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GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-02-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 2 (30) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

 

Närvarolista  Parti Närv Frånv Tjänstgörande ersättare 

Gin Akgul Hajo  V x    

Marita Engström  V x    

Maritha Johansson tom § 11 V x  Seppo Laine  from § 16 

Anita Walther  V x    

Tomas Fransson tom kl 16.00 MP x    

Lina Sjöström Risbecker  MP  x Kiki Larsson  

Inger Schörling  MP  x Dan Lorén  

Helene Börjesson   MP x    

Roger Persson   MP x    

Carina Blank  from § 6 S x  Anneli Ellebo  tom § 5 

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  tom § 15 c S x  Ismet Uzun from § 12 

Rolf Wiberg    S x    

Jens Leidermark   S x    

Jane Myrberg  S x    

Håkan Alenius  S x    

Eva Svedin Björklund  S x    

Anéa Elfving  tom § 14 S x  Boel Fredriksson from § 21 

Jörgen Edsvik  tom § 9 S x  Mohammed Abusagr  from § 10 

Ann Lidman from § 6 S x  Ismet Uzun tom § 5 

Eva Älander  S x    

Tommy Berger  from § 2 S x  Leyla Tahran tom § 1 

Elisabeth Lindström   S x    

Lars-Göran Ståhl   S x    

Helena Gille   S x    

Markus Kristiansson  S x    

Lena Åhlander   S x    

Mats Ivarsson  FP x    

Lena Ödeen  FP x    

Per-Åke Fredriksson  FP x    

Matilda Sundqvist Boox   FP x    

Kenth Lövgren  from § 3 FP x  Evelyn Klöverstedt  tom § 2 

Roland Ericsson  C x    

Marina Alfredsson-Bror   C x    

Urban Sjölander   C  x Ayser Bayraktar   

Lili André   KD x    

Lennart Ahlenius  KD x    

Alexander Jonsson tom § 15 c M x  Gun Lundberg from § 12 

Pia Jansson tom § 15 c M x  Margareta Larsson from § 12 

Morgan Darmell  M x    

Margareta Pedersen-Ekström  M x    

Kenneth Bognesand  M x    

Örjan Larsson   M  x Patrik Stenvard   

Niklas Bornegrim  M x    

Micael Dahlberg   M x    



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-02-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 3 (30) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Birgittha Bjerkén  M x    

Lars Beckman  from § 15 a M x  Gun Lundberg tom § 11 

Ewa Stenberg Jäderberg  M x    

Ann Sophie Mattisson 1:e vice o  M x    

Måns Montell  M x    

Inger KällgrenSawela   M x    

Björn Frankson  M x    

Titti Björk  M x    

Leif Meijer  M x    

Robert Waller   M x    

Richard Carlsson  SD x    

Carl Ekenberg  SD x    

Marcus Andersson  SD x    

Roger Hedlund  SD x    

Ersättare       

Seppo Laine  V x    

Kristina Sjöström  V  x   

Kiki Larsson  MP x    

Dan Lorén  MP x    

Emmely Wikholm  MP x    

Mohammed Abusagr  from kl 16.00 S x    

Anneli Ellebo  S x    

Kristina Hellström From 15.00–18.00 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    

Josefina Karlberg  KD x    

Patrik Stenvard  M x    

Sven Olof Hiller  M  x   

Gun Lundberg  M x    

Jan Svensson tom kl 18.00 M x    

Margareta Larsson  M x    

Maud Lund from kl 16.00 M x    

Solveig Zingmark  M x    

Lars-Göran Lund  M x    

Ann-Louise Svensson  M x    

Mattias Eriksson  SD  x   

Carina Åhs  SD x    

 

  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-02-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 4 (30) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 1 

 

Information 

 

Kultur- och fritidsnämnden informerar om sin verksamhet. Ärendet föredras av Kajsa Ravin 

förvaltningschef Kultur och Fritid Gävle samt Lars-Göran Ståhl (S) ordförande i Kultur- och 

fritidsnämnden. 

 

 

§ 2 

Anmälningsärenden 

 

a Rapporter om ej verkställda beståndsbeslut enligt socialtjänstlagen från 

omvårdnadsförvaltningen, dnr 11KS234. 

 

b Radioutsändning av fullmäktiges sammanträden 2012 kommer att utföras av Gävle 

Närradioförening, dnr 11KS483. 

