
 

 

 

 

Gävle kommun Kommunledningskontoret Besök Drottninggatan 22 

Växel 026-17 80 05   kommunstyrelsen@gavle.se  www.gavle.se 

 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Plats och tid 

Stadshusets Spegelsal, måndagen den 29 oktober 2012 kl. 14:00-22:00 

 

Ordförande 

Daniel Olsson (S) 
daniel.olsson@gavle.se 
 

 

 
Information 
§ 133 Information om FN:s konvention om rättigheter för 
 personer med funktionsnedsättning 
 
Anmälningsärenden 

§ 134 Rapport från socialnämnden och omvårdnad om ej  

 verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen,  

 dnr 12KS187 

 
Beslutsärenden 
§ 135 Arbetsordning Kommunfullmäktige, dnr 12KS93  
 
§ 136 Utökning av verksamhetsområde Trösken, Furuvik,  
 dnr 12KS233 
 
§ 137 Gemensamma utgångspunkter för arbetet med att  
 förbättra befolkningens hälsa i Gävleborg, dnr 11KS338 
 
§ 138 Delårsrapport 2 för nämnder och bolag. 11KS431 
 
§ 139 Detaljplan för bostad - del av Söder 2:3 m fl  
 Timmermansgatan, dnr 11KS486 
 
§ 140 Anmälan om väckta motioner och medborgarförslag  
 som är under beredning, dnr 12KS121 
 
§ 141 Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2013 
 
§ 142 Avsägelser och fyllnadsval   
 
Motioner 
§ 143 Bygg inte sönder Gävles parker 11KS98 

- Kenth Lövgren (FP) 
 
§ 144 Inrätta ett barn- och ungdomsombud, dnr 12KS75 

- Lili André och Lennart Ahlenius (KD) 
 
§ 145 Utred möjligheterna att införa lagen om valfrihetssystem 

 inom särskilt boende, 12KS71 – Måns Montell (M) 
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§ 146 Planera för morgondagens äldrebehov dnr 11KS523 

- Per-Åke Fredriksson (FP) 

 

§ 147 Enhet för kvalitetsinspektioner inom äldreomsorgen,  

dnr 12KS170 - Roger Hedlund, Richard Carlsson, 

Marcus Andersson och Carl Ekenberg (samtliga SD) 

 
§ 148 Allmänhetens och politikers frågestund  
 Medborgarförslag, forts beslutsärenden  
 och svar på interpellationer   
 
Medborgarförslag 
§ 149 Ipad som elevdator på de kommunala gymnasieskolorna,  

dnr 12KS188 
 

§ 150 Jämställd verksamhet - samverkan mot våld i relationer,  
dnr 12KS15 

 
§ 151 Sysselsättning för arbetslös ungdom,dnr 11KS558 
 
§ 152  Belys vattendroppen i Alderholmskanalen, dnr 12KS35 
 
§ 153 Värdeutredning och ändrat ägande med förord för  
 stiftelsebildning - Valls hage inkl bro, dnr 12KS28 
 
§ 154 Trollrikekanalen - värd att bevara,dnr 12KS24 
 
§ 155 Busstrafiken till Hemlingby återupptas, dnr 11KS574 
 
§ 156 Parkeringsplats vid Johanneslöt, dnr 11KS559  
 
§ 157 Ge kommunens invandrarungdomar en plattform  
 att diskutera arbete, fritidssystelsättning mm, dnr 12KS178 
 
§ 158 Prioritera upp den planerade cykelbanan längs Furuviksvägen, 
 mellan Södra Nyvallsgatan – Södra Kungsvägen, dnr 12KS96 
 
§ 159 Förenkla för föräldrar som har barn på förskolan och samtidigt 
 öka säkerheten, dnr 11KS517 
 
§ 160 Fysisk avstämning för genomfart  
 vid Runebergsvägen, dnr 11KS549  
 
 
Allmänhetens frågestund 
Frågorna ska vara av allmänt intresse och besvaras av kommunalråd eller 
den kommunfullmäktigeledamot som berörs. För svar krävs att frågeställa-
ren är närvarande. Frågan lämnas skriftligen till Kommunfullmäktige, 801 
84 Gävle, eller gavle.kommun@gavle.se senast onsdagen före sammanträ-
det. Frågan kan också ringas in på tfn 17 81 01. 
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Medborgarförslag 
Kommuninvånarna kan också lämna förslag till kommunfullmäktige.  
Förslagen ska handla om kommunens verksamhet - dock inte myndighets-
utövning mot enskild person. Skriv ner förslaget, underteckna det med 
namn och adress och skicka det till Kommunfullmäktige, 801 84 Gävle. Du 
kan även skicka in ditt medborgarförslag via kommunens  
hemsida www.gavle.se under fliken e-tjänster. 
 
Upplysning 

Sammanträdet direktsänds av Radio Gävle 102,7 MHz samt via webb TV på 
gavle.se.  

 

http://www.gavle.se/

