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  Sid 1 (36) 

 
 

 

 Sammanträdesdatum 2012-10-29 

   

Plats Stadshuset, Spegelsalen 

Tid Sammanträde kl. 14:00-20.45 

 

Närvarande Se sidan 2-3 

 

Justeringens  

plats och tid 
Stadshuset 2012-11-09 

Paragrafer  

§§ 133-163 

 

Sekreterare 

Omedelbart justerade var §135 och142 

 Markus Svensson 

Ordförande 

 

 Daniel Olsson (S)  

Justerare  

 Richard Carlsson (SD) Inger Schörling (MP) 

 

 

 

 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige 

  

Sammanträdes-

datum 2012-10-29 

 

Anslag sätts upp 2012-11-07 Anslag tas ned 2012-11-30 

 

Förvaringsplats 

för protokollet Kommunledningskontoret, Diariet, Drottninggatan 22 

 

Underskrift  
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Närvarolista  Parti Närv Frå

nv 

Tjänstgörande ersättare 

Gin Akgul Hajo  V x    

Marita Engström  V x    

Maritha Johansson tom § 138 V x  Seppo Laine  from § 139 

Anita Walther  V x    

Tomas Fransson  MP x    

Kiki Larsson  MP x    

Inger Schörling from § 135 MP x  Dan Lorén tom § 134 

Helene Börjesson   MP  x Emmely Wikholm  

Roger Persson   MP x    

Carina Blank  tom § 148 S x  Kristina Hellström from § 149 

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 Mohammed Abusagr  

Jens Leidermark   S x    

Jane Myrberg  S x    

Håkan Alenius  S x    

Eva Svedin Björklund tom 148 b(inkl § 

139, 143) 

S x  Anneli Ellebo from § 140 

Anéa Elfving   S x    

Jörgen Edsvik  tom § 145 S x  Ismet Uzun from § 146 

Ann Lidman  S x    

Eva Älander  S x    

Tommy Berger  from § 139 S x  Leyla Tahran  tom § 138 

Elisabeth Lindström   S x    

Lars-Göran Ståhl   S x    

Helena Gille   S x    

Markus Kristiansson  S  x Curt Nygren  

Lena Åhlander   S x    

Mats Ivarsson  FP x    

Lena Ödeen  FP x    

Per-Åke Fredriksson  FP x    

Matilda Sundqvist Boox   FP  x Evelyn Klöverstedt  

Kenth Lövgren   FP x    

Roland Ericsson  C x    

Marina Alfredsson-Bror   C x    

Urban Sjölander   C  x   

Lili André   KD x  Ayser Bayraktar  

Lennart Ahlenius  KD x    

Alexander Jonsson  M  x Sven Olof Hiller  

Pia Jansson tom § 145 M x  Jan Svensson from § 149 

Morgan Darmell tom § 143 M x  Maud lund from § 149 

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  from § 134 M x  Gun Lundberg  tom § 133 

Ewa Stenberg Jäderberg  M x    

Ann Sophie Mattisson 1:e vice o  M x    

Måns Montell  M x    

Inger KällgrenSawela   M x    

Björn Frankson from § 134-142 M x  Gun Lundberg from § 144 Jan Svensson tom § 133 

Titti Björk  M x    

Leif Meijer  M  x Margareta Larsson  

Robert Waller   M x    

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   

Kiki Larsson  MP x    

Dan Lorén from § 134 MP x    

Emmely Wikholm  MP x    

Mohammed Abusagr   S 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    

Leyla Tarhan  S x    

Curt Nygren   S x    

Birgitta Öberg  S x    

Petra Svensk Berggren  S x    

Evelyn Klöverstedt  FP x    

Pälla Elfström  FP x    

Petra Holm  FP x    

Ayser Bayraktar  C x    

Johanna Wahlund-Thorsell   C  x   

Lennart Sjögren  KD x    

Anette Paulson  KD x    

Patrik Stenvard  M  x   

Sven Olof Hiller  M x    

Gun Lundberg  M x    

Jan Svensson  M x    

Margareta Larsson  M x    

Maud Lund  M x    

Solveig Zingmark  M x    

Lars-Göran Lund  M x    

Ann-Louise Svensson  M x    

Mattias Eriksson  SD x    

Carina Åhs  SD x    
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§ 133 

 

Information 

Ordföranden informerar om att gruppledarna tillsammans med presidiet beslutat att införa tre 

företagsdagar då man besöker olika företag med tre olika teman som Logistik 11/12 2012, GIS 

23/4 2013 samt Besöksnäring 21/10 2012. Information kommer senare om detta. 

 

samt att Socialnämnden inbjuder till information om det Narkotika förebyggande arbete 26/11 

2012 kl 10.00-12.00 och att ersättning då utgår. 

 

Information om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Ärendet föredras av Sören Norman kommunens Tillgänglighetssamordnare. 

Handling från Handisam ”Dina rättigheter - Statens skyldigheter om FN-konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning” delas ut under sammanträdet. 

 

§ 134 

 

Anmälningsärenden 

Rapport från Socialnämnden och omvårdnad om ej verkställda biståndsbeslut enligt 

socialtjänstlagen, dnr 12KS187. 

I kallelsen redovisas omvårdnadsnämndens och Socialnämndens rapporter för kvartal 2 2012. 

 

Inger KällgrenSawela (M) och Lena Lundgren (S) gör inlägg. 
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Delges:  § 135 Dnr 12KS93 

Webbansvarig 

Samtliga nämnder Arbetsordning Kommunfullmäktige 
och bolag 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att anta kommunfullmäktiges arbetsordning 

 

att ärendet omedelbart justeras. 

