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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 § 201 MP x  Dan Lorén tom § 200 
Kiki Larsson  MP x    
Inger Schörling  MP x    
Helene Börjesson   MP x    
Roger Persson   MP x    
Carina Blank   S x    
Peter Bergström   S x    
Lena Lundgren   S x    
Per Johansson tom § 212 S x    
Åsa Wiklund Lång   S x    
Hans Wahlström  S  x Ismet Uzun  
Mona Kolarby   tom § 212 S x    
Daniel Olsson ordf.  S x    
Ulrika Jidåker   S x    
Rolf Wiberg   from § 206 (2/2) S x  Boel Fredriksson tom § 206 (1/2) 
Jens Leidermark   S x    
Curt Nygren from§200-206 (1/2) S x  Petra Svensk Berggren f § 199-200  from  § 206 (2/2) 
Håkan Alenius  S x    
Leyla Tahran  S x    
Anéa Elfving  tom § 212 S x    
Jörgen Edsvik   S  x Sten Öberg  
Birgitta Öberg  S x    
Eva Älander  S x    
Tommy Berger   S  x Niklas Nygren  
Elisabeth Lindström   S x    
Lars-Göran Ståhl  tom § 212 S x    
Mohammed Abusagr  S x    
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  tom § 212 FP x    
Roland Ericsson  C x    
Ayser Bayraktar  C x    
Urban Sjölander   C x    
Ann-Helen Persson tom §206 (1/2) 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    
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  tom § 206 (1/2) M x  Maud Lund from 206 (2/2) 
Ewa Stenberg Jäderberg tom § 208 M x    
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 Gun Lundberg  
Leif Meijer  M  x Margareta Larsson  
Robert Waller  tom § 206 (1/2) M x  Solveig Zingmark from § 206 (2/2) 
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    
Kristina Hellström from § 199 S x    
Ismet Uzun  S x    
Boel Fredriksson tom § 208 S x    
Ingemar Waern   S x    

Inga-Lill Hemström  S x    
Lars Horn  S x    
Maria Björklund  S x    
Ulf Bengtsson  S x    
Petra Svensk Berggren  S x    
Sten Öberg  S x    
Niklas Nygren  S x    
Elin Lundgren  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 from § 208 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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Kommunfullmäktige inleds med traditionellt Luciatåg av Gävles Lucia som arrangeras av 
Lions 
 

 
§ 199  

Anmälningsärenden 
Länsstyrelsen har den 3 december 2013 utsett Ulf Bengtsson (S) till ny ersättare i 
Kommunfullmäktige efter Anneli Ellebo (S).  
 
Länsstyrelsen har den 13 december 2013 utsett Birgitta Öberg (S) till ny ledamot i 
Kommunfullmäktige efter Ann Lidman (S). Elin Lundgren (S) utsågs till ny ersättare efter 
Birgitta Öberg.  
 

  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2013-12-16 
 

Kommunfullmäktige Sid 5 (25) 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 200 Dnr 13KS116 
Socialnämnden 

Revidering av riktlinjer för alkoholservering i Gävle kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsen förslag  
 
att anta föreliggande förslag gällande riktlinjer för alkoholservering i Gävle kommun 
 
att uppdra till socialnämnden att revidera riktlinjerna för alkoholservering i Gävle 
kommun vid varje ny mandatperiod. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till socialnämnden vid sitt maj sammanträde 
för att ta in synpunkter från berörda näringsidkare eller deras organ. Remiss har skickats 
till de 120 näringsidkare som har serveringstillstånd. Svar har inkommit från en krögare 
samt från Samhällsbyggnad Gävle. Efter remissen har ändring gjorts när det gäller 
matkrav, sid 5 i riktlinjerna, samt uteservering, sid 11 i riktlinjerna. Ärendet har 
behandlats i socialnämnden 2013-09-23. På kommunstyrelsens sammanträde den 29 
oktober 2013 bordlades ärendet för ytterligare information från socialtjänsten. Den 19 
november 2013 § 252 beslutade Kommunstyrelsen att anta reviderade riktlinjer. 
 
