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Närvarolista  Parti Närv Frånv Tjänstgörande ersättare 

Gin Akgul Hajo tom § 191 V x    

Marita Engström  V x    

Maritha Johansson tom § 190 V x  Seppo Laine from § 191 

Anita Walther  V x    

Tomas Fransson tom § 188b MP x  Kiki Larsson from 189 

Lina Sjöström Risbecker  MP  x Dan Lorén  

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  S x    

Åsa Wiklund Lång   S x    

Hans Wahlström  S x    

Mona Kolarby    S x    

Daniel Olsson ordf.  S x    

Ulrika Jidåker   S  x Anneli Ellebo  

Rolf Wiberg   tom § 188b S x  Ingemar Waern from § 189 

Jens Leidermark   S  x Kristina Hellström  

Jane Myrberg  S  x Ismet Uzun  

Håkan Alenius  S x    

Eva Svedin Björklund  S x    

Anéa Elfving   S x  Ingemar Waern tom 188b 

Jörgen Edsvik   S x    

Ann Lidman  S  x  Inga-Lill Hemström 

Eva Älander  S x    

Tommy Berger   S x  Leyla Tahran tom § 188b 

Elisabeth Lindström  from § 191 S x  Curt Nygren  tom § 190 

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  from § 189 FP x  Evelyn Klöverstedt  tom § 188b 

Kenth Lövgren  tom § 188 FP x  Evelyn Klöverstedt  from § 189 

Roland Ericsson  C x    

Marina Alfredsson-Bror   C x    

Urban Sjölander  from § 189 C x  Ayser Bayraktar  tom § 188b 

Lili André   KD x    

Lennart Ahlenius  KD x    

Alexander Jonsson  M  x Gun Lundberg  

Pia Jansson  M x    

Morgan Darmell  M x    

Margareta Pedersen-Ekström from § 189 M x  Jan Svensson  tom § 188b 

Kenneth Bognesand  M x    

Örjan Larsson   M x    

Niklas Bornegrim  M x    

Micael Dahlberg   M x    
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Birgittha Bjerkén  M x    

Lars Beckman  from § 189 M x  Maud Lund tom § 188b 

Ewa Stenberg Jäderberg  M x    

Ann Sophie Mattisson 1:e vice o from § 189 M x  Solveig Zingmark tom § 188b 

Måns Montell  M x    

Inger KällgrenSawela   M x    

Björn Frankson  M x    

Titti Björk  M x    

Leif Meijer  M x    

Robert Waller   M  x Lars-Göran Lundh  

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 14.00 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    

Ismail Osman  FP  x   

Evelyn Klöverstedt  FP x    

Pälla Elfström  FP x    

Ayser Bayraktar  C x    

Johanna Wahlund-Thorsell   C  x   

Lennart Sjögren  KD x    

Josefina Karlberg  KD x    

Patrik Stenvard from kl 16.25 M x    

Sven Olof Hiller  M  x   

Hampus Furubacke  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    

Mattias Eriksson  SD  x   

Carina Åhs  SD x    
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§ 188a (§185a Total dagordningen) 

Anmälningsärenden 

Margareta Sandstedt (SD) har avsagt sig sitt förtroendeuppdrag som ledamot i 

Kommunfullmäktige. 

 

Länsstyrelsen har den 8 december 2011 utsett Karl Ekenberg till ny 

ledamot i Kommunfullmäktige efter Margareta Sandstedt (SD) 

Någon ny ersättare har inte utsetts, eftersom kvoten av ersättare är fylld 

dnr 11KS538. 
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Delges:  § 188b (kallelsen § 185) Dnr 11KS281 

Samtliga nämnder 

och bolag Kommunplan med årsbudget 2012 och utblick 2013-2015 

KLK-ekonomi 

Kommunrevisionen Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

1. att för finansiering av 2012 års och tidigare investeringar jämte förmedlade lån till företag 

inom kommunkoncernen upplåna högst 7 800 miljoner kr. 

2. att tidigare års lånebeslut upphävs i motsvarande mån. 

3. att bemyndiga kommunstyrelsen att inom en beloppsram på 7 150 miljoner kronor utlämna 

lån till eller teckna borgen för kommunens bolag för finansiering av investeringar,  

omsättning av tidigare lån samt för löpande rörelsekrediter. 

4. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta tillfälliga lån inom en beloppsram på 1 000 

miljoner kr. 

5. att fastställa föreliggande förslag till kommunplan med årsbudget 2012 och utblick 2013–

2015. 

6. att nämnderna har skyldighet att inrymma verksamheten inom de tilldelade budgetramarna 

7. att bemyndiga kommunstyrelsen att förfoga över centrala anslag för oförutsedda behov, 

projektmedel med mera 

8. att bemyndiga kommunstyrelsen att medge igångsättningstillstånd för projekt med 

statsbidrag eller liknande, samt att ålägga kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige 

rapportera om vidtagna åtgärder och samtidigt hemställa om medelsanvisning. 

9.  att uppmärksamma nämnderna på att investeringsobjekt överstigande 60 basbelopp inte får 

igångsättas utan kommunstyrelsens medgivande. 

10. att godkänna förslag till budget åren 2012–2015 med verksamhetsplan för 

stadshuskoncernens bolag och Gävle Vatten AB. 

11.  att uppmana nämnder och bolag att avlämna månads-, delårsrapporter och årsredovisning 

enligt anvisningar från kommunledningskontoret. 

 

Ärendebeskrivning 

Från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreligger förslag till Kommunplan 

med årsbudget samt hänvisas till majoritetens ärende, Kommunledningsmål och ekonomiska 

ramar 2011-2014 och dess skrivelse ”Välfärd för alla 2012 och framåt”. 

Från moderaterna, centerpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna har eget förslag på 

Kommunplan med årsbudget inlämnats. 
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Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 15 november 2011 § 225 

samt från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreligger förslag till 

Kommunplan med årsbudget 2012 och utblick 2013-2015 ´  Bihang 3 

 

I kallelsen redovisas Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraternas 

huvudskrivelse Kommunplan med årsbudget 2012 och utblick 2013-2015. 

 

I kallelsen redovisas Sverigedemokraternas kommunplan med budget 2012 och utblick 2013-

2015. 

 

Vid sammanträdet delas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 6 december 2011 § 241 

gällande motion från (SD) - Sverigedemokraternas budget 2012 med utblick 2013-2015 ut. 

  Bilaga § 188 

 

Debattregler vid budgetdebatten 

Ordföranden inleder med att redogöra för de debattregler som överenskommits på tidigare 

presidiemöte. 

 

Debatten omfattar högst 2 timmar 20 minuter fördelat mellan partierna. 

Respektive parti får fördela tiden mellan talare. 

 

Inlägg i debatten 

Carina Blank (S), Inger KällgrenSawela (M), Roger Persson (MP), Per-Åke Fredriksson (FP), 

Roger Hedlund (SD), Marita Engström (V), Roland Ericsson (C), Lili André (KD), 

Åsa Wiklund-Lång (S), Inger Schörling (MP), Mats Ivarsson (FP), Maritha Johansson (V), 

Gin Akgul Hajo (V), Måns Montell (M), Lena Lundgren (S), Marina Alfredsson-Bror (C),  

Per Johansson (S), Titti Björk (M), Ewa Stenberg Jäderberg (M), Eva Älander (S),  

Micael Dahlberg (M), Lennart Ahlenius (KD), Lars-Göran Ståhl (S), Niclas Bornegrim (M), 

Jörgen Edsvik (S), Anita Walther (V) och Kent Lövgren (FP). 
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Yrkande 

Carina Blank (S), Roger Persson (MP), Marita Engström (V), Åsa Wiklund-Lång (S), Inger 

Schörling (MP), Maritha Johansson (V), Gin Akgul Hajo (V), Lena Lundgren (S), Per 

Johansson (S), Eva Älander (S), Lars-Göran Ståhl (S), Jörgen Edsvik (S) och Anita Walther 

(V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Inger KällgrenSawela (M), Per-Åke Fredriksson (FP), Roland Ericsson (C), Lili André (KD), 

Mats Ivarsson (FP), Måns Montell (M), Marina Alfredsson-Bror (C), Titti Björk (M),  

Ewa Stenberg Jäderberg (M), Micael Dahlberg (M), Lennart Ahlenius (KD), Niclas Bornegrim (M)  

och Kent Lövgren (FP) yrkar bifall till alliansens förslag. 

 

Roger Hedlund (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag. 

