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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
                           Reviderad 12-11-19 

Plats och tid 
Stadshusets Spegelsal, måndagen den 26 november 2012 kl. 14:00-22:00 

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

 
Kl 14:00-17:00 
Budgetdebatt med beslutsärende 
§ 164 Kommunplan med årsbudget 2013 och utblick 2014-2016 3 
 dnr 12KS7 (Bihang 3) 
 
§ 165 Försäljning av Fjärran Höjder, dnr 12KS223  5 
 
§ 166 Tilläggsavtal med Brynäs Arena AB avseende c-hall mm 82 
  dnr 12KS277 
 
§ 167 Kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträden 127 
  år 2013, dnr 12KS366 
 
§ 168 Avgifter hemsjukvård inom omvårdnadsförvaltningen 129 
  dnr 12KS337 
 
§ 169 Inrättande av Testeboskogens naturreservat, dnr 12KS266 134 
 
§ 170 Avsägelser och fyllnadsval   183 
 
§ 171 Ca kl 17:00 Allmänhetens och politikers frågestund  
 Medborgarförslag, forts beslutsärenden  
 och svar på interpellationer   
 
Medborgarförslag 
§ 172 Värdeutredning och ändrat ägande med förord för  184 
 stiftelsebildning - Valls hage inkl bro, dnr 12KS28 
 
Interpellationer 
§ 173 Satsning på lärarvikarier i Gävle, dnr 12KS353 
 Per-Åke Fredriksson (FP) 
 
§ 174 Avspärrningar i Gävle centrum – hur togs beslutet och av vem?  
 dnr 12KS 354 – Lars Beckman (M) 
 
 
 



Sid 2 (2)  

 
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. 
 
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.  
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