Beslutsunderlag 
 - Kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 19 november 2013 § 252 
 - Komplettering från Socialtjänsten 
 - Revidering av riktlinjer för alkoholservering i Gävle kommun 
 - Kompletterande uppgifter från Socialtjänst Gävle angående riktlinjer för 
alkoholservering 
 - Missiv - Revidering av riktlinjer för alkoholservering i Gävle kommun 
·- Protokoll Socialnämnden - Revidering av riktlinjer för Alkoholservering 
·- Tjänsteskrivelse - Reviderade Riktlinjer för alkoholservering Gävle kommun 
 
Inlägg görs av 
Maritha Johansson (V), Micael Dahlberg (M), Niclas Bornegrim (M), Lena Åhlander(S),  
Eva Älander (S), Lars Beckman (M), Marita Engström (V), Per-Åke Fredriksson (FP),  
Richard Carlsson (SD), Birgitta Öberg, Roland Ericsson (C) och Lili André (KD).  
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Yrkande 
Lars Beckman (M), Marita Engström (V), Roland Ericsson (C) och Lili André (KD) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Richard Carlsson (SD) yrkar att i kallelsen (sid 37 tredje stycket under mat och lokaler) som 
lyder ”Gävle kommun ställer också krav på att ett serveringsställe ska ha lokaler och matbud 
av restaurangkvalitet. Det innebär bland annat att bordsservering ska vara möjlig och att 
matutbudet normalt bör innehålla minst fem vardera av för- huvud- och efterrätter” ändras till 
minst tre förrätter, fem huvudrätter och tre efterrätter. 
 
Proposition 
Vid proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag respektive sverigedemokraternas 
yrkande finner ordföranden att Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 
 
Antecknas att Niklas Bornegrim (M) ej deltar i beslutet. 
 
Ajournering kl 11.00-11.15 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Delges: § 201  Dnr 13KS342 
KLK-HR- 

Nationella minoriteter Långsiktig handlingsplan för Gävle kommuns nationella 
minoritetsstrategiska program 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
anta det nationella minoritetsstrategiska programmet. 
 

Ärendebeskrivning 
Från Kommunledningskontoret föreligger förslag till nationellt minoritetsstrategiska  
program vars syfte bl.a. är att genom politiska beslut åstadkomma ett gemensamt synsätt  
för den nationella minoritetspolitiken i hela den kommunala organisationen. Då Gävle 
kommun ingår i förvaltningsområdet för det finska språket avser programmet att i synnerhet 
omfatta den sverigefinska minoriteten. Kommunstyrelsen antog programmet den 19 november 
2013. 
 
Beslutsunderlag 
 - Kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 19 november 2013 § 260 
 - Tjänsteskrivelse - Nationella minoritetsstrategiska programmet 
 - Nationella minoritetsstrategiska programmet 
 
Inlägg görs av  
Lena Lundgren (S), Margareta Larsson (M), Roger Hedlund (SD), Åsa Wiklund Lång (S), 
Carina Blank (S), Micael Dahlberg (M), Lili André (KD), Lars Beckman (M),  
Marita Engström (V), Kenth Lövgren (FP), Anita Walther (V) och Per-Åke Fredriksson (FP). 
 
Yrkande 
Lena Lundgren (S), Åsa Wiklund Lång (S), Lili André (KD), Marita Engström (V),  
Kenth Lövgren (FP), Anita Walther (V) och Per-Åke Fredriksson (FP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Antecknas att sverigedemokraternas ledamöter genom Roger Hedlund (SD) ej deltar i beslutet. 
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Delges:  § 202  Dnr 13KS449 
GSAB 

Val av ombud vid bolagsstämmor under år 2014  
 - Gävle Stadshus AB 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att som ombud vid bolagsstämmor i Gävle Stadshus AB under 2014 utse 
kommunfullmäktiges ordförande (S) med kommunfullmäktiges 1:e vice 
ordförande (M) som ersättare. 
 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med reglemente ska ombud utses att tillvarata kommunens intressen 
vid bolags- och föreningsstämmor och andra liknande sammanträden i de företag 
som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. 
 