 

c Hampus Furubacke (M) har avsagt sig sitt förtroendeuppdrag som ersättare i Kommun-

fullmäktige. Länsstyrelsen har den 10 januari 2012 utsett Ann-Louise Svensson (M) till ny 

ersättare i Kommunfullmäktige efter Hampus Furubacke (M) dnr 12KS8. 

 

Ismail Osman (FP) har avsagt sitt förtroendeuppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige. 

Länsstyrelsen har den 6 februari 2012 utsett Arne Övrelid (FP) till ny ersättare i Kommun-

fullmäktige efter Ismail Osman (FP) dnr 12KS26. 

 

Arne Övrelid (FP) har avsagt sitt förtroendeuppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige. 

Länsstyrelsen har den 15 februari 2012 utsett Petra Holm (FP) till ny ersättare i Kommun-

fullmäktige dnr 12KS62. 

 

  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-02-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 5 (30) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 3 Dnr 11KS442 

Barn- och 

ungdomsnämnden Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och 
ungdomar  
 

Beslut   

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att anta upprättade ”Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar mellan 

landstinget och kommunerna i Gävleborg”, daterade 2011-03-18 

 

att uppdra till kommunstyrelsen och berörda nämnder att utveckla det med 

kommunerna/landstinget gemensamma arbetet med barn och ungdomar i enlighet med de 

redovisade gemensamma utgångspunkterna. 

 

Ärendebeskrivning 

Från Region Gävleborg har policydokument inkommit om rubricerade. Länets kommuner och 

landstinget vill ange ambitionsnivån för det förhållningssätt som ska känneteckna 

samverkansarbetet med barn och ungdomar i Gävleborgs län. Policydokumentet är en 

uppdatering av det dokument med samma rubrik som togs fram och beslutades i kommuner och 

landstinget från 2004 och framåt. Handlingsplan för lokalt barn- och ungdomsarbete ska 

upprättas i varje kommun i samarbete mellan landstinget och kommunerna och vara 

utgångspunkt för vilka frågor som kräver samverkan och hur samverkan ska formas såväl 

verksamhetsmässigt som politiskt.  

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 6 december 2011 § 242 samt  

skrivelse jämte Policydokumentet med bilagor från kommunledningskontoret. 

 

Inlägg i debatten och yrkande 

Roger Persson (MP) och Lili André (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-02-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 6 (30) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 4 Dnr 11KS89 

Byggnads- och 

miljönämnden Yttrande över vindkraftpark Kvissjaberget Trödje 
KLK- Övergripande 
Planering Beslut 

Länsstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

att Gävle kommun tillstyrker att tillstånd ges till Kvissjabergets vindkraftspark. 

 

Ärendebeskrivning 

Från Länsstyrelsen har ansökan från Samkraft AB inkommit om tillstånd till miljöfarlig 

verksamhet enligt 9 kap miljöbalken. Byggnads- och miljönämnden har yttrat sig till 

länsstyrelsen med att tillstyrka ansökan för Kvissjabergets vindkraftspark. Ingen av de övriga 

yttranden som inkommit till länsstyrelsen har tillfört några synpunkter som, enligt 

kommunledningskontoret leder till annat ställningstagande än det som byggnads- och 

miljönämnden gjort varav kommunledningskontoret föreslår att ansökan tillstyrks.  

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 24 januari 2012 § 17 samt 

skrivelse från kommunledningskontoret och protokollsutdrag från Byggnads- och 

miljönämnden med yttrande.  

 

Inlägg i debatten 

Rolf Wiberg (S), Roland Ericsson (C), Per Johansson (S), Roger Persson (MP), Lili André (KD), 

Marcus Andersson (SD), Björn Frankson (M), Jörgen Edsvik (S), Roger Hedlund (SD). 

 

Yrkande 

Rolf Wiberg (S), Roland Ericsson (C), Per Johansson (S), Lili André (KD, Jörgen Edsvik (S) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Roger Hedlund (SD) yrkar i första hand återremiss i ärendet då synpunkter från boende i det 

aktuella området saknas samt ett bättre underlag och i andra hand avslag på kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Propositionsordning 

Vid proposition på återremiss respektive att ärendet avgörs idag finner ordförande att ärendet 

ska avgöras idag. 

