
 

 

 

 

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 17 juni 2013 kl. 09:00 

 
Ordförande 
Daniel Olsson (S) 
 
 

 
Kl 09:00 
 
Beslutsärenden 
§ 86 Kommunledningsmål och ekonomiska ramar för    
 Gävle kommunkoncern 2014-2017 (bihang 2) dnr12KS390 
 
Paus kl 12:30-13:30 
 
Anmälningsärenden 
§ 87 Rapport om ej verkställda biståndsbeslut enligt    
 socialtjänstlagen år 2013, dnr 13KS221 
 
Beslutsärenden (§ 88- 91 bordlagda vid sammanträdet den 27 maj) 
§ 88 Årsredovisning 2012 för Gästrike Räddningstjänstförbund   
  dnr 13KS113 
 
§ 89 Miljöbokslut 2012, dnr 13KS131  
 
§ 90 Utveckling av arbete med delaktighet och trygghet.   
  Förslag om att inrätta lokala trygghetsråd, dnr 13KS9 
 
§ 91 Motioner/medborgarförslag som är under bearbetning   
 dnr 13KS14 
 
§ 92 Delårsrapport I år 2013 för nämnder och bolag, dnr 13KS179  
 
§ 93 Valkretsar/Valdistrikt i Gävle kommun - Val 2014, dnr 13KS196  
 
§ 94 Miljöstrategiskt program dnr 11KS398   
 
§ 95 Grundsyn Hållbarhet, dnr 13KS38   
 
§ 96 Oljeskyddsplan i Gävle kommun, dnr 13KS231 
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§ 97 Samordnad beredskapsplan för dammbrott i Dalälven,  
 dnr 13KS230 
 
§ 98 Policy för kemisk bekämpning på offentligmark, dnr 13KS176  
 
§ 99 Inköp Gävleborg - Årsredovisning 2012, dnr 13KS197  
 
§ 100 Framtida placering i kommunkoncernen för avdelningen 
 markbyggarna inom förvaltningen Samhällsbyggnad Gävle, 
 dnr 13KS80 
 
§ 101 Avsägelser och fyllnadsval   
 
Motionsutlåtanden 
§ 102 Införande av e-hemtjänst i Gävle kommun, dnr 12KS357   

- Måns Montell (M) 
 
§ 103 Utred regional äldrepeng, dnr 12KS451   

- Lili André (KD) och Lennart Ahlenius (KD) 
 
§ 104 Mobilapplikation för Gävle kommun, dnr 12KS171  

- Roger Hedlund, Richard Carlsson, Marcus Andersson  
- och Carl Ekenberg (samtliga SD) 

 
§105 Hospice i Gävle, dnr 12KS162  

- Ewa Stenberg Jäderberg (M) 
 
§ 106 Rullstolstaxi, dnr 12KS355   

- Lars Beckman (M) 
 
§ 107 Våga Tillväxt Gävle för våra ungdomar, dnr 11KS94   

- Evelyn Klöverstedt (FP) 
 
§ 108 Bättre vägledning till jobb för arbetslösa ungdomar, dnr 12KS115 

- Per-Åke Fredriksson (FP) 
 
§ 109 Ett kommunfullmäktige som bättre avspeglar valresultatet   
 Dnr 13KS69 - Micael Dahlberg (M) 
 
§ 110 Slå samman förvaltningarna Barn & Ungdom med  

Utbildning- och Arbete samt slå samman till  
gemensam nämnd Dnr 12KS117 

 
§ 111 Ca kl 13:30 Allmänhetens och politikers frågestund  
 Medborgarförslag, forts beslutsärenden  
 och svar på interpellationer   
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Medborgarförslagsutlåtanden 
§ 112 Ersättning till Volontärarbete i brottsofferjouren Boj,   
 dnr 12KS395 
 
§ 113 Förslag på olika lösningar för idrottsarenor, dnr 12KS332  
 
 
§ 114 Förvaringsplats för kajaker och kanoter sommartid  
 samt iläggningsplats, dnr 12KS152 
 
§ 115 Gävle. staden vid havet, dnr 12KS411  
 
§ 116 Bind ihop Stadsbiblioteket och länsmuseet med en  
  tillbyggnad av glas istället för den tilltänkta vid slottstorget, 
  dnr 12KS325 
 
Interpellationer 
§ 117 Vilket ansvar har revisionen? Dnr 13KS78 
- Lili André (KD) 
 
§ 118 Utredning angående den statliga regionala förvaltningen, 
 dnr 13KS74 – Måns Montell (M) 
 
§119 Torsten Billmans fresk "Samhällsutveckling" i fd Folkets Hus  
 dnr 13KS143 - Lena Ödeen (FP) 
 
§ 120 Kommer förskolan Barnvakten i Valbo att läggas ned? dnr 13KS144 
- Lili André (KD) 
 
§ 121 Snöröjning av gångbanor i centrala Gävle, dnr 13KS117 
- Carl Ekenberg (SD) 
 
§ 122 Statsbidrag för statliga åtaganden, dnr 13KS248 

- Roger Hedlund (SD) 
 
§123 Hur många barn riskerar att drabbas p.g.a. bortkomna orosanmälningar? 
 dnr 13KS261 – Lili André (KD) 
 
§124 Komvux uppdragsutbildning, dnr 13KS266 
- Lena Ödeen (FP) 
 
 
 
Allmänhetens frågestund 
Frågorna ska vara av allmänt intresse och besvaras av kommunalråd eller den kom-
munfullmäktigeledamot som berörs. För svar krävs att frågeställaren är närvarande. 
Frågan lämnas skriftligen till Kommunfullmäktige, 801 84 Gävle, eller gav-
le.kommun@gavle.se senast onsdagen före sammanträdet. 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 myndighetsutövning 
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 medbor-
garförslag via kommunens  
hemsida www.gavle.se under fliken e-tjänster. 
 
Upplysning 

Sammanträdet direktsänds via webb TV på gavle.se.  

http://www.gavle.se/