Beslutsunderlag 
 - Kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 19 november 2013 § 265 
 - Tjänsteskrivelse – Val av ombud år 2014 
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Delges:  § 203 Dnr 13KS468 
K&F-nämnden 

B&U-nämnden Framtida placering för Kulturskolan 
Utb&arbm-nämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att Kulturskolans organisatoriskt tillhör Kultur- och fritidsnämnden från och 
med den 1 januari 2014 samt 
 
att uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att utveckla Kulturskolans uppdrag 
med utgångspunkt i Gävle kommuns kulturpolitiska program Kulturell 
allemansrätt i samverkan med framtida Utbildningsnämnden. 
 

Ärendebeskrivning 
Kulturskolan är idag organiserad under Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.  
I samband med att de två nya nämnderna bildas (Kunskapsnämnden och Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden) har Kulturskolans organisatoriska hemvist aktualiserats varav 
förslag föreligger att Kulturskolans organisatoriskt ska tillhöra Kultur- och fritidsnämnden från 
och med den 1 januari 2014. 
 

Beslutsunderlag 
 - Kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 19 november 2013 § 266 
 - Tjänsteskrivelse från kommundirektören 
·- Utredning avseende framtida placering av Kulturskolan 
·- Riskanalys enligt SAM för Kulturskola 
·- Tjänsteskrivelse från förvaltningarna - Ny organisatorisk hemvist för Kulturskolan 
·- Tjänsteskrivelse från Kommundirektören - Ny organisatorisk hemvist för Kulturskolan 
 - Protokoll från Samverkansgrupp Utbildning och arbete – Kulturskolan. 
 
Inlägg och yrkande görs av 
Gin Akgul Hajo (V), Birgittha Bjerkén (M), Lars-Göran Ståhl (S) och Carina Blank (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Delges: § 204  Dnr 13KS474 
KLK-Kommunikation 

Kungörelse om kommunfullmäktige sammanträden år 2014 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att kommunfullmäktiges sammanträden under år 2014 ska införas i tidningarna 
Arbetarbladet, Gefle Dagblad och Gästriklands tidning. 
 

Ärendebeskrivning 
Från ordförande föreligger förslag i vilka ortstidningar kommunfullmäktiges 
sammanträden under år 2014 ska införas. 
 

Beslutsunderlag 
 - Kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 19 november 2013 § 267 
 - Kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträden 2014 
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Delges: § 205   Dnr 13KS458 

Hofors kommun 

Sandvikens kommun Inrättande av gemensam nämnd för Verksamhetsstöd 
Ockelbo kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att en gemensam nämnd för verksamhetsstöd inrättas gemensamt med Hofors, 
Sandviken, Gävle och Ockelbo fr.o.m. den 2014-01-01 där Gävle kommun är 
värdkommun 
 
att upprättat förslag till avtal för nämnden för verksamhetsstöd godkänns 
 
att upprättat förslag till reglemente för nämnden för verksamhetsstöd godkänns 
samt 
 
att Kommunstyrelsen tillsammans med övriga kommuner får besluta om smärre 
justeringar i avtalet. 
 

Ärendebeskrivning 
Frågan om gemensam nämnd har varit uppe till diskussion i Gästrikerådet ett flertal 
gånger under senare år och Gävle kommun fick slutligen uppdraget att ta fram 
underlag för att tillskapa en gemensam nämnd för verksamhetsstöd varav en 
arbetsgrupp med representanter från Hofors, Sandviken, Ockelbo samt Gävle 
kommun tillsattes. Förslag om en gemensam nämnd innebär bl.a. samverkan inom 
processerna administration, säkerhet, IT, ekonomi, HR, och kommunikation. 
 

Beslutsunderlag 
 - Kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 19 november 2013 § 268 
·- Tjänsteskrivelse - Inrättande av gemensam nämnd för verksamhetsstöd 
·- Bilaga 1 - Förslag till Avtal om samverkan i gemensam nämnd för verksamhetsstöd 
·- Bilaga 2 - Förslag till Reglemente för gemensam nämnd för verksamhetsstöd 
 
Inlägg görs 
Lars Beckman (M), Carina Blank (S), Björn Frankson (M), Anita Walther (V) och  
Inger KällgrenSawela (M).  
 