 

Vid proposition på bifall respektive avslag finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag 

 

Reservation 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-02-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 7 (30) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 5 Dnr 11KS560 

Byggnads och 

miljönämnden Aktualitetsförklaring för Översiktsplan för Gävle kommun 
KLK-Övergripande  

Planering Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att Översiktsplan Gävle stad (antagen 2009-04-27) fortfarande är aktuell 

 

att prioritera arbetet med Översiktplan Gävle kommun vilket också innebär att berörda 

fördjupade översiktsplaner och översiktliga utredningar ersätts eller eventuellt aktualiseras. 

 

att nuvarande översiktsplan för Gävle kommun (Översiktsplan 90 med tillhörande 

fördjupningar) utgör underlag för de planbedömningar som behöver göras till dess att ny 

översiktsplan antas. 

 

Ärendebeskrivning 

En aktualitetsprövning innebär att kommunfullmäktige ska pröva om den nuvarande 

översiktsplanen är tillräckligt aktuell för att fylla sin funktion som ett effektivt verktyg i 

kommunens planering. Prövningen resulterar i en aktualitetsförklaring som innebär att 

kommunfullmäktige beslutar om i vilka delar planen är aktuell och vilka eventuella ändringar 

som ska göras för att planen ska utgöra lämpligt planeringsunderlag för kommunens mark- och 

vattenanvändning. Från kommunledningskontoret föreligger förslag till aktualitetsförklaring. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 24 januari 2012 § 18 samt  

skrivelse och kartbilaga från kommunledningskontoret. 

 

Inlägg i debatten 

Per Johansson (S), Kenth Lövgren (FP), Inger KällgrenSawela (M), Dan Lorén (MP), 

Carl Ekenberg (SD), Marita Engström (V), Mats Ivarsson (FP), Jörgen Edsvik (S),  

Lili André (KD), Roland Ericsson (C), Roger Persson (MP). 

 

Yrkande  

Per Johansson (S), Inger KällgrenSawela (M), Marita Engström (V), Jörgen Edsvik (S) och  

Roland Ericsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Kent Lövgren (FP), Dan Lorén (MP), Carl Ekenberg (SD), Mats Ivarsson (FP), Lili André (KD) 

och Roger Persson (MP) yrkar att ärendet återremitteras.  

 

  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-02-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 8 (30) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Propositionsordning  

Vid proposition på att frågan ska avgöras idag respektive återremissyrkandet finner ordföranden 

att kommunfullmäktige vill att frågan ska avgöras idag. 

 

Votering begäres och verkställs. Följande voteringsproposition godkännes. Den som vill bifalla 

kommunstyrelsens förslag röstar ja den som bifaller återremiss röstar nej. 

 

Vid upprop avges 65 röster, varav 49 ja och 16 nej. Bilaga § 5 

 

Kommunfullmäktige har alltså efter omröstning beslutat bifalla kommunstyrelsen förslag. 

 

Reservation 

Kristdemokraternas ledamöter, Folkpartiets ledamöter, Miljöpartiets ledamöter och 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

 

 

Ajournering kl 16.05-16.45 

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



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-02-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 9 (30) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 6 Dnr 11KS578-581, 11KS584 

Omvårdnadsnämnden Avgiftsförändringar inom Omvårdnadsnämndens verksamheter 
KLK-ekonomi 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att installationsavgift för trygghetslarm-/telefon motsvarande belopp för timtaxa debiteras kund 

 

att avgift för timtaxa i ordinärt boende höjs från 278 kronor till 350 kronor 

 

att avgiften för förbrukningsvaror inom särskilt boende höjs från 110 kronor till 125 kronor/månad 

 

att avgiften för enklare frukost, lunch och kaffe vid dagverksamhet höjs från 41:15 till 60 kronor/dag  

 

att avgiften för enkelresor med samordnade transporter till och ifrån dagverksamhet höjs från 18 

kronor till 26 kronor. 

 

att förändringen av taxor och avgifter inom omvårdnadsnämndens verksamhet ska gälla från 2012-

03-01  

 

att avgift för förbrukningsvaror inom särskilt boende kopplas till konsumentprisindex och eventuell 

justering får beslutas av omvårdnadsnämnden samt 

 

att justering av omvårdnadsnämndens taxor framöver, som ej är av principiell beskaffenhet får 

hanteras av omvårdnadsnämnden och för kännedom till Kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Omvårdnad Gävle har gjort en översyn av taxor och avgifter inom nämndens verksamheter. 