 

Propositionsordning 

Vid proposition på alliansens förslag respektive Sverigedemokraternas budgetmotion finner 

ordföranden att Kommunfullmäktige antar att alliansens förslag kan stå som motförslag till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Vid proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag respektive alliansens förslag finner 

ordföranden att Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Reservation 

Alliansen (Moderaternas ledamöter, Folkpartiets ledamöter, Centerpartiets ledamöter och 

Kristdemokraternas ledamöter) reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för deras 

yrkande. 

 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för sitt egna 

förslag. 

 

 

Ajournering kl 12.10-13.00 

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

 

§ 189 (kallelsen § 186) 

 

Information 

 

Omvårdnadsnämnden informerar om sin verksamhet. Ärendet föredras av Annmarie Sandberg 

förvaltningschef Omvårdnad Gävle samt Lena Lundgren (S) ordförande i 

Omvårdnadsnämnden. 
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Delges:  § 190 (kallelsen § 187) Dnr 11KS454 

Gävle Stadshus AB 

Gävle Container-  Erbjudande om inlösen av aktier i Gävle Containerterminal AB 
terminal AB 

Gävle Hamn AB Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

rekommendera Gävle Stadshus AB att enligt aktieägaravtalet för Gävle Containerterminal AB 

förkasta hembudet. 

 

rekommendera att Gävle Stadshus AB försäljer egen aktiepost till tredje part om tillfredställande 

villkor för denna affär kan säkerställas. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2011 beslutades att föreslå 

kommunfullmäktige att uppdra till Gävle Hamn AB att med en ny ägare avtala om ett nytt 

nyttjanderättsavtal som säkerställer framtida infrastrukturinvesteringar samt att enligt 

aktieägaravtalet för Gävle Containerterminal AB (GCT) förkasta hembudet. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt novembersammanträde att återremittera ärendet med 

uppdraget att beskriva tänkbara ekonomiska konsekvenser av att anta respektive förkasta 

hembudet samt att formulera beslutet som en rekommendation till Gävle Stadshus AB (GSAB). 

Vid GSAB´s sammanträde den 5 december beslutades att viss redigering skulle göras i 

beslutsunderlaget, dock ej beslutsförslagen varav ny handling utdelas idag.  

Carina Blank ordförande i kommunstyrelsen samt Gävle Stadshus AB föredrar ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Från kommunstyrelsens ordförande föreligger skrivelse som har skickats ut till samtliga 

ledamöter och ersättare. Bilaga 1 § 190 

 

Vid sammanträdet delas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 6 december 2011 § 249. 

 Bilaga 2 § 190 

 

Vid sammanträdet delas skrivelse från Mats Augurell partner i Noor Capital ut. 

 Bilaga 3 § 190 
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Inlägg i debatten 

Carina Blank (S), Lili André (KD), Per-Åke Fredriksson (FP), Hans Wahlström (S),  

Inger KällgrenSawela (M), Roger Persson (MP), Urban Sjölander (C), Inger Schörling (MP), 

Måns Montell (M), Mats Ivarsson (FP), Niclas Bornegrim (M), Roger Hedlund (SD),  

Lena Ödeen (FP), Per Johansson (S), Björn Frankson (M), Marita Engström (V),  

Micael Dahlberg (M), Anéa Elfving (S), Anita Walther (V), Roland Ericsson (C),  

Lars Beckman (M), Örjan Larsson (M), Curt Nygren (S) och Kenth Bognesand (M). 

 

Yrkande 

Carina Blank (S), Lili André (KD), Per-Åke Fredriksson (FP), Måns Montell (M), Roger 

Hedlund (SD), Per Johansson (S), Marita Engström (V), Micael Dahlberg (M),  och Curt 

Nygren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Hans Wahlström yrkar bifall anta hembudet och behålla 20 % 

Urban Sjölander (C), Roland Ericsson (C) och Marina Alfredsson-Bror (C) stödjer Hans 

Wahlströms yrkande samt har inlämnat ett skriftligt yrkande. Bilaga 4 § 190 

 

Propositionsordning med votering 

Kommunstyrelsens förslag är huvudförslaget. 

 

Vid proposition på kommunstyrelsens förslag så vitt gäller första att-satsen respektive Hans 

Wahlströms (S) yrkande som motförslag finner ordföranden att Kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag att förkasta budet. 