Yrkande 
Lars Beckman (M), Carina Blank (S) och Inger KällgrenSawela (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
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Delges:  § 206 Dnr 13KS80 
Gavle fastigheter- 

Gävle kommun AB Bolagsordning Markbyggarna 
Tekniska nämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till Kommunstyrelsen för 
 
att tydliggöra alla ekonomiska handlingar och att annat ska vara i ordning och reda. 
Redovisning ska ske till Kommunfullmäktige. Därmed skjuts övergången av verksamheten 
fram till Kommunfullmäktige fattat beslut om bolagsordningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 att bolagisera Markbyggarna AB och 
placera bolaget som ett dotterbolag till Gavlefastigheter Gävle kommun AB from 
2014-01-01. På dagens sammanträde föreligger förslag till bolagsordning för 
Markbyggarna Gävle kommun AB. 
 
Beslutsunderlag 
 - Kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 19 november 2013 § 271 
 - Tjänsteskrivelse – Bolagsordning Markbyggarna Gävle kommun AB 
 - Bolagsordning Markbyggarna Gävle kommun AB 
 
Inlägg görs av  
Carina Blank (S), Sven Olof Hiller (M), Inger KällgrenSawela (M), Inger Schörling (MP), 
Urban Sjölander (C), Per-Åke Fredriksson (FP), Lili André (KD), Marita Engström (V),  
Micael Dahlberg (M) och Jens Leidermark (S).  
 
Yrkande 
Sven Olof Hiller (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Carina Blank (S) och Marita Engström (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt till 
tilläggsyrkandet  
att Gavle Fastigheter Gävle Kommun AB:s styrelse agerar styrelse även för Markbyggarna till 
dess Kommunfullmäktige utser nya ledamöter 
 
att en eventuell ombudgetering aktualiserades vid Kommunfullmäktiges februarisammanträde 
Och att vid det tillfället redovisas även hur den ekonomiska statusen var vid övergången. 
 
 
Inger KällgrenSawela (M), Urban Sjölander (C), Per-Åke Fredriksson (FP), Lili André (KD) 
yrkar återremiss för att tydliggöra att alla ekonomiska handlingar och annat ska vara i ordning 
och reda. Redovisning ska ske till Kommunfullmäktige. Därmed skjuts övergången av 
verksamheten fram till Kommunfullmäktige fattat beslut om bolagsordningen. 
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Propositionsordning och votering 
Vid proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag att det ska avgöras idag respektive  
återremitteras finner ordföranden att Kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet. 
 
Votering begärs och bifalles. Följande voteringsproposition godkännes. Den som vill rösta på 
bifall till kommunstyrelsens förslag röstar ja den som vill bifalla återremiss förslaget röstar nej. 
 
Vid upprop avges 65 röster, varav 33 ja-röster och 32 nej-röster.  
Ordföranden finner att ärendet ska minoritetsåterremitteras till Kommunstyrelsen. 
Röstfördelningen redovisas i protokollsbilaga . Bilaga § 206 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ajournering för lunch kl 12.30-13-40. 
Efter lunchen återgår Kommunfullmäktige till att fortsätta med ärendet. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Delges: § 207 Dnr 13KS100 
 

KLK-Kommunhälsan 
Gemensam nämnd- Företagshälsovård 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enligt med kommunstyrelsens förslag 
 
att en gemensam nämnd för företagshälsovård mellan Landstinget Gävleborg och Gävle 
kommun – där Landstinget är värdkommun – inrättas fr.o.m. den 1 maj 2014. 
 
att upprättat förslag till avtal för nämnden godkänns 
 
att upprättat förslag till avtal mellan parterna godkänns 
 
att upprättat förslag till reglemente för nämnden för företagshälsovård godkänns samt 
 
att varje part ska välja ledamöter enligt reglemente. Gävle utser 2 ledamöter och lika många 
ersättare. Ordförande för 2014 ska utses bland de ledamöter som landstingsfullmäktige i 
Landstinget utsett och för samma period utses vice ordförande bland de ledamöter som 
kommunfullmäktige i Gävle kommun utsett. 
 