Omvårdnadsnämnden har beslutat om ändring av avgifter inom nuvarande taxor d.v.s., avgift 

inom ordinärt boende, avgift för förbrukningsvaror inom särskilt boende, avgift för kost inom 

dagverksamheter samt avgift för samordnade transporter till dagverksamhet samt ett beslut om 

att införa en installationsavgift för trygghetslarm/telefon varav omvårdnadsnämnden föreslår att 

fullmäktige beslutar detsamma. 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 24 januari 2012 § 6 samt 

skrivelse från kommunledningskontoret jämte protokollsutdrag och skrivelser från 

omvårdnadsnämnden. 

 

  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-02-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 10 (30) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Inlägg i debatten 

Anita Walther (V), Mats Ivarsson (FP), Roger Hedlund (SD), Lena Lundgren (S) och  

Carina Blank (S). 

 

Yrkande 

Anita Walther (V), Mats Ivarsson (FP), Lena Lundgren (S) och Carina Blank (S) yrkar bifall 

till kommunstyrelsens förslag. 

 

Roger Hedlund (SD) yrkar återremiss i ärendet. 

 

Propositionsordning 

Vid proposition på återremiss respektive avgöra ärendet idag finner ordföranden att 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag varav återremissyrkandet faller. 

I och med detta beslutar Kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservation 

 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-02-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 11 (30) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 7 Dnr 11KS572 

KLK-säkerhet 

KLK-Information 

 Plan för hantering av extraordinära händelser 2012-2014 

 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att anta plan för hantering av extraordinära händelser 2012-2014 med tillägget under punkt 5 

Rakel anskaffas utifrån vad som framkommit i utredningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har upprättat plan för hantering av extraordinära händelser enligt lag 

(2006:544). Lagen föreskriver att kommunen ska anta en plan för extraordinära händelser för 

varje ny mandatperiod. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 24 januari 2012 § 20 samt 

skrivelse samt förslag till plan för hantering av extraordinära händelser 2012-2014 

från Kommunledningskontoret. 

Inlägg i debatten 

Inger KällgrenSawela (M), Carina Blank (S) och Leif Meijer (M). 

 

Yrkande 
 

Inger KällgrenSawela (M) och Carina Blank (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

samt med följande tillägg under punkt 5 sid 73 i kallelsen: Rakel anskaffas utifrån vad som 

framkommit i utredningen 

 

Propositionsordning 

Vid proposition på kommunstyrelsens förslag samt med Carina Blanks tilläggsyrkande finner 

ordföranden att Kommunfullmäktige beslutar detsamma. 

 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-02-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 12 (30) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 8 Dnr 11KS596 

Gästrike Räddningstjänst 

-förbund Förbundsordning för Gästrike räddningstjänstförbund med 
tillhörande reglemente för räddningsdirektionen  

 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att godkänna förbundsordning för Gästrike räddningstjänstförbund med tillhörande reglemente 

för räddningsdirektionen att gälla from 1 mars 2012 

 

att redaktionella ändringar i förbundsordningen med tillhörande reglemente får beslutas av 

Gästrike räddningstjänstförbund med anmälan till kommunfullmäktige. 

 

att göra ett tillägg i § 10 med följande lydelse: Innan en eventuell fondering kan ske skall 

samråd ske och godkännas av samtliga ägarkommuner. 

 

Ärendebeskrivning 

Från Gästrike Räddningstjänstförbund har inkommit förslag till ny förbundsordning med 

tillhörande reglemente för räddningsdirektionen. Gästrike räddningstjänst är ett 

kommunalförbund med uppgift att svara för delar av uppgifterna i lagen om skydd mot olyckor 

(2003:778) och annan därtill knuten verksamhet. Medlemmar i kommunalförbundet är 

kommunerna: Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby. Gästrike räddningstjänst 

kommer, i och med ny förbundsordning, att få utökade uppgifter.  

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 24 januari § 21 samt skrivelse 

från kommunledningskontoret jämte förbundsordning för Gästrike räddningstjänstförbund med 

tillhörande reglemente för räddningsdirektionen. 

 

Tilläggsmissiv från Kommunledningskontoret  Bilaga § 8 

 

Inlägg i debatten och tilläggsyrkande 

Carina Blank (S) och Inger KällgrenSawela (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

samt bifall till kommunledningens förslag i tilläggsmissivet att göra tillägg i § 10 med följande 

lydelse: Innan en eventuell fondering kan ske skall samråd ske och godkännas av samtliga 

ägarkommuner. 