 

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

kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill bifalla Hans Wahlströms förslag röstar nej. 

 

Vid upprop avges 65 röster, varav 43 ja-röster och 22 nej-röster.  

 Bilaga 5 § 190 

Vid företaget upprop finner ordföranden att säker röstövervikt föreligger för kommunstyrelsens 

förslag gällande första att-satsen. 

 

Vid proposition på bifall respektive avslag på kommunstyrelsens förslag så vitt gäller andra att-

satsen finner ordföranden att Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

(försäljning av de 20 % aktierna) 

 

Kommunfullmäktige har alltså efter proposition på de båda att-satserna beslutat att bifalla 

kommunstyrelsens förslag i sin helhet. 

 

Reservation  

Hans Wahlström (S), Niclas Bornegrim (M) och Inger Schörling (MP) reserverar sig muntligt 

mot beslutet till förmån för Wahlströms yrkande 
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Matilda Sundquist Boox (FP) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut om att förkasta 

hembudet samt att försälja egen aktiepost till tredje part. 

 

Lena Ödeen (FP) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut att försälja sin aktiepost till 

tredje part, som den formuleras i den andra att-satsen. 

 

Anéa Elfving (S) och Markus Kristiansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

beslutsförslag från Hans Wahlström (S). 

 

Miljöpartiets ledamöter reserverar sig gällande första att-satsen till förmån för bifall till Hans 

Wahlströms förslag att säga ja till hembudet 

 

Anita Walther (V) och Gin Akgul Hajo (V) reserverar sig muntligt mot beslutet. 

 

Niclas Bornegrim (M), Kenneth Bognesand (M), Titti Björk (M), Björn Frankson (M), Gun 

Lundberg (M) och Lars Beckman (M) reserverar sig muntligt mot beslutet. 

 

Urban Sjölander (C), Roland Ericsson (C) och Marina Alfredsson-Bror (C) reserverar sig till 

förmån för sitt justerade yrkande . se bilaga 4. 

 

Paragrafen justeras omedelbart  Bilaga 6 § 190 

 

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

Ajournering kl 15.30-15.50 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Delges:  § 191 (kallelsen §188) Dnr 11KS503 

GSAB 

Daniel Olsson (S) Val av ombud vid bolagsstämmor år 2012 - Gävle Stadshus AB 
AnnSophie Mattisson 

Beslut 

Kommunfullmäktigebeslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att som ombud vid bolagsstämmor i Gävle Stadshus AB under 2012 utse 

kommunfullmäktiges ordförande (S) med kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande (M) 

som ersättare. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 15 november 2011 § 218. 

 

Ärendebeskrivning 

Med stöd av gällande företagspolicy ska kommunfullmäktige utse ombud till bolagsstämman i 

Gävle Stadshus AB. Ordförande föreslår att som ombud vid bolagsstämmor i Gävle Stadshus 

AB under 2012 utse kommunfullmäktiges ordförande Daniel Olsson (S) med 1:e vice 

ordförande AnnSophie Mattisson (M) som ersättare. 
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Delges:  § 192 (kallelsen § 189) Dnr 11KS293 

Samtliga nämnder 

och bolag Tillgänglighetsprogram 2011-2016 

KLK- ÖP 
Tillgänglighets- Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor 

samordnaren 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att anta Gävle kommuns tillgänglighetsprogram att gälla 2011-2016  

 

Ärendebeskrivning 

Gävle kommuns Handikappolitiska program från 2002 har omarbetats varav förslag till ett nytt 

Tillgänglighetsprogram föreligger. Programmet har sin grund i FN:s konvention om Mänskliga 

Rättigheter och programmet har tagits fram i samråd med kommunens förvaltningar och bolag, 

kommunens rådgivande organ och lokala funktionshindersrörelsen (tidigare: 

handikappföreningar). Tillgänglighetsprogrammet ska vara en anvisning för hur nämnder, 

förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen ska hantera tillgänglighetsfrågorna. 

Tillänglighetsfrågorna handlar om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och är 

något som alla medborgare berörs av.  Sören Norman och Helena B Jansson föredrar ärendet.  

Vissa redaktionella ändringar har genomförts efter kommunstyrelsens sammanträde den 6 

december. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 15 november 2011 § 219 

samt missiv och Tillgänglighetsprogrammet 2011-2016. 