Ärendebeskrivning 
Landstinget Gävleborg och Gävle kommun har sedan åren 2012 fört diskussioner om 
att samverka vad gäller företagshälsovård. Landstinget Gävleborg är sedan tidigare 
värdkommun för en gemensam nämnd på området med landstinget Dalarna. 
Landstinget Gävleborg och kommunfullmäktige i Gävle kommun tog i slutet på 
2012 beslut om en avsiktsförklaring för bildande av gemensam nämnd mellan de tre 
parterna. I början på 2013 sades emellertid avtalet mellan Landstinget Gävleborg och 
landstinget Dalarna upp med 1 års uppsägningstid. Det innebär att avtalet mellan 
dessa parter upphör den 1 maj 2014. Landstinget Gävleborg och Gävle kommun har 
fortsatt ett starkt intresse av att samverka om företagshälsovård i en gemensam 
nämnd och ett förslag till avtal och reglemente har arbetats fram gemensamt av 
parterna. 
  
Beslutsunderlag 
 - Kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 10 december 2013 § 292 delas ut under 
sammanträdet Bilaga § 207 
 - Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2012-11-12 - Samverkansformer mellan Gävle kommun 
och Landstinget Gävleborg 
 - Gemensam FHV Bastjänster 
 - Gemensam FHVnämnd avtal och reglemente 20131011 
 - Tjänsteskrivelse gemensam företagshälsovård 
 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2013-12-16 
 

Kommunfullmäktige Sid 15 (25) 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Inlägg i debatten 
Inger KällgrenSawela (M) och Per Johansson (S). 
 
Yrkande 
Inger KällgrenSawela (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Per Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Proposition 
Vid proposition på bifall respektive avslag på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att 
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Allians Gävle (Moderaterna- Folkpartiet- Centerpartiet och Kristdemokraternas ledamöter) 
reserverar sig mot beslutet, 
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Delges: § 208 Dnr 13KS394 
Gävle Energi AB 

Gävle Stadshus AB Ägarförändring i Samkraft AB 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att ge styrelsen i Gävle Energi AB befogenheter att besluta om förändring i ägarandelens 
storlek i Samkraft AB med dotterbolag inom intervallet 10 % till och med 30 %. 
 
att ge styrelsen i Gävle Energi AB befogenheter att besluta om ägartillskott, nyemission eller 
ägarlån för hantering av underskott i verksamheten med upp till 15 mnkr. 
 
att avslå tilläggsatt-satsen gällande att Gävle Energi AB ska om ägarandelen överstiger 20 %, 
snarast arbeta för att återställa ägarandelen till mindre än 20 %  
 
samt att beslut om ägarlån, nyemission och aktieägartillskott från Gävle Energi AB till 
Samkraft AB skall hanteras i verksamhetsplanen och enligt gällande bolagsordning och 
operativ beslutsordning. 
 
Ärendebeskrivning 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2013 återremitterades 
rubricerade ärende för att bl.a. få en ekonomisk redovisning från åren 2011, 2012. 
Handling från Gävle Energi samt årsredovisningar har tillkommit inför dagens 
sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
 - Kommunstyrelsens protokollsutdrag från den10 december 2013 § 291 
delas ut under sammanträdet Bilaga 1 § 208 
 - Tjänsteskrivelse - Utökad mandat avseende ägarandel i Samkraft AB 
 - Bilaga 1 - Samkraft beslutshandling utökat mandat justerat 
 - Bilaga 2 - Beslutsförslag Gävle energi AB angående Samkraft  
 - Information från Gävle Energi med anledning av återremiss - Samkraft AB 
 - Bilaga 1 - Årsredovisning samt Koncernredovisning Samkraft AB 2011 
 - Bilaga 2 - Årsredovisning samt Koncernredovisning Samkraft AB 2012 
 
Inlägg i debatten 
Inger KällgrenSawela (M), Per-Åke Fredriksson (FP), Rolf Wiberg (S), Lili André (KD),  
Måns Montell (M), Roger Persson (MP), Urban Sjölander (C), Carina Blank (S), 
Marita Engström (V), Micael Dahlberg (M), Björn Frankson (M) och Richard Carlsson (SD). 
 
Yrkande 
Inger KällgrenSawela (M) yrkar bifall till attsatserna ett och två samt yrkar avslag på 
kommunstyrelsens att-sats tre till förmån för sitt eget tilläggsattsats med att Gävle Energi AB 
snarast ska sälja sin ägarandel i Samkraft AB. Beslut om ägarlån, nyemission och 
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aktieägartillskott från Gävle Energi AB till Samkraft AB skall hanteras i verksamhetsplanen 
och enligt gällande bolagsordning och operativ beslutsordning. 
 