 

Ärendebeskrivning 

Arbetsordning från 2002 har utretts och arbetas om. Den största förändringen som sker är att 

behandlingen av inkomna medborgarförslag kommer att ändras för att i de fall de är möjligt göra 

handläggningen smidigare och snabbare. En annan förändring som görs är att gruppledare för i 

kommunfullmäktige invald partigrupp, som saknar representanter i kommunstyrelsen, har rätt att 

närvara vid kommunstyrelsens och övriga nämnders sammanträden Närvarorätten gäller inte 

ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 4 september § 182 samt 

skrivelse och arbetsordning från kommunledningskontoret. 

 

Inlägg görs av 

Richard Carlsson (SD).  

 

Presidiet föreslår omedelbar justering och Kommunfullmäktige beslutar detsamma. 

 Bilaga: § 135 
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Delges:  § 136 Dnr 12KS233 

Byggnads- och  

miljönämnden Utökning av verksamhetsområde Trösken i Furuvik 
Gästrike Vatten AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten så att det innefattar även området vid 

Trösken med avgränsning enligt kartbilaga 1 i skrivelsen från Gävle Vatten AB. 

 

Ärendebeskrivning 

Från Gästrike Vatten AB föreslås en bättre VA-försörjning för att uppfylla rådande miljö- och 

hälsoskyddskrav och föreslår en utökning av verksamhetsområde för vatten respektive 

spillvatten för trösken i enlighet med kartbilaga. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 4 september § 181 samt 

skrivelse från kommunledningskontoret. Protokollsutdrag från Gävle vattens styrelse med 

skrivelse och kartskiss samt från byggnads- och miljönämnden protokollsutdrag med skrivelse  

 

Inlägg och yrkande görs av  

Per Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Delges:  § 137 Dnr 11KS338 

Kommunledningskontoret 

Övergripande Planering Gemensamma utgångspunkter för arbetet med att förbättra  
Region Gävleborg befolkningens hälsa i Gävleborg 
Landstinget Gävleborg 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att anta ”Folkhälsa i Gävleborg-gemensamma utgångspunkter”. 

 

Ärendebeskrivning 

I regionalt utvecklingsprogram Gävleborg, RUP, beslutades att ta fram en strategi för ett 

förstärkt folkhälsoarbete i länet, varav en styrgrupp bildades vars syfte var att ta fram ett förslag 

till gemensamma utgångspunkter för arbete inom folkhälsoområdet i Gävleborg. 

Regionfullmäktige har beslutat att anta Gemensamma utgångspunkter för arbetet med att 

förbättra befolkningens hälsa i Gävleborg och rekommenderar medlemmarna besluta desamma.  

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 4 september 2012 § 179 samt 

skrivelse och handlingen ”Folkhälsa i Gävleborg- gemensamma utgångspunkter” från 

kommunledningskontoret. 

 

Inlägg och yrkande görs av 

Roger Persson (MP), Lili André (KD), Marita Engström (V), Carina Blank (S) och  

Roland Ericsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Delges:  § 138 Dnr 11KS431, 12KS359 

Samtliga nämnder  

och bolag  Delårsrapport 2 för nämnder och bolag 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att nämnder med prognostiserat underskott så långt möjligt arbetar med att minska årets 

underskott 

 

att Barn- och ungdomsnämnden respektive Omvårdnadsnämnden tilldelas ett tilläggsanslag 

år 2012 med 12,7 mnkr respektive 1,8 mnkr för omställningsåtgärder med finansiering från 

återbetalda premier för kollektivavtalade sjukförsäkringar 

 

att försämra i delårsrapporten prognostiserat årsresultat för kommunen med 6,2 mnkr till 

totalt +70,4 mnkr med anledning av utökade resurser till Barn och ungdomsnämnden för 

omsättningsåtgärder. 

 

att Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden, Barn och ungdomsnämnden och Om-

vårdnadsnämnden i samband med årsredovisningen gör en avrapportering hur de tilldelade 

medlen för omställningsåtgärder använts 

 

att utdelningen på 9,9 mnkr som Gävle kommun erhållit under 2012 från Gävle Stadshus. 

AB ska användas för åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjnings ansvar på sätt 

som kommunstyrelsen närmare beslutar 

 

att nämnder och bolag i samband med månadsrapporteringen till kommunstyrelsen avlämnar 

skriftliga rapporter med kommentarer över resultatutvecklingen 

 

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 
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Ärendebeskrivning 

Vid delår 2 görs en sammanställd redovisning.  Delårsrapporten omfattar kommunens nämnder, 

helägda bolag, Gästrike Vatten AB, intressebolag och kommunalförbund. Delårsrapport 2 består 

av målavstämning, uppföljning av resultat och finansiell ställning för nämnder och bolag. 

Resultatet för åttamånadersperioden januari- augusti uppgick till 282,9 (417,7) mnkr för 

kommunen och 159,4 (132,7) mnkr för bolagen i Gävle Stadshuskoncernen. Gävle Vattens 

resultat uppgick till 0,0 (18,5). Den prognos som lämnas på årsbasis uppgår till 131,2 mnkr för 

kommunen och 129,2 mnkr för Stadshuskoncernen. Gävle Vattens prognos är ett nollresultat. 

Investeringstakten är hög såväl inom den skattefinansierade verksamheten som i bolagen. 