 

Inlägg i debatten och yrkande 

Lili André (KD), Lars Beckman (M) och Lars-Göran Ståhl (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag  
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Delges:  § 193 (kallelsen § 190) Dnr 11KS491  

 

KLK-personal Pensionspolicy samt riktlinjer för pensionsfrågor 
Ankaret 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att anta pensionspolicyn att gälla from 2012. 

 

 Ärendebeskrivning 

Intresset för pensionsfrågor har ökat under de senaste åren. Det beror främst på de individuella 

valmöjligheter som finns inom det allmänna pensionssystemet och den kommunala 

tjänstepensionen KAP-KL.  Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare och att skapa bra 

förutsättningar för att rekrytera, motivera och behålla medarbetare är det viktigt med en 

långsiktig och tydlig pensionspolicy med tillhörande riktlinjer för pensionsfrågor. Under 2011 

har ett förslag till pensionspolicy med tillhörande riktlinjer utarbetats av en arbetsgrupp inom 

kommunledningskontorets personalavdelning samt diskuterats och bearbetats i koncernens 

personalchefsgrupp och samverkan med den centrala samverkansgruppen har genomförts  

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokoll från den 15 november 2011 § 220 samt 

missiv jämte pensionspolicy och riktlinjer från kommunledningskontoret. 
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Delges:  § 194 (kallelsen § 191) Dnr 11KS482 

Byggnads- och 

miljönämnden Ny taxa för offentlig kontroll inom Livsmedelskontroll  

KLK-ekonomi 

 Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att taxan för offentlig kontroll av livsmedel fastställs och att taxan ska gälla från och med den 1 

jan 2012. 

 

Ärendebeskrivning 

Byggnads-och miljönämnden har beslutat om ny reviderad taxa för offentlig kontroll av 

livsmedel. Reviderad taxa antogs senast av kommunfullmäktige december 2009. Taxans 

struktur utgår från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) förslag och detta innebär bl. a att 

två taxenivåer införs (963 kronor och 889 kronor) gällande: prövning om godkännande, 

planerad offentlig kontroll, bemanning vid styckningsanläggningar , registrering och extra 

offentlig kontroll.  

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 15 november 2011 § 221 

samt protokollsutdrag jämte skrivelse från Byggnads- och miljönämnden. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  §195 (kallelsen § 192) Dnr 11KS456 

Tekniska nämnden  

KLK-ekonomi Nya avgälder för tomträttsavtal som löper ut under år 2013 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 

att godkänna tekniska nämndens förslag gällande nya avgälder för tomträtter i Gävle kommun 

att tillämpas vid tomträttsregleringar för år 2013.  

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har beslutat om nya avgälder för tomträttsavtal som löper ut under år 2013.  

Avgäldsregleringar sker årligen för tomträtter, vars avgäldsperioder löper ut och enligt 

jordabalkens 13 kap 11 § skall avgälden grunda sig på det värde marken har vid tidpunkten för 

omprövningen. Förslagen på de nya avgälderna framgår av tekniska kontorets skrivelse, bilaga B. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 15 november 2011 § 222 

samt protokollsutdrag jämte skrivelse från Tekniska nämnden. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 196 (kallelsen § 193) Dnr 11KS409 

Gävle Vatten AB 

KLK-ekonomi Höjd anläggningsavgift för allmän vattentjänst 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att tillstyrka höjd anläggningsavgift med 12 % utöver index för vatten och avlopp från och med 

1 januari 2012 

 

att tillstyrka höjd anläggningsavgift med 12 % utöver index för vatten och avlopp från och med 

1 januari 2013 

 

att utvärdering ska göras inför begärd höjning om 10 % av anläggningstaxa 1 januari 2014 

samt 

 

att uppdra till Gävle Vatten AB att noga följer utvecklingen i Gävle kommun och därvid från 

tid till annan bedöma huruvida avgifterna är tillräckliga för att täcka de kostnader som är 

nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen 

 

att uppdra till Gävle Vatten AB att noga följer utvecklingen och förhållandet mellan 

anläggningsavgifternas utveckling kontra utvecklingen av brukningsavgifterna. 

 

Ärendebeskrivning 

Från Gästrike Vatten AB har förslag om höjd anläggningsavgift inkommit. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 15 november 2011 § 223 

samt från kommunledningskontoret föreligger skrivelse jämte protokollsutdrag från styrelsen 

Gävle Vatten AB. 