 

Propositionsordning 

Vid proposition på kommunstyrelsens förslag med Carina Blank och Inger KällgrenSawelas 

tilläggsyrkande finner ordföranden att Kommunfullmäktige beslutar detsamma. 

 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-02-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 13 (30) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:   § 9 Dnr 12KS21 

SKFAB 

Bolagsordning Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att godkänna ny bolagsordning för Svenska Kommun Försäkrings AB 

 

att redaktionella ändringar i bolagsordningen får beslutas av Svenska Kommun Försäkrings AB  

med anmälan till kommunfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av ny försäkringsrörelselag under 2011 beslutade SKFAB vid sitt sammanträde 

den 9 januari om ny bolagsordning för SKFAB och föreslår fullmäktige besluta detsamma. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 24 januari 2012 § 22 samt 

bolagsordning från SKFAB.  

 

Inlägg i debatten och yrkande 
Carina Blank (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-02-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 14 (30) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:   § 10 Dnr 12KS25 

KSFAB 

Bolagsordning Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB (KSFAB) 
 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att godkänna ny bolagsordning för redaktionella ändringar i bolagsordningen får beslutas av 

Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB 

 

att redaktionella ändringar i bolagsordningen får beslutas av Kommungaranti Skandinavien 

Försäkrings AB med anmälan till kommunfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av ny försäkringsrörelselag under 2011 beslutade Kommungaranti Skandinavien 

Försäkrings AB vid sitt sammanträde den 20 januari om ny bolagsordning och föreslår 

fullmäktige besluta detsamma. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 24 januari 2012 § 23 samt 

bolagsordning från KSFAB. 

 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-02-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 15 (30) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 11 Dnr 11KS563 

Landstinget Gävleborg 

Region Gävleborg Bildandet av regionkommun - Gävleborg 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att föreslå landstingsfullmäktige besluta att hos regeringen ansöka om att bilda en 

regionkommun, med egen beskattningsrätt och ansvar för regionala utvecklingsfrågor i enlighet 

med lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län samt  

 

att som konsekvens av detta ansöka om att rollen som samverkansorgan upphör och att den nya 

regionkommunen ska vara i drift from 1 januari 2015. 

 

Ärendebeskrivning 

Riksdagen har genom lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län möjliggjort att vissa 

landsting ombildats till regionkommuner (SFS 2010:630). Kommunstyrelsen har ett antal 

gånger informerats om diskussionerna som pågått hos regionstyrelsen om att låta Gävleborg bli 

egen regionkommun. Region Gävleborgs fullmäktige beslutade den 18 november 2011 att 

föreslå landstingsfullmäktige att ansöka om att bilda regionkommun med egen beskattningsrätt 

och ansvar för regionala utvecklingsfrågor, att som konsekvens av detta ansöka om att rollen 

som samverkansorgan upphör och att den nya regionkommunen ska vara i drift fr.o.m. 1 januari 

2015. Från kommunstyrelsens ordförande föreligger förslag att besluta detsamma. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 24 januari 2012 § 24 samt 

skrivelse från kommunstyrelsens ordförande jämte skrivelse från region Gävleborg och 

Landstinget Gävleborg.  

 

Inlägg i debatten 

Carina Blank (S), Kent Lövgren (FP), Patrik Stenvard (M), Lennart Ahlenius (KD),  

Roger Hedlund (SD), Tommy Berger (S), Marita Engström (V), Roland Ericsson (C),  

Roger Persson (MP), Måns Montell (M), Micael Dahlberg (M). 

 

Yrkande 

Carina Blank (S), Kent Lövgren (FP), Lennart Ahlenius (KD), Roger Hedlund (SD),  

Tommy Berger (S), Marita Engström (V), Roland Ericsson (C) och Roger Persson (MP)  

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Patrik Stenvard (M), Måns Montell (M) och Micael Dahlberg (M) yrkar att ärendet avslås. 

 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-02-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 16 (30) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Propositionsordning 

Vid proposition på bifall respektive avslag på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att 

Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Reservation 

Moderaternas ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet.  

 

 

Ajournering kl 18.00-19.00 

  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-02-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 17 (30) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 12 Dnr 12KS36 

 

Kommunfullmäktiges verksamhetsplan år 2011 
KLK-ekonomi 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enligt med presidiets förslag 

 

att godkänna verksamhetsplan för år 2012. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktiges presidium har upprättat förslag till verksamhetsplan för år 2012. 