Prognosen för kommunen, bolagen i Stadshuskoncernen samt Gävle Vatten uppgår till över 

1 078 mnkr för verksamhetsåret 2012. Fem nämnder, Överförmyndarnämnden, 

Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden markbyggarna, Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden samt Socialnämnden visar underskott i sina årsprognoser. Inom dessa 

verksamheter pågår ett arbete/ åtgärdsprogram för att komma till rätta med underskotten. 

Bolagssektorn visar i sina årsprognoser ett högre resultat än i kommunplanen. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas skrivelse och delårsrapport från kommunledningskontoret. 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde delas kommunstyrelsens protokollsutdrag ut från den 

9 oktober 2012 § 196  Bilaga 1 § 138 

samt kommunrevisionens revisionsrapport och granskningsrapport från den 23 oktober 2012 

ut.  

 Bilaga 2 § 138 

 

Inlägg i debatten 

Inger KällgrenSawela (M), Lars Beckman (M), Carina Blank (S), Roland Ericsson (C),  

Marita Johansson (V) och Hans Wahlström (S). 

 

Yrkande 

Inger KällgrenSawela (M), Carina Blank (S) och Roland Ericsson (C) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  
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 Presidiet föreslår att debatten förs på § 139 och 143 samtidigt, men att besluten sen tas för var 

och en. Viktigt är att klargöra om ett yttrande/yrkande tillhör specifikt för en viss §.  

 Kommunfullmäktige godkänner detsamma. 

 

Delges: § 139 Dnr 12KS486 

Byggnads- och miljönämnden 

Detaljplan för bostad - del av Söder 2:3 m.fl, Timmermansgatan 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att anta detaljplanen för Söder 2:3 (del av) m.fl., Timmermansgatan. 

 

Ärendebeskrivning 

Byggnads- och miljönämnden har beslutade vid sitt sammanträde den 19 september 2012 att 

överlämna utan ändring detaljplanen till Kommunfullmäktige för antagande.  

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunledningskontorets skrivelse med förslag till beslut, samt från 

kommunstyrelsens vice ordförande föreligger skrivelse med förslag till beslut, från byggnads- 

och miljönämnden föreligger protokollsutdrag samt handlingar från Samhällsbyggnad Gävle 

innefattande Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser och illustration 

daterad den 3 september 2012  

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde delas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 9 

oktober § 217 ut. Bilaga 1 § 139 

 

I kallelsen saknas sid 6-9 och 12-13. Handlingen i sin helhet delas därför ut under sammanträdet 

. 

 Bilaga 2 § 139 

 

Inlägg i debatten 

Per Johansson (S), Kenth Lövgren (FP), Inger Källgren (M), Lili André (KD),  

Roger Persson (MP), Jörgen Edsvik (S), Per-Åke Fredriksson (FP, Roland Ericsson (C),  

Inger Schörling (MP), Seppo Laine (V), Lennart Ahlenius (KD), Björn Frankson (M),  

Lars Beckman (M), Carina Blank (S), Micael Dahlberg (M), Mats Ivarsson (FP), Dan Lorén (MP), 

Marita Engström (V), Richard Carlsson (SD). 
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Yrkande 

Per Johansson (S), Inger Källgren Sawela (M), Lili André (KD), Jörgen Edsvik (S),  

Roland Ericsson (C), Seppo Laine (V), Lennart Ahlenius (KD), Lars Beckman (M),  

Carina Blank (S), Micael Dahlberg (M) och Marita Engström (V) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Kent Löfgren (FP), Roger Persson (MP), Per-Åke Fredriksson(FP), Inger Schörling (MP), 

Björn Frankson (M), Mats Ivarsson (FP), Dan Lorén (MP) och Richard Carlsson (SD) yrkar 

avslag på kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 

Vid proposition på bifall respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut finner 

ordföranden att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Votering begäres och verkställs. Följande voteringsproposition godkännes.  

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja den som bifaller motionen röstar nej. 

 

Vid upprop avges 65 röster, varav 49 ja och 16 nej. Bilaga 3 § 139 

 

Kommunfullmäktige har alltså efter omröstning beslutat bifalla kommunstyrelsen förslag. 

 

Reservation 

Folkpartiets ledamöter, Sverigedemokraternas ledamöter samt Miljöpartiets ledamöter 

reserverar sig muntligt mot beslutet. 

 

Ajournering kl 15.55-16.10 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Delges:  § 140 Dnr 12KS121 

 

Anmälan om väckta motioner och medborgarförslag som är under 

beredning 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att lägga redovisningen av ej avslutade motioner/medborgarförslag till handlingarna  

 

Ärendebeskrivning 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 9 september § 183  

samt redovisning av ej avslutade motioner/medborgarförslag från kommunledningskontoret.  
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Delges: § 141 Dnr 12KS322 

samtliga nämnder 

KLK-Info.avd Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2013 

KLK-växel 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att fastställa förslaget till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under år 2013. 

 

att fullmäktige sammanträden fr.o.m. 2013 kommer att börja kl 09.00. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har lämnat ett förslag till sammanträdesdagar för 

Kommunfullmäktige år 2013 enligt följande:  

18/2, 25/3, 22/4, 27/5, 17/6, 30/9, 28/10, 25/11, 16/12. 

 

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.  

Meddelande om sluttid för dessa sammanträden kommer minst en månad före sammanträdet. 