 

Inlägg i debatten och yrkande 

Lennart Ahlenius (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  §197 (kallelsen § 194) Dnr 11KS64 

Socialnämnden 

Tekniska nämnden Översyn av nämndernas reglementen  
Byggnads- och miljönämnden 

Barn- och ungdoms- Beslut 

nämnden Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

utbildnings- och   

arbetsmarknads att anta de ändringar som begärts i socialnämndens reglemente 

nämnden 

att anta de ändringar som begärts i tekniska nämndens reglemente 

 

att anta de ändringar som begärts i bygg-och miljönämndens reglemente 

 

att anta de ändringar som begärts i barn-och ungdomsnämndens reglemente  

 

att anta de ändringar som begärts i utbildning och arbetsmarknadsnämndens reglemente. 

 

Ärendebeskrivning  

Fullmäktige beslutade år 2009 om nya reglementen. En översyn av samtliga nämnders 

reglementen har utförts varav vissa förändringar i några nämnden föreslås. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelsen redovisas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 15 november 2011 § 224 

samt skrivelse jämte respektive nämnds förslag till förändringar från kommunledningskontoret.  
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 198 (kallelsen § 195) Dnr 11KS519 

Byggnads- och  

miljönämnden Taxa för verksamhet enligt miljöbalken och strålskyddslagens  

KLK-ekonomi område 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet kommunstyrelsens förslag  

 

att godkänna taxa för verksamhet enligt miljöbalken och strålskyddslagen 

 

att indexuppräkning ska vara 2,9 % from den 1 januari 2012  

 

att taxan ska gälla from den 1 januari 2012.  

 

Ärendebeskrivning 

Från Byggnads- och miljönämnden har förslag inkommit om taxa för verksamhet enligt 

miljöbalken och strålskyddslagens område. Taxans struktur utgår från Sveriges Kommuner och 

Landstings förslag till kommunal taxa och förslaget avser utöver indexuppräkningen en ytterligare 

ökning för att uppnå bättre kostnadstäckning. Beräkningen baseras på en uträkningsmodell från 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, utifrån årsarbetstid, tillsynstid och debiterbar tillsynstid. 

Sammantaget genererar detta en höjning av timtaxan från 791 till 874 kr. 

 

Beslutsunderlag 

I kallelse redovisas protokollsutdrag jämte skrivelse från Byggnads- och miljönämnden . 

 

Vid sammanträdet delas protokollsutdrag från den 6 december 2011 § 244 ut. 

 Bilaga § 198 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges:  § 199 (kallelsen § 196) Dnr 11KS521 

 

Tekniska nämnden Avgift för mottagning av snö till snötippen i Lindesberg Taxa 
KLK-ekonomi 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag  

 

att högsta avgift (basavgift) för mottagning av snö vid snötippen i Lindesberg ska vara 166 kr 

exklusive moms per snölass,  

 

att basavgiften ska gälla för året 2012,  

 

att basavgiften ska indexeras (formel för indexuppräkning återfinns i beslutsunderlaget)  

 

att taxa för vintersäsongen 2011-2012 ska vara 150 kr exklusive moms per snölass 

 

att uppdra till tekniska nämnden att handlägga och besluta om taxa för kommande säsonger från 

och med säsongen 2012-2013 för mottagning av snö vid snötippen i Lindesberg. Beslutad taxa 

ska vara samma under hela säsongen och får inte överstiga av fullmäktige beslutad maximal 

taxa.  

 

Ärendebeskrivning 

Gävle kommun har tillstånd enligt miljöbalken att ha snödeponi vid Lindesberg, beläget på 

fastigheten Fredriksskans 2:1, 15:1 med flera i Gävle kommun. Av den snö som kommer till 

anläggningen härstammar ungefär en tredjedel (1/3) från det kommunala vägnätet, resterande 

mängder har sitt ursprung i röjning hos privata markägare eller väghållare, 

bostadsrättsföreningar, privata industrier med flera. Driften av snötippen är förenad med stora 

kostnader och mycket arbete varav tekniska nämnden föreslår att avgift får debiteras till externa 

aktörer för kostnader som tekniska kontoret har för upprätthållande av snötippen.  