  

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas ”Verksamhetsplan för kommunfullmäktige 2012”. 

 

Inlägg i debatten 

Lars Beckman (M), Birgittha Bjerkén (M), Carina Blank (S), Seppo Laine (V) och 

Inger KällgrenSawela (M). 
  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-02-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 18 (30) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges: Berörda § 13 

 

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 20 februari 2012 delas ut under 

sammanträdet. Paragrafen justeras omedelbart  Bilaga §13 

 

Mona Kolarby (S) ordförande i valberedningen föredrar ärendet. 

 

 

  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-02-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 19 (30) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 14 Dnr 11KS86 
Tekniska nämnden 

Barn- och ungdoms- Motion av Lena Ödeen (FP) 
nämnden  - Trafikmiljön utanför skolorna 
Gavlefastigheter – 

Gävle kommun AB Beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att bifalla första att satsen ”att närmare utreda vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra 

trafiksituationen kring skolorna” med att Tekniska nämnden och Barn och ungdomsnämnden 

får ett gemensamt uppdrag att identifiera och genomföra åtgärder för att barnen ska få en 

säkrare skolväg samt 

 

att avslå andra att-satsen” att initiera en inventering och kartläggning av farliga skolvägar i 

hela kommunen” samt tredje att satsen” att initiera en inventering och kartläggning av farliga 

skolvägar i hela kommunen” med hänvisning till Tekniska nämnden och Barn och 

ungdomsnämndens utlåtande. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2011, § 13, väckte Lena Ödeen (FP) 

rubricerade motion. Motionen har remitterats till Gavlefastigheter Gävle Kommun AB, 

Tekniska nämnden samt Barn- och ungdomsnämnden för besvarande. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 24 januari 2012 § 29 samt 

motionsutlåtande från kommunalrådskansliet. 

 

Inlägg i debatten 

Lena Ödeen (FP). 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-02-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 20 (30) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 15 a Dnr 12KS63 

Allmänhetens fråga  

Följande frågor som inlämnats från allmänheten besvaras: 

 

Varför får inte våra äldre likvärdig mat som de intagna? 

Varför är personalbemanningen så låg att de boende som vill ej kan få utevistelse? 

 

Varför görs det skillnad på de intagna i kriminalvården i Gävle och våra äldreboende när det 

gäller måltider under högtidsdagar som nu i julas. 

På äldreboendena serverades omelett med svampstuvning som julaftonsmiddag. Under hela 

julhelgen serverades 1 skinkskiva. 

Efter kontakt med husmor på Gävleanstalten fick de intagna en rejäl julmiddag med allt som 

hör julen till. 

 

Varför får inte våra äldre likvärdig mat som de intagna? 

 

Vecka 51serverades paltbröd på tisdagen och kroppkakor på fredagen. 

 

Varför är personalbemanningen så låg på demensboendena så att 1 personal måste mata 2 

boende för att hinna ge dom mat? 

 

Varför är personalbemanningen så låg att de boende som vill ej kan få utevistelse? 

 

Frågan inlämnad av Birgitta Johansson. 

 

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

av Birgitta Johansson avslutas debatten. 

 

  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-02-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 21 (30) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 15b Dnr 12KS46  

 

Enkel fråga av Roland Ericsson (C)  

 - Planen mot hemlöshet 

Roland Ericsson (C) har ställt rubricerade fråga.  

 Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 

 

 Den 29 mars 2010 antog kommunfullmäktige ett förslag att göra en plan mot hemlösheten. 

 Tanken med den skulle vara att hjälpa de redan hemlösa och att motverka att det blir nya 

hemlösa. 

 

 När i tid beräknar kommunfullmäktige att, vad gäller remissvaren är klara, insända och 

sammanställda för att komma fram till förslag från ordförandeberedning. Beredningsbeslut 

i kommunstyrelse och ett slutligt beslut i kommunfullmäktige? 

 

 Min fråga blir alltså: 

 

 Var i tid ligger ärendet nu kring ”plan mot hemlöshet” för sitt slutliga beslut i 

kommunfullmäktige? 

 

 Frågan besvaras av Daniel Olsson (S) kommunfullmäktiges ordförande och efter inlägg av 

Roland Ericsson (C) förklaras debatten avslutad. 