  

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande.  
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Delges: Berörda § 142 

 

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 29 oktober 2012 delas ut under 

sammanträdet. Paragrafen justeras omedelbart  Bilaga § 142 

 

Peter Bergström (S) ordförande i valberedningen föredrar ärendet. 
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Delges:  § 143 Dnr 11KS98 

Tekniska nämnden 

Byggnads- och  Motion av Kenth Lövgren (FP) – Bygg inte sönder Gävles parker 
miljönämnden 

Kommunfullmäktiges ledamöter har godkänt att debatt förts på § 139 och 143 samtidigt men varje 

beslut har tagits enskilt. Varje yttrande/yrkande har tillförts den specifika § den tillhör.  

  

 Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att avslå motionen med hänvisning till yttrandet från kommunalrådskansliet. 

 

Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2011, väckte Kent Lövgren (FP) 

 rubricerade motion. Motionen har remitterats till Tekniska nämnden samt Byggnads- och 

miljönämnden och därefter beretts av kommunalrådskansliet. 
 

Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas motionsutlåtande från kommunalrådskansliet. 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde delas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 9 

oktober 2012 § 218 ut. Bilaga § 143 

 

Inlägg i debatten 
Per Johansson (S), Kenth Lövgren (FP), Inger Källgren (M), Lili André (KD),  

Roger Persson (MP), Jörgen Edsvik (S), Per-Åke Fredriksson (FP), Roland Ericsson (C),  

Inger Schörling (MP), Seppo Laine (V), Lennart Ahlenius (MP), Björn Frankson (M),  

Lars Beckman (M), Carina Blank (S), Micael Dahlberg (M), Mats Ivarsson (FP),  

Dan Lorén (MP), Marita Engström (V) och Richard Carlsson (SD). 

 

Yrkande  
Per Johansson (S), Inger Källgren Sawela (M), Jörgen Edsvik (S), Roland Ericsson (C),  

Seppo Laine (V), Lennart Ahlenius (KD), Lars Beckman (M), Carina Blank (S),  

Micael Dahlberg (M) och Marita Engström (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 

avslå motionen. 

 

Kent Löfgren (FP), Roger Persson (MP), Per-Åke Fredriksson(FP), Inger Schörling (MP),  

Björn Frankson (M), Mats Ivarsson (FP), Dan Lorén och Richard Carlsson (SD) ) yrkar bifall till 

motionen. 

 
Propositionsordning 
Vid proposition på avslag enligt kommunstyrelsens förslag respektive bifall till motionen finner 

ordföranden att Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.  

 
Reservation 
Folkpartiets ledamöter, Sverigedemokraternas ledamöter samt Miljöpartiets ledamöter  reserverar 

sig muntligt mot beslutet. 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-10-29 

 

Kommunfullmäktige Sid 16 (36) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ajournering kl 18.00-19.00 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Delges:  § 144 Dnr 12KS75 

Barn.- och ungdomsnämnden 

Utbildnings- och  Motion av Lili André (KD) och Lennart Ahlenius (KD) 
arbetsmarknadsnämnden – Inrätta ett barn- och ungdomsombud  
Kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att motionen som är inlämnad av Lili André (KD) och Lennart Ahlenius (KD) avslås, med 

hänvisning till yttrandena från Barn- och Ungdomsnämnden,  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 feb 2012, § 24, väcktes rubricerade motion av Lili 

André (KD) och Lennart Ahlenius (KD). Motionen har remitterats till Barn- och 

ungdomsnämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden 

och därefter beretts av kommunalrådskansliet. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas motionsutlåtande från kommunalrådskansliet. 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde delas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 9 

oktober 2012 § 210 ut. Bilaga § 144 

 

Inlägg i debatten 

Lili André (KD) och Roger Persson (MP). 

 

Yrkande  

Lili André (KD) yrkar bifall till motionen.  

 

Propositionsordning 

Vid proposition på bifall respektive avslag på motionen, finner ordföranden att 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till yttrandena från Barn- och 

Ungdomsnämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Kultur- och 

fritidsnämnden. 

 

Reservation 

Moderaternas ledamöter, Folkpartiets ledamöter, Centerpartiets ledamöter samt 

Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet. 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-10-29 

 

Kommunfullmäktige Sid 17 (36) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 145 Dnr 12KS71 

Omvårdnadsnämnden 

Motion av Måns Montell (M) – Utred möjligheterna att införa 
lagen om valfrihetssystem inom särskilt boende 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att motionen som är inlämnad av Måns Montell (M) avslås med hänvisning till yttrande från 

Omvårdnadsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2012, § 24, väckte Måns Montell (M) 

rubricerade motion. Motionen har remitterats till Omvårdnadsnämnden och därefter beretts av 

kommunalrådskansliet 
 
Beslutsunderlag 
I kallelsen redovisas motionsutlåtande från kommunalrådskansliet. 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde delas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 9 

oktober 2012 § 211 ut. Bilaga § 145 

 
Inlägg i debatten 
Måns Montell (M), Lena Lundgren (S), Lennart Ahlenius (KD), Anita Walter (V),  

Roger Persson (MP), Lars Beckman (M) och Marita Engström (V). 

 
Yrkande  
Måns Montell (M), Lennart Ahlenius (KD) och Lars Beckman (M) yrkar att motionen ska bifallas.  

 

Lena Lundgren (S), Anita Walter (V), Roger Persson (MP) och Marita Engström (V) yrkar bifall 

till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 

 
Propositionsordning med votering 
Vid proposition på bifall respektive avslag på motionen finner ordföranden att 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till yttrande från Omvårdnadsnämnden 

enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Votering begäres och verkställs. Följande voteringsproposition godkännes.  