Propositionsordning 
Vid proposition på att-sats 1-2 finner ordföranden att Kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordföranden ställer sen proposition på kommunstyrelsens förslag så vitt gäller att-sats 3 mot 
Inger KällgrenSawelas (M) tilläggsattsats och finner att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
kommunstyrelsens förslag gällande tredje att-satsen. 
 
Reservation 
Allians Gävle (Moderaterna-, Folkpartiet- Centerpartiet- och Kristdemokraternas ledamöter) 
reserverar sig till förmån för Inger KällgrenSawelas (M) tilläggsyrkande. 
 
Paragrafen justeras omedelbart.  Bilaga 2 § 208 
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Delges: § 209 Dnr 13KS487 
UAN 

KFN Reglementen Utbildningsnämnden och Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden, revidering av Kommunstyrelsens 
samt Kultur- och fritidsnämndens reglementen  

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
att fastställa namnen Utbildningsnämnden (tidigare benämnd kunskapsnämnden) och 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden för de två nya nämnderna från 2014  
 
att anta reglemente för Utbildningsnämnden  
 
att anta reglemente för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden  
 
att göra tillägg i Kultur- och fritidsnämndens reglemente gällande ansvar för att bedriva 
kulturskoleverksamhet från 2014  
 
att korrigera Kommunstyrelsens reglemente i den del som gäller sysselsättning och 
näringslivspolitik från 2014 samt 
 
att uppdra till de nya nämnderna att se över och föreslå Kommunfullmäktige eventuellt 
ytterligare förändringar i sina reglementen 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med ärendet Mål och ramar Årsbudget 2014 som antogs av Kommun-
fullmäktige 2013-06-17, gavs ett uppdrag till Kommunstyrelsen att genomföra en 
förändring och tillskapa två nya nämnder, benämnda Kunskapsnämnden och 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. Under arbetat har föreslag framförts att 
de nya de nya nämnderna ska benämnas Utbildningsnämnden och Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden.   
 
Förslag föreligger om reglementen för de två nya nämnderna samt att Kultur- och 
fritidsnämndens reglemente revideras med ett tillägg gällande ansvar för 
Kulturskolan från 2014 och att Kommunstyrelsens reglemente revideras med 
anledning av att ansvaret för näringslivsfrågor går över till Näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden från 2014.  
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Beslutsunderlag 
 - Kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 10 december 2013 § 293 
delas ut under kommunfullmäktiges sammanträde Bilaga 1 § 209 
 - Tjänsteskrivelse - Reglementen - förändring i nämndsansvar 2014 
 - Reglemente för Kommunstyrelsen i Gävle kommun 
 - Reglemente för Utbildningsnämnden i Gävle kommun 
 - Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden i Gävle kommun 
 - Reglemente för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden i Gävle kommun 
 
Inlägg i debatten 
Carina Blank (S), Per-Åke Fredriksson (FP), Evelyn Klöverstedt (FP) och  
Inger KällgranSawela (M). 
 
Yrkande 
Carina Blank (S) och Seppo Laine (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Per-Åke Fredriksson (FP) yrkar bifall till attsatsen gällande ansvar för 
kulturskoleverksamheten från 2014 (4:e att-satsen) därefter avslag till samtliga övriga 
attsatser. Evelyn Klöverstedt (FP) stödjer Per-Åke Fredrikssons yrkande. 
 
Kenth Lövgren (FP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer först proposition på bifall till Kommunstyrelsens förslag gällande 
att-satserna 1-3 och 5-6 och finner att kommunfullmäktige befaller dessa, 
ordföranden ställer sen proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag på 4: e 
attsatsen respektive Per-Åke Fredriksson (FP) yrkande och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen beslut. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Kent Lövgren (FP) avslagsyrkande och 
finner att Kommunfullmäktige avslår densamma. 
 
Reservation 
Folkpartiets ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för Per-Åke 
Fredrikssons (FP) yrkande. 
 