 

 

§ 15c Dnr 12KS67 

   

Bordläggning av enkel fråga av Pia Jansson (M)  

 - Klocka på stortorget 

På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga besvarandet av frågan. 

 

  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-02-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 22 (30) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges: KF  § 16 Dnr 10KS135 

Barn- och ungdoms- 

nämnden Medborgarförslag av Anna Gunder 
KLK-Inköpsstrateg  – Egen matlagning vid Åbyggeby skola 
 

Beslut    

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att medborgarförslaget enligt med yttrandet från barn- och ungdomsnämnden och 

kommunledningskontorets inköpsstrateg anses besvarat. 
 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2010, väcktes rubricerade medborgarförslag  

Medborgarförslaget har remitterats till Barn- och ungdomsnämnden samt till 

kommunledningskontorets inköpsstrateg för besvarande. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 6 december 2012 § 237 samt 

medborgarförslagsutlåtande från Kommunalrådskansliet. 

 

Inlägg i debatten 

Anna Gunder, Åsa Wiklund-Lång (S), Roland Ericsson (C) och Carina Blank (S). 

 

Yrkande 

Åsa Wiklund-Lång (S), Roland Ericsson (C) och Carina Blank (S) yrkar att 

medborgarförslaget ska anses besvarad enligt yttranden från barn- och ungdomsnämnden och 

kommunledningskontorets inköpsstrateg. 
 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-02-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 23 (30) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 17 Dnr 11KS142 

Byggnads- och miljö- 

nämnden  Medborgarförslag av Britta Allvar 
Tekniska nämnden  - Gör Gävle strand tillgängligt för boende på Öster 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att medborgarförslaget som lämnats in av Britta Allvar anses besvarat, med hänvisning till yttranden 

från Byggnads- och miljönämnden och Tekniska nämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars 2011, § 30 väckte Britta Allvar rubricerade 

medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Byggnads- och miljönämnden samt 

Tekniska nämnden för besvarande. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 24 januari 2012 § 25 samt 

medborgarförslagsutlåtande från kommunalrådskansliet. 

 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-02-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 24 (30) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 18 Dnr 10KS335 

Tekniska nämnden 

Medborgarförslag av Lilian Norén 
 - Ta bort träd vid cykelvägar i Sätra och sätt upp vägbulor vid 
Prolympia 
 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att medborgarförslaget som lämnats in av Lilian Norén anses besvarat, med hänvisning till 

yttrande från Tekniska nämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2010, § 129, väckte Lilian Norén 

rubricerade medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska nämnden. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 24 januari 2012 § 26 samt 

medborgarförslagsutlåtande från Kommunalrådskansliet. 

 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-02-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 25 (30) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 19 Dnr 10KS476 

Gavlefastigheter - 

Gävle kommun AB Medborgarförslag av Erik Aksberg 
Kultur-och fritidsnämnden - Handikappteatern behöver egna lokaler 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att om Gavlefastigheter har en ledig lokal som passar är handikappteatern välkommen att hyra. 

Därmed anses medborgarförslaget som är inlämnat av Erik Aksberg besvarat. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december, § 197, väckte Erik Aksberg rubricerade 

medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Gavlefastigheter Gävle kommun AB. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 24 januari 2012 § 27 samt 

medborgarförslagsutlåtande från Kommunalrådskansliet. 

 

Inlägg i debatten 

Birgittha Bjerkén (M). 

 



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-02-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 26 (30) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 20 Dnr 10KS439 

Kultur- och fritids- Medborgarförslag av Tony Nordin 

Nämnden  - Att Gävle Stadsbiblioteks arkiv med gamla Gefle 
Dagblad/Arbetarbladet upplagor digitaliseras 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

att medborgarförslaget som lämnats in av Tony Nordin anses besvarat, med hänvisning till 

yttrande från Kultur- och fritidsnämnden 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november, § 173, väckte Tony Nordin 

rubricerade medborgarförslag. Medborgarförslaget har remitterats till Kultur- och 

fritidsnämnden för besvarande. 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 24 januari § 28 samt 

medborgarförslagsutlåtande från Kommunalrådskansliet. 

 

  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-02-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 27 (30) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 21  Dnr 11KS524 

 

Bordläggning av svar på interpellation av Per-Åke Fredriksson (FP)   

 - Varför informerades inte Kommunfullmäktige? 