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja den som bifaller motionen röstar nej. 

 

Vid upprop avges 65 röster, varav 33 ja och 32 nej. Bilaga § 145 

 

Kommunfullmäktige har alltså efter omröstning beslutat bifalla kommunstyrelsen förslag. 

 

Reservation 
Moderaternas ledamöter, Folkpartiets ledamöter, Centerpartiets ledamöter samt 

Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet. 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-10-29 

 

Kommunfullmäktige Sid 18 (36) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 146 Dnr 11KS523 

Omvårdnadsnämnden 

Motion av Per-Åke Fredriksson (FP) 
 – Planera för morgondagens äldrebehov 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att motionen som är inlämnad av Per-Åke Fredriksson (FP) avslås med hänvisning till yttrande 

från Omvårdnadsnämnden 

 

Ärendebeskrivning  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2011, § 185, väckte Per-Åke 

Fredriksson (FP) rubricerade motion. Motionen har remitterats till Omvårdnadsnämnden och 

därefter beretts av kommunalrådskansliet 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas motionsutlåtande från kommunalrådskansliet. 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde delas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 9 

oktober 2012 § 212 ut. Bilaga § 146 

 

Inlägg i debatten 

Per-Åke Fredriksson (FP), Lena Lundgren (S), Lennart Ahlenius (KD), Inger KällgrenSawela (M), 

Seppo Laine (V) och Roland Ericsson (C). 

 

Yrkande 

Per-Åke Fredriksson (FP), Lennart Ahlenius (KD), Inger KällgrenSawela (M), och  

Roland Ericsson (C) yrkar bifall till motionen. 

 

Lena Lundgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen avslås med 

hänvisning till yttrande från Omvårdnadsnämnden. 

 

Propositionsordning 

Vid proposition på kommunstyrelsens förslag om avslag respektive bifall till motionen finner 

ordföranden att Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att avslå 

motionen med hänvisning till yttrande från Omvårdnadsnämnden. 

 

Reservation 
Moderaternas ledamöter, Folkpartiets ledamöter, Centerpartiets ledamöter och 

Kristdemokraternas ledamöter samt Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig muntligt 

mot beslutet. 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-10-29 

 

Kommunfullmäktige Sid 19 (36) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 147 Dnr 12KS170 

Omvårdnadsnämnden 

Motion (SD) av Roger Hedlund (SD), Richard Carlsson (SD), 
Marcus Andersson (SD) och Carl Ekenberg (SD) 
 - Enhet för kvalitetsinspektioner inom äldreomsorgen 
 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att avslå motionen som är inlämnad av Roger Hedlund (SD), Richard Carlsson (SD), Marcus 

Andersson (SD) och Carl Ekenberg (SD), med hänvisning till yttrandet från Omvårdnadsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2012, § 82, väckte Roger Hedlund (SD),  

Richard Carlsson (SD), Marcus Andersson (SD) och Carl Ekenberg (SD) rubricerade motion.  

Motionen har remitterats till Omvårdnadsnämnden och därefter beretts av kommunalrådskansliet. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas motionsutlåtande från kommunalrådskansliet. 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde delas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 9 

oktober 2012 § 213 ut. Bilaga § 147 

 

Inlägg i debatten 

Richard Carlsson (SD), Lena Lundgren (S) och Per-Åke Fredriksson (FP). 

 

Yrkande 

 

Richard Carlsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

 

Lena lundgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen med 

hänvisning till yttrandet från Omvårdnadsnämnden. 

 

Per-Åke Fredriksson (FP) yrkar att motionen ska anses besvarad.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer först bifall respektive att anse motionen besvarad mot varandra och finner att 

besvarad sen får ställas mot kommunstyrelsens förslag om avslag Vid proposition på besvarad 

respektive avslag finner ordföranden att Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till 

omvårdnads yttrande. 

 

Reservation 

Moderaternas ledamöter, Folkpartiets ledamöter, Centerpartiets ledamöter och 

Kristdemokraternas ledamöter samt Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig muntligt 

mot beslutet. 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-10-29 

 

Kommunfullmäktige Sid 20 (36) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 148 a Dnr 12KS280  

 

Enkel fråga av Roland Ericsson (C)  

 - Bör inte kommunen själv medverka till att undvika 
”trafikkaos” vid skolorna, genom att uppmuntra till att åka 
kollektivt istället för med bil? 

Roland Ericsson (C) har ställt rubricerade fråga.  

 Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 

 

 I Lunds by i Valbo bor ca 20 barn som hittills åkt skolbuss till Ludvigsbergsskolan i Valbo. 

Det gått en buss genom byn tre gånger/dag. Nu vill kommunen i stället ha en hållplats vid 

stora vägen. Det innebär att barnens säkerhet hotas när de istället ska gå eller cykla, finns ej 

cykelväg, till den nya hållplatsen. 

 Informationen om detta uteblev innan skolstarten med busschauffören gav på initiativ 

informationen till barnen när skolorna började. 

 

 Därför blir nu mina två frågor som följer: 

 

 Är denna förändring av busslinjen ett bra sätt att klara trafiksäkerheten för skolbarnen? 

 Varför gavs ingen information till föräldrarna om förändringen innan skolstarten? 

  

 Frågan besvaras av Åsa Wiklund-Lång (S) och efter inlägg av Roland Ericsson (C) 

förklaras debatten avslutad. 

