes under våren 2013 en omfattande renovering och 
omorganisation av lokaler. 
 
Mycket har blivit bättre och mer ändamålsenligt, men entrén ger inte ett inbjudande intryck. 
Särskilt golvet är i dåligt skick, gulnat och skamfilat. 
”First impressions last”. En välkomnande entré skapar ett bestående värde för besökare såväl 
som personal. 
 
Fråga? 
När kommer golvet i Stadsbibliotekets entréplan att åtgärdas? 
 
Frågan besvaras av Lars-Göran Ståhl (S) Kultur- och fritidsnämnden och efter inlägg av Lena 
Ödeen (FP) förklaras debatten avslutad. 
 
 
§ 162d Dnr 13KS431  
 
Fråga av Lili André (KD – När delas tillgänglighetspriset ut? 
 
Lili André (KD) har ställt rubricerade fråga.  

Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 
 
Kommunfullmäktige har för två år sedan, den 26/9-11, beslutat att inrätta pris för tillgängliga 
lokaler i Gävle kommun. Det handlar om att ett pris ska delas ut till någon 
näringsidkare/myndighet eller organisation som har särskilt god tillgänglighet i sina lokaler. 
 
Fråga: 
När kommer detta pris att delas ut? 
 
Frågan besvaras av Carina Blank kommunstyrelsens ordförande. 
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Delges: § 163 Dnr 13KS148 
Barn- och ungdomsnämnden 

Socialnämnden Med borgarförslag - ADHD-center i Gävle 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att avslå medborgarförslaget som är inlämnat med hänvisning till yttranden från 
Socialnämnden och Barn- och ungdomsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2013, § 67 f, väcktes rubricerade 
medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Socialnämnden och Barn- och 
ungdomsnämnden och därefter beretts av Kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
 - Kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 3 september 2013 § 196 
 - Medborgarförslagsutlåtande - ADHD - center i Gävle 
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Delges:  § 164  Dnr 12KS469 
KLK-ÖP 

Medborgarförslag - att Gävle Kommun går med i 

Klimatkommunerna 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att anse medborgarförslaget som är inlämnat besvarat, med hänvisning till yttrandet 
från kommunledningskontorets Övergripande planering. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2013, § 39, väcktes rubricerade 
medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Kommunledningskontoret 
Övergripande Planering och därefter beretts av Kommunalrådskansliet 
 
Beslutsunderlag 
 - Kommunstyrelsen protokollsutdrag från den 3 september 2013 § 197 
 - Medborgarförslagsutlåtande - att Gävle kommun går med i Klimatkommunerna 
 
Inlägg görs av 
Seppo Laine (V) 
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Delges:  § 165 Dnr 12KS209 
Tekniska nämnden 
Byggnads och miljönämnden 

Medborgarförslag - Stäng av Norra Kungsgatan och 

Norra Rådmansgatan från Staketgatan samt inför gratis 
parkering 1-2 tim 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att medborgarförslaget som är inlämnat av Poul-Erik Jensen anses besvarat med 
hänvisning till yttranden från Byggnads och miljönämnden och Tekniska nämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2012, § 107, väcktes rubricerade 
medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Byggnads- och miljönämnden samt 
Tekniska nämnden och därefter beretts av Kommunalrådskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
 - Kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 3 september 2013 § 202 
 - Medborgarförslagsutlåtande - Stäng av N Kungsgatan och N Rådmansgatan från 
Staketgatan samt inför gratis parkering 1-2 tim. 
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Bordläggning av svar på interpellationer  
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att bordlägga följande interpellationer,  
för att återuppta interpellationerna vid sammanträdet den 25 november 2013. 
 
§ 166 Pia Jansson (M) 
 - Trygghetslarm, dnr 13KS369. 

 
§ 167 Inger KällgrenSawela (M) 
 - De Handikappades Hus/Tullbomsgården, dnr 13KS370 
 
§ 168 Micael Dahlberg (M)   
 - Hur är arbetet med kommunens diarium organiserat? dnr 13KS381. 
 
§ 169 Lili André (KD)   
 - En god äldreomsorg för döva. Dövblinda och hörselskadade, dnr 13KS384. 
 
 
§ 170 
 
Nya motioner 
Följande skriftliga motioner avlämnas av 
 
a. Roger Hedlund (SD), Richard Carlsson (SD), Carl Ekenberg (SD) och Marcus Andersson 
(SD) 
 - Tillägg till lokala ordningsföreskrifter, dnr 13KS415. 
 
b. Lena Ödeen (FP) 
 - Gör Valls hage till en turistattraktion, dnr 13KS430. 
 
c. Måns Montell (M) 
 - Inför LOV inom daglig verksamhet, dnr 13KS437. 
 
d. Per-Åke Fredriksson (FP) 
 - Stadsbibliotekets framtida placering, dnr 13KS438. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att motionerna får överlämnas för beredning. 
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§ 171 
 
Nya interpellationer 
Följande skriftliga interpellationer avlämnas av 
 
a. Inger KällgrenSawela (M) 
 - Oacceptabel mobbing, dnr 13KS396. 
 
b. Pia Jansson (M) 
 - Kontinuitet av hemtjänstpersonal, dnr 13KS426. 
 
c. Pia Jansson (M) 
 - Städning av Gävles skolor, dnr 13KS427. 
 
d. Lili André (KD) 
 - Skoltoaletterna och den fysiska miljön i kommunens skolor, dnr 13KS432. 
 
e. Niclas Bornegrim (M) 
 - Vuxenmobbing, dnr 13KS435. 
 
f. Måns Montell (M) 
 - Lex Gävle hamn, dnr 13KS436. 
 
g. Per-Åke Fredriksson (FP) 
 - Varför treårsförordnanden avseende karriärtjänsterna? dnr 13KS443. 
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§ 172 
 
Nya medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande medborgarförslag 
 
a. Volontärer till bevakning av julbocken, dnr 13KS406. 
 - Remitteras för beslut till Kommunstyrelsen. Åter till Kommunfullmäktige för beslut. 
 
b. Tydligare markeringar vid cykelbanor i Gävle centrum, dnr 13KS408. 
 - Remitteras för beslut i Tekniska nämnden. 
 
c. Sänk priset för bussresor för studerande, dnr 13KS416. 
- Remitteras för beslut i Tekniska nämnden. 
 
d. Gatubelysning i Sälgsjön, dnr 13KS419. 
- Remitteras för beslut i Tekniska nämnden. 
 
e. Förbud mot att spela musik från bil kl 22.00-08.00 i Centrum, dnr 13KS425 
- Remitteras för beslut i Tekniska nämnden. 
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