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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
                            

Plats och tid 
Stadshusets Spegelsal, måndagen den 30 september 2013 kl. 09:00 

 
Ordförande 
Daniel Olsson (S) 
 
 

 
Kl 09:00 
 
Anmälningsärenden 
§ 128  
a Anmälan om beslutade medborgarförslag i övriga nämnder  
 
b  Revisionsrapport – Granskning av tillämpning av    
 bestämmelser som ersättningar till kommunalt 
 förtroendevalda i Gävle kommun, dnr 12KS324 
 
c Revisionsrapport – Användningen av läkemedel i   
 Äldreomsorgen, dnr 13KS303 
 
Beslutsärenden 
§ 129 Resepolicy för Gävle kommunkoncern, dnr 12KS470   
 
§ 130 Höjd anläggningsavgift för allmänna vattentjänster för    
  Gävle Vatten AB, dnr 13KS129 
 
§ 131 Bildande av Tångbergets naturreservat, dnr 13KS118  
 
§ 132 Promemorian Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län    
 och Gävleborgs län Ds 2013:14, dnr 13KS134 
 
§ 133 Remiss från Region Gävleborg - Förslag till    
 överenskommelse om samverkan kring personer  
 med psykisk funktionsnedsättning, dnr 12KS298 
 
§ 134 Avsägelser och fyllnadsval   
 
Motionsutlåtanden (bordlagda vid sammanträdet den 17 juni) 
§ 135 Rullstolstaxi, dnr 12KS355   

- Lars Beckman (M) 
 
 



Sid 2 (2)  

 
§ 136 Våga Tillväxt Gävle för våra ungdomar, dnr 11KS94   

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

- Per-Åke Fredriksson (FP) 
 
§ 138 Allmänhetens och politikers frågestund  
 Medborgarförslag, forts beslutsärenden  
 och svar på interpellationer   
 
Interpellationer 
§ 139 Tror Gävle kommun att funktionsnedsatta med särskilt parkeringstillstånd  
  cyklar på sommaren i stället för att åker bil? dnr 13KS291 

- Lars Beckman (M) 
 
 
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. 
 
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 av Radio Gävle 102,7 MHz samt via webb TV på gavle.se.  
 

mailto:gavle.kommun@gavle.se
mailto:gavle.kommun@gavle.se
http://www.gavle.se/