 

 

  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-10-29 

 

Kommunfullmäktige Sid 21 (36) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 148 b Dnr 12KS358  

 

Enkel fråga av Kenneth Bognesand (M)  

 - Synliggör välkomstskyltarna 

Kenneth Bognesand (M) har ställt rubricerade fråga.  

 Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 

 

En av de få motioner oppositionen fick igenom vid förra mandatperioden i 

Kommunfullmäktige var de elektroniska välkomstskyltarna vid Gävles tre infarter. 

Skyltarna må vara av budgetklass och endast en fjärdedel i storlek jämfört med de 

skyltar som finns vid andra städers infarter. Men för den skull behöver inte skyltarna  

gömmas och jag har några frågor. 

 

1. Skylten på vägsträckan Sandviken-Gävle har placerats bakom Vägverkets stora   

vägvisarskylt. Lite tokigt. Ingen ser den förrän man i stort sett passerat. Dessutom är  

väl skylten placerad på fel plats- Borde den inte vara före infarten till Forsbacka, för Forsbacka 

tillhör väl Gävle kommun? 

 

2. Skylten från Söderhamnshållet har varit skymd hela året av träd. Borde det inte röjas 

upp för en längre siktsträcka? 

 

3. Skylten på E4 från Uppsalahållet har ofta fel på ljuset. Ljusstyrkan verkar vara 30 gånger 

starkare än vad det skall vara. Den bländar redan på 2-3 km avstånd. Farligt för trafiken.  

Och dessutom går det inte att läsa meddelandet. 

 

4. Skyltarna är för små. Svårt att läsa. Dålig plats för text. Bör byte ske till större skyltar? 

 

 Frågan besvaras av Inger Schörling (MP) och efter inlägg av Kenneth Bognesand (M) 

förklaras debatten avslutad. 

 

 

  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-10-29 

 

Kommunfullmäktige Sid 22 (36) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 149 Dnr 12KS188 

Utbildnings- och  

arbetsmarknadsnämnden Medborgarförslag - Ipad som elevdator på de kommunala 
gymnasieskolorna  
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att avslå medborgarförslaget med hänvisning till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 

yttrande. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2012, § 107, väcktes rubricerade 

medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Utbildnings- och arbetsmarknads-  

nämnden och därefter beretts av kommunalrådskansliet 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas medborgarförslagsutlåtande från kommunalrådskansliet. 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde delas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 9 

oktober 2012 § 198 ut. Bilaga § 149 

 

Inlägg görs av 

Johan Lannsjö (förslagsställaren), Peter Bergström (S) och Seppo Laine (V). 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-10-29 

 

Kommunfullmäktige Sid 23 (36) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 150 Dnr 12KS15 

Socialnämnden 

KLK-jämställdhetsstrateg Medborgarförslag - Jämställd verksamhet -samverkan mot våld i 
relationer 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att medborgarförslaget som är inlämnat anses besvarat med hänvisning till yttrandet från 

Socialnämnden och Jämställdhetsstrategen vid kommunledningskontoret. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2012, § 26, väcktes rubricerade 

medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Socialnämnden och 

kommunledningskontorets jämställdhetsstrateg och därefter beretts av kommunalrådskansliet. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas medborgarförslagsutlåtande från kommunalrådskansliet. 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde delas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 9 

oktober 2012 § 199 ut. Bilaga § 150 

 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-10-29 

 

Kommunfullmäktige Sid 24 (36) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 151 Dnr 11KS558  

Kultur- och fritidsnämnden 

Utbildnings- och  Medborgarförslag - Sysselsättning för arbetslös ungdom 
arbetsmarknadsnämnden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att instämma med frågeställarnas uppfattning. Kommunen jobbar redan med den här 

frågan. Därmed anses medborgarförslaget som är inlämnat för besvarat, med hänvisning 

till yttrandena från de nämnder som svarat på medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2012, § 26, väckte studenter vid 

Högskolan rubricerade medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Kultur- och 

fritidsnämnden samt Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och därefter beretts av 

kommunalrådskansliet 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas medborgarförslagsutlåtande från kommunalrådskansliet. 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde delas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 9 

oktober 2012 § 200 ut. Bilaga § 151 

 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-10-29 

 

Kommunfullmäktige Sid 25 (36) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 152 Dnr 12KS35 

Tekniska nämnden 

Medborgarförslag - Belys vattendroppen i Alderholmskanalen 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att medborgarförslaget som är inlämnat anses besvarat, med hänvisning till yttrandet från 

Tekniska nämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2012 väcktes rubricerade 

medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska nämnden och därefter beretts 

av kommunalrådskansliet 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas medborgarförslagsutlåtande från kommunalrådskansliet. 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde delas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 9 

oktober 2012 § 201 ut. Bilaga 152 

 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-10-29 

 

Kommunfullmäktige Sid 26 (36) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 153 Dnr 12KS28 

Tekniska nämnden 

Byggnads- och  Medborgarförslag - Utredning av värde och ändrat ägande av  
miljönämnden Valls hage inklusive bro över Gavleån med förord för 

stiftelsebildning 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag  

 

att medborgarförslaget återremitteras till Tekniska nämnden och Byggnads- och miljönämnden 

för komplettering av handlingar och yttrande i ärendet. 

 

Ärendebeskrivning  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2012 väcktes rubricerade 

medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska nämnden samt Byggnads- och 

miljönämnden och därefter beretts av kommunalrådskansliet. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas medborgarförslagsutlåtande från kommunalrådskansliet. 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde delas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 9 

oktober 2012 § 202 ut. Bilaga 153 

 

Inlägg görs av 

Nils-Inge Enlund (frågeställaren), Jörgen Edsvik (S), Roland Ericsson (C) och Lena Ödeen (FP. 