 

På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga besvarandet av 

interpellationen i väntan på Gävle Stadshus utredning från juristerna. 

 

 

§ 22  Dnr 11KS529 

 

Svar på interpellation av Lena Ödeen (FP)   

 – Försämrade kunskaper i matematik 

 

Lena Ödeen (FP) har inlämnat rubricerad interpellation.   

 

Kommunfullmäktige har den 28 november 2011 § 186 beslutat att interpellationen får 

framställas.  

 

Åsa Wiklund-Lång (S) ordförande i Barn- och ungdomsnämnden samt Peter Bergström (S) 

ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har den 13 februari 2012 besvarat 

interpellationen.  Bilaga § 22 

 

Efter inlägg av Lena Ödeen (FP) och Peter Bergström (S), Åsa Wiklund-Lång (S) och Seppo 

Laine (V) förklaras debatten avslutad. 

 

 

§ 23  Dnr 11KS547 

 

Svar på interpellation av Måns Montell (M)  

 - Gävle kommuns ansvar för Salabanans broar över Dalälven 

 

Måns Montell (M) har inlämnat rubricerad interpellation.   

 

Kommunfullmäktige har den 12 december 2011 § 205 beslutat att interpellationen får 

framställas.  

 

Per Johansson (S) kommunalråd har den 22 december 2011besvarat interpellationen.  

 Bilaga § 23 

 

Efter inlägg Måns Montell (M) och Per Johansson (S) förklaras debatten avslutad. 

   



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-02-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 28 (30) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 24 

 

Nya motioner 

Följande skriftliga motioner avlämnas av  

 

Per-Åke Fredriksson (FP)  

 - Fler ungdomar i jobb, dnr 12KS59. 

 

Måns Montell (M)  

 - Utred möjligheterna att införa lagen om valfrihetssystem inom särskilt boende, dnr 12KS71. 

 

Morgan Darmell (M)  

 - Nyrekryteringar och anställningar inom Gävle kommun, dnr 12KS72. 

 

Lili André (KD)  

 - Inrätta ett Barn- och ungdomsombud i Gävle kommun, dnr 12KS75. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionerna till Kommunstyrelsen för  

beredning. 

 

  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-02-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 29 (30) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 25 

 

Nya interpellationer 

Följande skriftliga interpellationer lämnas av 

 

Birgittha Bjerkén (M)  

 - Företagsklimatet, dnr 12KS68. 

 

Pia Jansson (M)  

 - Trygghetslarm, dnr 12KS69. 

 

Pia Jansson (M) 

 - Varför lägger Gävle Kommun mindre pengar på särskoleelever än andra kommuner i 

samma storlek? dnr 12KS70. 

 

Lili André (KD) 

 - Hur redovisas Barnbokslut i Gävle kommun? dnr 12KS74. 

 

Lena Ödeen (FP)  

 - Har Gävle kommun en bostadsförsörjningsplan? dnr 12KS76. 

 

Per-Åke Fredriksson (FP)  

 - Vilka slutsatser kan dras av Skolinspektionens granskning? dnr 12KS78. 

 

Lennart Ahlenius (KD)  

 - Gratis busskort även till sjukpensionärer, dnr 12KS82. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna får framställas till berört kommunalråd eller 

nämndsordförande för att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

 

  



GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum 2012-02-20 

 

Kommunfullmäktige Sid 30 (30) 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 26 

 

Nya medborgarförslag 
 

Följande skriftliga medborgarförslag avlämnas av 

 

Studenter vid Högskolan 

 - Sysselsättning för arbetslös ungdom, dnr 11KS558. 

 

Gerd Swalas 

 - Parkeringsplatser vid Johanneslöt, dnr 11KS559. 

 

Petra Eklöv 

 - Busstrafiken till Hemlingby återtas, dnr 11KS574. 

 

Ann-Marie Maukonen 

 - Jämställd verksamhet – Samverkan mot våld i relationer, dnr 12KS15. 

 

Sidney Jämthagen, Kenneth Bergman och Bo Åkerström 

 - Trollrikekanalen – värd att bevara, dnr 12KS24. 

 

Nils Inge Enlund 

 - Värdeutredning och ändrat ägande med förord för Stiftelsebildning, dnr 12KS28. 

 

Bernt Nilsson 

 - Belys vattendroppen i Alderholmskanalen, dnr  12KS35. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för 

beredning. 

 