 

Ärendebeskrivning 
I kallelsen redovisas protokollsutdrag jämte skrivelse från Tekniska nämnden. 

 

Vid sammanträdet delas kommunstyrelsens protokollsutdrag från den 6 december 2011 § 239 

ut..  
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

Delges: Berörda § 200 (kallelsen § 197) 

 

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 12 december 2011 delas ut 

under sammanträdet. Paragrafen justeras omedelbart  Bilaga § 200 

 

Mona Kolarby (S) ordförande i valberedningen föredrar ärendet. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 201a (kallelsen § 198) Dnr 11KS539 

    

 

Enkel fråga av Roland Ericsson (C)  

 - Gratis bussresor för 65+, kan det förlängas att gälla även 
utanför centrum? 

Roland Ericsson (C) har ställt rubricerade fråga.  

 Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 

 

 Blir det möjligt för alla i kommunen boende, fyllda 65 år, att få gratis bussresor, när den nu 

gällande förmånen inom den centrala kommundelen, och till Forsbacka, ska förlängas? 

 

  Det meddelas att kommunen och Stadsbussarna kommit överens om att fortsätta med 

gratisresorna för medborgare fyllda 65 år under 2012. Detta trots att det nu blir en ny 

kollektivtrafikmyndighet under landstinget som blir ansvarig för kollektivtrafiken.  

 

    Pensionärsorganisationerna har gemensamt uppvaktat kommunstyrelsen om att få behålla 

gratisresorna som är möjligt under viss tid på dagen. 

 

   Men i och med detta beslut ställer sig många frågan om det arbetas på och planeras för att 

det ska införas liknande överenskommelse med de andra bussbolagen så att förmånen ska 

gälla för alla i kommunen boende fyllda 65 år. 

 

 Min fråga blir alltså: 

 

 Kommer gratis bussresor att införas för alla medborgare över 65 år i alla delar av 

kommunen? 

 

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

av Roland Ericsson (C) förklaras debatten avslutad. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 201b (kallelsen § 198) Dnr 11KS546 

    

 

Enkel fråga av Inger KällgrenSawela (M) 

 – Fria pensionärs resor 

Inger KällgrenSawela (M) har ställt rubricerade fråga.  

 Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas. 

 

 I våra dagstidningar har vi kunnat läsa att de fria pensionärsresorna ska fortsätta, för en del 

av Gävles pensionärer, i Gävle Kommun 2012. 

 

 Med anledning av detta vill jag till ansvarig ordförande i Tekniska nämnden ställa följande 

fråga; 

 

 Hur ska detta finansieras? 

 

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

av Inger KällgrenSawela (M) förklaras debatten avslutad. 

 

 

§ 202 (kallelsen § 199)  Dnr 11KS521 

 

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. 

 

§ 203 (kallelsen § 200)  Dnr 11KS529 

 

Bordläggning av svar på interpellation av Lena Ödeen (FP)  

 – Försämrade kunskaper i matematik 

På förslag av ordföranden beslutar Kommunfullmäktige att bordlägga besvarandet av 

interpellationen. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

§ 204 

 

Nya motioner 

Följande skriftliga motioner avlämnas av  

 

Anita Walther (V) och Marita Engström (V)  

 - Återta entreprenaderna inom Omvårdnadsnämndens verksamhet, dnr 11KS550. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionerna till Kommunstyrelsen för  

beredning. 

 

 

§ 205 

 

Nya interpellationer 

Följande skriftliga interpellationer lämnas av 

 

Måns Montell (M) 

 - Gävle kommuns ansvar för Salabanans broar över Dalälven, dnr 11KS547. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna får framställas till berört kommunalråd eller 

nämndsordförande för att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

 

 

§ 206 

 

Nya medborgarförslag 
 

Följande skriftliga medborgarförslag avlämnas av 

 

Helena Engberg 

 - Låt Gävlebocken stå året om, dnr 11KS532. 

 

Ann-Margret Pierrou 

 - Inrätta ett jämställdhetsutskott under kommunfullmäktige, dnr 11KS544. 

 

Bertil Håkansson 

 - Fysisk avstängning för genomfart vid Runebergsvägen, dnr 11KS549. 

 

Rickard Eriksson 

 - En hundrastgård i Boulognern, dnr 11KS559. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för 

beredning. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande  

 

 