 

Yrkande 

Roland Ericsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Lena Ödeen (FP) yrkar att medborgarförslaget återemitteras till Tekniska nämnden och Byggnads- 

nämnden för komplettring och yttrande då stora delar av underlaget saknas i handlingen. 

 

Lena Lundgren (S), presidiet och Kommunfullmäktige tillstyrker återremissen då handlingar 

 i ärendet saknas för beslut. 
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Kommunfullmäktige Sid 27 (36) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 154 Dnr 12KS24  

Tekniska nämnden 

Byggnads- och  Medborgarförslag - Trollrikekanalen - värd att bevara 
miljönämnden 

Kultur- och fritidsnämnden Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att anse medborgarförslaget som är inlämnat anses besvarat med hänvisning till yttrande från 

Tekniska nämnden och Kultur- och fritidsnämnden. De två berörda nämnderna får i uppdrag att 

kontakta förslagsställarna för vidare diskussion angående Trollrikekanalens bevarande. 

 

Ärendebeskrivning  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2012 väcktes rubricerade 

medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska nämnden, Byggnads- och 

miljönämnden samt Kultur- och fritidsnämnden och därefter beretts av kommunalrådskansliet 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas medborgarförslagsutlåtande från kommunalrådskansliet. 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde delas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 9 

oktober 2012 § 203 ut. Bilaga 154 
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Kommunfullmäktige Sid 28 (36) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 155 Dnr 11KS574 

Tekniska nämnden 

Medborgarförslag - Busstrafiken till Hemlingby återupptas 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

att medborgarförslaget som är inlämnat anses besvarat med hänvisning till yttrandet från 

Tekniska nämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2012 väcktes rubricerade 

medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska nämnden och därefter beretts 

av kommunalrådskansliet. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas medborgarförslagsutlåtande från kommunalrådskansliet. 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde delas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 9 

oktober 2012 § 204 ut. Bilaga 155 
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Kommunfullmäktige Sid 29 (36) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges: § 156 Dnr 11KS559  

Tekniska nämnden 

Byggnads- och Medborgarförslag – Parkeringsplats vid Johanneslöt 
miljönämnden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att medborgarförslaget som är inlämnat ska anses besvarat. Samt att uppdra åt Tekniska 

nämnden och Byggnads- och miljönämnden att fortsätta se över möjligheterna till en 

infartsparkering vid Johanneslöt i kommande detaljplanering samt att se över möjligheterna av 

kostnadsfria bussar i samband med att en eventuell infartsparkering etableras i Johanneslöt. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2012 väcktes rubricerade 

medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska nämnden samt Byggnads- och 

miljönämnden och därefter beretts av kommunalrådskansliet. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas medborgarförslagsutlåtande från kommunalrådskansliet. 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde delas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 9 

oktober 2012 § 205 ut. Bilaga 156 
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Kommunfullmäktige Sid 30 (36) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 157 Dnr 12KS178 

KLK-jämställdhetsstrateg 

K&F-nämndens Medborgarförslag – Ge kommunens invandrarungdomar en  
ungdomsstrateg  plattform att diskutera arbete, fritidssystelsättning mm 
Arbetsmarknadsenheten 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att anse medborgarförslaget som är inlämnat för besvarat, med hänvisning till yttrande från 

Jämställdhetsstrategen vid Kommunledningskontoret  

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2012, § 84, väcktes rubricerade 

medborgarförslag . Medborgarförslaget har remitterats till kommunledningskontorets 

jämställdhetsstrateg i samråd med Kultur- och fritidsnämndens ungdomsstrateg samt 

arbetsmarknadsenheten och därefter beretts av kommunalrådskansliet 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas medborgarförslagsutlåtande från kommunalrådskansliet. 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde delas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 9 

oktober 2012 § 206 ut. Bilaga 157 
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Kommunfullmäktige Sid 31 (36) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 158 Dnr 12KS96 

Tekniska nämnden 

Medborgarförslag – Prioritera upp den planerade cykelbanan längs 
Furuviksvägen, mellan Södra Nyvallsgatan – Södra Kungsvägen 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att medborgarförslaget som är inlämnat anses besvarat med hänvisning till yttrandet från 

Tekniska nämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2012, § 47 väcktes rubricerade 

medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska nämnden och därefter  

beretts av kommunalrådskansliet 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas medborgarförslagsutlåtande från kommunalrådskansliet. 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde delas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 9 

oktober 2012 § 207 ut. Bilaga 158 
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Kommunfullmäktige Sid 32 (36) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 159 Dnr 11KS517 

Barn- och ungdomsnämnden 

Medborgarförslag - Förenkla för föräldrar som har barn på 
förskolan och samtidigt öka säkerheten 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att medborgarförslaget som är inlämnat överlämnas till Barn- och ungdomsnämnden för 

fortsatt utredning. Därmed anses medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november, § 187 väcktes rubricerade 

medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Barn- och ungdomsnämnden och 

därefter beretts av kommunalrådskansliet. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas medborgarförslagsutlåtande från kommunalrådskansliet. 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde delas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 9 

oktober 2012 § 208 ut. Bilaga 159 
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Kommunfullmäktige Sid 33 (36) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 160 Dnr 11KS549 

Tekniska nämnden 

Medborgarförslag – Fysisk avstängning för genomfart vid 
Runebergsvägen 
  
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att medborgarförslaget som är inlämnat avslås med hänvisning till yttrandet från Tekniska 

nämnden 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2011, § 206, väcktes rubricerade 

medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska nämnden och därefter 

beretts av kommunalrådskansliet. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas medborgarförslagsutlåtande från kommunalrådskansliet. 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde delas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 9 

oktober 2012 § 209 ut. Bilaga 160 

 

Inlägg görs av 

Bertil Håkansson (förslagsställaren) 
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Kommunfullmäktige Sid 34 (36) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 161 

 

Nya motioner 
Följande skriftliga motioner avlämnas av 

 

Måns Montell (M) 

 - Anhörig/anhörigvårdare mitt i livet, dnr 12KS276. 