Paragrafen justeras omedelbart.  Bilaga 2 § 209 
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Delges: § 210 Dnr 13KS516 
 

KLK-ekonomi 
Kommunfullmäktiges verksamhetsplan år 2014 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt med presidiets reviderade förslag 
 
att godkänna verksamhetsplan för år 2014 med Carina Blanks (S) tillägg  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges presidium har upprättat förslag till verksamhetsplan för år 2014. 
  
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas ”Verksamhetsplan för kommunfullmäktige 2014”. 
 
Inlägg och yrkande görs av 
att redovisning av revisionsrapporter sker en gång på våren och en gång på hösten 
 
Carina Blank (S) yrkar att följande tillägg görs: att redovisning av revisionsrapporter sker en 
gång på våren och en gång på hösten. Daniel Olsson (S) stödjer yrkandet. 
 

 

Delges: § 211 
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 16 december 2013 delas ut 
under sammanträdet. Paragrafen justeras omedelbart.  Bilaga § 211 
 
Peter Bergström (S) ordförande i valberedningen föredrar ärendet. 
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§ 212 a Dnr 13KS523  
 
Fråga av Birgittha Bjerkén (M) 
 – Är snötippen redo inför vintern? 
 
Birgittha Bjerkén (M) har ställt rubricerade fråga.  

 Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 
 
Vinter kommer med stormsteg och med den snön. Gävle har ett utsatt läge och drabbas ofta av 
stora mängder. Förra vinterns täta snöfall gjorde att snötippen i hamnen tidvis fick stängas p.g.a. 
att det kom sammanlagt 18 000 lass snö. Fortfarande ligger tusentals kubikmeter hård packad 
snö kvar från förra säsongen och nu börjar snötippen växa igen. 
 
Har Gävle Kommun bättre beredskap i år för en snörik vinter för att kunna ta emot alla 
eventuella snömassor? 
 
Kommer det privata fastighetsägarna och andra privata entreprenörer att ha möjligheter att få 
använda tippen för sina snömängder? 

  
 Frågan besvaras av Inger Schörling (MP) ordförande i Tekniska nämnden och efter inlägg av 

Birgittha Bjerkén (M) förklaras debatten avslutad. 
 
 
§ 212 b Dnr 13KS529  
 
Fråga av Lili André (KD) 
 – Familjestöd i Gävle kommun 
 
Lili André (KD) har ställt rubricerade fråga.  

 Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 
 

 Jag kom över en folder från socialtjänsten i Gävle kommun som berättar om kommunens arbete 
med Familjestöd. Ett viktigt och väl behövlig verksamhet för Gävle kommun och våra familjer. 
Att ge föräldrar råd och stöd på olika områden i ansvaret att vara föräldrar, ger tryggare 
föräldrar och därmed också tryggare barn.  

 
 Mot bakgrund av detta är min fråga: 
 
- Hur marknadsför socialtjänsten denna viktiga verksamhet till Gävle kommuns familjer och vilka 

ideella organisationer är delaktiga i arbetet? 
 
 Frågan besvaras av Eva Älander (S) vice ordförande i Socialnämnden och efter inlägg av  
 Lili André (KD) förklaras debatten avslutad. 
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Delges:  § 213 Dnr 12KS160 
K&F-nämnden 

KLK-Näringsliv Medborgarförslag – Gävle, natur-, kultur och hälsostaden! 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till yttrandet från Kultur- och 
fritidsnämnden, Tekniska nämnden, Byggnads- och miljönämnden samt 
Näringslivsavdelningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2012, § 84, väcktes rubricerade 
medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats och därefter beretts av 
kommunalrådskansliet. 
 

Beslutsunderlag 
 - Kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 19 november 2013 § 272 
·- Medborgarförslagsutlåtande - Gävle - natur, kultur- och hälsostaden. 
 
Inlägg görs av  
Nils-Inge Enlund medborgarförslagsställaren, Roland Ericsson (C), Lena Ödeen (FP),  
Lili André (KD), Carina blank (S), Urban Sjölander (C) och Per Johansson (S). 
 
Yrkande 
Lena Ödeen (FP) och Lili André (KD) yrkar bifall till medborgarförslaget. 
 
Roland Ericsson (C) och Carina Blank (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anse 
medborgarförslaget besvarat. 
 
