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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
                            

Plats och tid 
Stadshusets Spegelsal, måndagen den 24 februari 2014 kl. 09:00 

 
Ordförande 
Daniel Olsson (S) 
 
 

 
Kl 09:00 
 
Anmälningsärenden 
§ 1 
a Anmälan om beslutade medborgarförslag i övriga nämnder  
 
b Samverkansavtal mellan Gävle kommun och    
 Buffalo City Sydafrika, dnr 13KS500 
 
c Gävles näringslivsprogram 2014-2016, dnr 13KS513   
 
d Förvaltningsrättens dom angående kommunfullmäktiges   
 beslut den 27 maj 2013 § 70, dnr 13KS281 
 
e Länsstyrelsens beslut angående Gävle kommuns indelning i   

valkretsar och valdistrikt inför val till riksdagen, kommun- 
fullmäktige och landstingsfullmäktige år 2014, dnr 13KS196 

 
Rapporter 
§ 2  
a Revisionsrapport – Följer demensvården i Gävle    
 Socialstyrelsens nationella riktlinjer, dnr 13KS358 
 
b Revisionsrapport – Granskning av handläggningstider  
 myndighetsutövning enligt Plan- och bygglagen,  
 Byggnads- och miljönämnden Gävle kommun, dnr 13KS404 
 
Beslutsärenden 
§ 3 Ändring i Grunder för uttagande av avgift för upplåtelse   
 av offentlig plats i Gävle kommun from 2014, dnr 13KS483 
 
§ 4 Rev kommunplan med årsbudget 2014 och utblick 2015-2017  
 dnr 13KS294 
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§ 5 Bolagsordning för Markbyggarna samt tydliggöra alla   
 ekonomiska handlingar enligt fullmäktiges återremissbeslut 
 2013-12-16, dnr 13KS80 
 
§ 6  Avsägelser och fyllnadsval  
 
Motionsutlåtanden 
§ 7 En utredning om osund konkurrens, dnr 09KS197   

- Inger KällgrenSawela (M) 
 
§ 8 Stadsarkitekt i Gävle kommun, dnr 13KS76  

- Björn frankson (M) 
 
§ 9 Unga företagare i kommunala bolagsstyrelser, dnr 13KS260 

- Niclas Bornegrim (M) 
 
§ 10 Vegetarisk dag, dnr 12KS164   

- Matilda Sundqvist Boox (FP) 
 
§ 11 Gör Gävle till fristadskommun, dnr 13KS209  

- Roger Persson, Helene Börjesson, Inger Schörling  
- och Kicki Larsson (samtliga MP) 

 
§ 12 Allmänhetens och politikers frågestund  
 Medborgarförslag, forts beslutsärenden  
 och svar på interpellationer   
 
Medborgarförslagsutlåtanden 
§ 13 Gör om Norrsundet till ett nytt Öregrundsliknande   
 Samhälle, dnr 13KS1 
 
§ 14 Låt Gävle bli Fairtrade City diplomerad, dnr 13KS154  
 
§ 15 Levande adventskalender i Rådhuset, dnr 13KS114  
 
Interpellationssvar 
§ 16 Lex Gävle hamn, dnr 13KS436 
- Måns Montell (M)  
 
§ 17 Hur giftfri är förskolemiljön i Gävle? Dnr 13KS517 
- Roland Ericsson (C) 
 
§ 18 Kan vi göra mer för tillgängligheten? Dnr 13KS522 
- Per-Åke Fredriksson (FP) 
 
§ 19 Giftiga leksaker på våra förskolor? Dnr 13KS527 
- Lena Ödeen (FP) 
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§ 20 Familjestöd i Gävle kommun, dnr 13KS530 
- 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  
gavle.se.  

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

