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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
                            

Plats och tid 
Stadshusets Spegelsal, måndagen den 28 oktober 2013 kl. 09:00 

 
Ordförande 
Daniel Olsson (S) 
 
 

 
Kl 09:00 
 
Anmälningsärenden 
§ 143  
a  Rapport om ej verkställda biståndsbeslut enligt    
 socialtjänstlagen år 2013, dnr 13KS221 
 
b  Anmälan om beslutade medborgarförslag i övriga nämnder  
 
Beslutsärenden 
§ 144 Delårsrapport 2, år 2013 med årsprognos för kommunen   
 och de kommunala bolagen, dnr 13KS287 
 
§ 145 Remiss - Rapport om förutsättningar att etablera  
  Samordningsförbund för rehabilitering i Gävleborg, 
  dnr 13KS232  
 
§ 146 Ändrade bidragsformer inom Kultur- och fritidsnämnden,  
 dnr 13KS295 
 
§ 147 Nyttjande av ramen i det kommunala försäkringsbolaget,   
 dnr 13KS232 
 
§ 148 Anmälan om väckta motioner och medborgarförslag  
 som är under beredning fr o m 2013-01-01, dnr 13KS14 
 
§ 149 Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2014   
 
§ 150 Avsägelser och fyllnadsval  
 
Motionsutlåtanden  
§ 151 Tillgänglighet till programmet Platina för förtroendevalda   
 och ledamöter i nämnder, dnr 13KS147 

- Margareta Larsson (M)   
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§ 152 Mutor och bestickning, dnr 11KS475   

- Hampus Furubacke (M) 
 
§ 153 Införande av entreprenörskap vid vård och omsorgs-  
 programmet vid Polhemsskolan, dnr 13KS141 

- Inger KällgrenSawela, Måns Montell och  
- Margareta Larsson (samtliga M) 

 
§ 154 Inför äldrelots i Gävle kommun, dnr 12KS456   

- Per-Åke Fredriksson (FP) 
 
§ 155 Minska lärarnas administration, dnr 13KS60   

- Per-Åke Fredriksson (FP) 
 
§ 156 Matchning för att hjälpa människor till arbete, dnr 09KS170  

- Roland Ericsson (C) 
 
§ 157 Medborgardialog för och med ungdomar, dnr 11KS389  

- Inger KällgrenSawela (M) 
 
§ 158 Betong är ingen sprakande färg, dnr 10KS270  

- Elin Lundgren, Daniel Olsson och Anéa Elving (samtliga S) 
 
§ 159 Anhörig/Anhörigvårdare mitt i livet, dnr 12KS276  

- Måns Montell (M) 
 
§ 160 Ge Gävlebona en klocka på Torget, dnr 12KS403  

- Pia Jansson (M) 
 
§ 161 Volontärverksamhet, dnr 12KS312 

- Anéa Elfving (S) 
 
§ 162 Allmänhetens och politikers frågestund  
 Medborgarförslag, forts beslutsärenden  
 och svar på interpellationer   
 
Medborgarförslagsutlåtanden 
§ 163 ADHD-center i Gävle, dnr 13KS148  
 
§ 164 Att Gävle Kommun går med i Klimatkommunerna,   
 Dnr 12KS469 
 
§ 165 Stäng av Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan  

från Staketgatan samt inför gratis parkering 1-2 tim, 
dnr 12KS209 

 
Interpellationssvar 
§ 166 Trygghetslarm, dnr 13KS369 
- Pia Jansson (M) 
 
§ 167 De Handikappades Hus/Tullbomsgården, dnr 13KS370 
- Inger KällgrenSawela (M) 
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§ 168 Hur är arbetet med kommunens diarium organiserat?  
 Dnr 13KS381 - Micael Dahlberg (M) 
 
§ 169 En god äldreomsorg för döva, dövblinda och hörselskadade, 
 dnr 13KS384 - Lili André (KD) 
 
 
Allmänhetens frågestund 
Frågorna ska vara av allmänt intresse och besvaras av kommunalråd eller den 
kommunfullmäktigeledamot som berörs. För svar krävs att frågeställaren är 
närvarande. Frågan lämnas skriftligen till Kommunfullmäktige, 801 84 Gävle, 
eller gavle.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 myndighetsutöv-
ning 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 gav-
le.se.  
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