Proposition 
Vid proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag respektive bifall till medborgar-
förslaget finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till yttrandet från Kultur- och 
fritidsnämnden och Näringslivsavdelningen. 
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§ 214  Dnr 13KS426 
 
Svar på interpellation av Pia Jansson (M) 
Kontinuitet hemtjänstpersonal 
 
Pia Jansson (M) har inlämnat rubricerad interpellation.   
 
Kommunfullmäktige har den 28 oktober 2013 § 171b beslutat att interpellationen får 
framställas.  
 
Lena Lundgren (S) Omvårdnads nämnden har den 18 november 2013 besvarat 
interpellationen.   
Interpellationssvar delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde. 
 Bilaga § 214 
 
Efter inlägg av Lena Lundgren (S) och Pia Jansson (M) förklaras debatten avslutad. 
 
 
§ 215 Dnr 13KS436 
 
Bordläggning av svar på interpellation av Måns Montell (M) 
Lex Gävle hamn 
På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga denna interpellation för 
att återuppta denna vid sammanträdet den 17 december 2013. 
 
 
§ 216 Dnr 13KS498 
 
Svar på interpellation av Lennart Ahlenius (KD) 
Hur fungerar hemsjukvården? 
 
Lennart Ahlenius (KD) har inlämnat rubricerad interpellation.   
 
Kommunfullmäktige har den 25 november 2013 § 197 a beslutat att interpellationen får 
framställas.  
 
Lena Lundgren (S) Omvårdnads nämnden har den 21 oktober 2013 besvarat interpellationen. 
  
Interpellationssvar delades ut vid kommunfullmäktiges sammanträde 16 november 2013. 
 Bilaga § 216 
 
Efter inlägg av Lennart Ahlenius (KD) förklaras debatten avslutad. 
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§ 217 
 
Nya motioner 
 
Följande skriftliga motioner avlämnas av 
 
a. Helene Börjesson (MP), Maritha Johansson (V) och Eva Älander (S) 
 - Ge fler kommunanställda möjlighet att vara kontaktperson, dnr 13KS526. 
 
b. Lili André (KD) och Lennart Ahlenius (KD) 
 - Tidbegränsad fri parkering, dnr 13KS528. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att motionerna får överlämnas för beredning. 
 
 
§ 218 
 
Nya interpellationer 
Följande skriftliga interpellationer avlämnas av 
 
a. Roland Ericsson (C) 
 - Hur giftfri är förskolemiljön i Gävle, dnr 13KS517. 
 
b. Per-Åke Fredriksson (FP) 
 - Kan vi göra mer för tillgängligheten? dnr 13KS522. 
 
c. Lena Ödeen (FP) 
 - Interpellation (FP) - Giftiga leksaker på våra förskolor? 13KS527. 
 
d. Lili André (KD) 
 - Familjestöd i Gävle kommun, dnr 13KS530. 
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§ 219 
 
Nya medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande medborgarförslag 
Förslag på remitteringar delas ut under sammanträdet. 
 
a. En app för mail eller personec för kommunens anställda, dnr 13KS503. 
 - Remitteras till Kommunstyrelsen. Åter till Kommunfullmäktige för beslut 
 
b. Bilda ett friluftsråd i kommunen, dnr 13KS504. 
 - Remitteras för beslut i Kultur- och fritidsnämnden 
 
c. Naturis på den grusbelagda rundeln i Stenebergsparken, dnr 13KS507. 
 - Remitteras för beslut i Tekniska nämnden 
 
d. Förebyggande och rehabiliterande verksamhet vid Valbobadet, 13KS520. 
 - Remitteras för beslut i Kultur- och fritidsnämnden 
 
e. Kanotstall, dnr 13KS531. 
- Remitteras till Kommunstyrelsen. Åter till Kommunfullmäktigeför beslut. 
 
f. Utveckling av Stadsträdgården i Gävle, dnr 13KS532. 
Remitteras för beslut i Tekniska nämnden. 
 
g. Gemensam samhällsinformation för Gävles innevånare, 13KS533. 
Remitteras till Kommunstyrelsen. Åter till Kommunfullmäktige för beslut. 
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