 

Anea Elfving (S) 

 - Volontärverksamhet, dnr 12KS312. 

 

Per-Åke Fredriksson (FP) 

 - Undersök förutsättningarna för social investeringsfond i Gävle, dnr 12KS351. 

 

Lars Beckman (M) 

 - Rullstolstaxi, dnr 12KS355. 

 

Måns Montell (M) 

 - Införande av e-hemtjänst i Gävle kommun, dnr 12KS357. 

 

 

§ 161 

 

Nya interpellationer 
Följande skriftliga interpellationer avlämnas av 

 

Per-Åke Fredriksson (FP) 

 - Satsning på lärarkarriärer i Gävle, dnr 12KS353. 

 

Lars Beckman (M) 

 - Avspärrningarna av Gävle Centrum – hur togs det beslutet, dnr 12KS354. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna får framställas till berört kommunalråd eller 

nämndsordförande för att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
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Kommunfullmäktige Sid 35 (36) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 163 

 

Nya medborgarförslag 
 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera följande medborgarförslag 

 

a Buss mellan Gävle och Uppsala må-sön  dnr 12KS254 

  Remitteras för beslut i Kommunstyrelsen. 

 

b Betala för den tid barn vistas på förskola   dnr 12KS259 

 Remitteras för beslut i Barn- och ungdomsnämnden. 

 

c Hundrastgård i Norrsundet    dnr 12Ks262 

 Remitteras för beslut i Tekniska nämnden efter 

 samråd med Byggnads- och miljönämnden. 

 

d Åtgärder för att upprätthålla den lokala ordningsstadgan i  dnr 12KS267 

 Gävles centrala delar 

 Remitteras för beslut i Tekniska nämnden. 

 

e Rådhusets framtid,     dnr 12KS269 

 Remitteras för till kommunstyrelsen. Åter till  

 Kommunfullmäktige för beslut 

 

f Köp av radioutsändare för att möjliggöra fortsatt   dnr 12KS272 

 radioutsändning av Kommunfullmäktiges sammanträden 

 Remitteras till kommunstyrelsen för beslut 
 

g Anslutning till Mayors for peace som är ett nätverk för att  dnr 12KS306 

 förhindra, skydda och tillvarata invånarnas intresse vid  

 bruk av massförstörelsevapen 

 Remitteras till kommunstyrelsen för beslut 
 

h Att kommunen tar fram en broschyr för äldre   dnr 12KS307 

 Remitteras för beslut i Omvårdnadsnämnden. 
 

i Belysa gång- och cykelbanan ut till Engesberg,   dnr 12KS308 

 Remitteras för beslut i Tekniska nämnden. 
 

j Bind ihop Stadsbiblioteket och länsmuseet med en  

 tillbyggnad av glas istället för den tilltänkta vid slottstorget  dnr 12KS325 

 Remitteras till Byggnads- och miljönämnden samt  

 Kultur- och fritidsnämnden. Åter till kommunfullmäktige för beslut 

 

k Fler soptunnor i centrum,    dnr 12KS326 

 Remitteras för beslut i Tekniska nämnden. 
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Kommunfullmäktige Sid 36 (36) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

l Förslag på olika lösningar för idrottsarenor i Gävle dnr12KS332 

 Remitteras till Byggnads- och miljönämnden samt  

 Kultur- och fritidsnämnden. Åter till kommunfullmäktige för beslut. 
 

 

m Rådhuset måste bli öppet för allmänheten   dnr 12KS333 

 Remitteras för beslut i kommunstyrelsen. 
 

n Säker cykelbana för barnen i Valbo    dnr12KS339 

 Remitteras för beslut i Tekniska nämnden. 
 

o Att kommunen skapar en öppen verkstad för cyklar –  dnr 12KS343 

 Cykelkök 

 Remitteras för beslut i Tekniska nämnden. 

 

p Avsätt diskussionstid i Kommunstyrelsen och   dnr 12KS344 

 Kommunfullmäktige för samtliga partier om vilka  

 demokratiska villkor som ska gälla för politiska uppdrag i  

 Gävle kommun 

 Remitteras för beslut i kommunstyrelsen. 
 

q  Ny busshållsplats vid Bergby Centralskola,  dnr12KS345 

 Remitteras för beslut i Tekniska nämnden. 
 

r Skyltar på parkbänkarna i Boulognerskogen på vem   dnr 12KS347 

 som ansvarar för dessa  

 Remitteras för beslut i Tekniska nämnden. 

 

s Underlag för arbetet med förändringar i Gävles skolor dnr 12KS349 

 Remitteras för beslut i Barn- och ungdomsnämnden 

 
t Trafiklösningar för genomfartstrafiken i Gävle   dnr 12KS350 

 Remitteras för beslut i Tekniska nämnden. 

 

 


