
 

 

 

 

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 december 2012 kl. 09:00 Obs tiden! 

 

Ordförande 

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

 

 
Kl 09:00 Lucia 
 
Information  
Stadshus AB, Pensionärsrådet och Tillgänglighetsrådet  
Informerar om sina verksamheter 
 
Anmälningsärenden 

§ 178 Slutrapport från kommunrevision gällande gransk-  3  

ning av finansförvaltning, dnr 12KS241 

 

Beslutsärenden 

§ 179 Samverkansformer företagshälsovård, dnr 12KS224   23 

 
§ 180 Val av ombud vid bolagsstämmor år 2013 –   30 
 Gävle Stadshus AB, dnr 12KS379   
 
§ 181 Fastighetsstrategi för tillväxt med inriktning mot  35 
 Omvårdnad Gävles vård- omsorgs- och gruppboende,  
 dnr 12KS225 
 
§ 182 Verksamhetsplan för kommunfullmäktige år 2013 44 
 Dnr 12KS 
 
§ 183 Avsägelser och fyllnadsval   46 
 
Motioner 
§ 184 Ett centralt stadsbad – utveckling för en attraktivare stad,  47 
 dnr 11KS28 – Jörgen Edsvik (S), Seppo Laine (V) och 
 Dan Lorén (MP) 
 
§ 185 Ca kl 11:00 Allmänhetens och politikers frågestund  
 Medborgarförslag, forts beslutsärenden  
 och svar på interpellationer   
 
Medborgarförslag 
§ 186 Ett stadsmuseum – gärna i Rådhuset dnr 12KS128 55 
 



Sid 2 (2)  

 

 
§ 187 Stoltare och mer välkomnande Gävle vid tolvslaget på nyår 60 
 Dnr 11KS103 
 
§ 188 Skridskobana på inre fjärden, dnr 12KS8  63 
 
§ 189 Erbjuda uthyrning alternativt utlåning av barnvagnar  66 
 på stan i city för de föräldrar med små barn som väljer  
 att cykla in till city, dnr 10KS186 
 
§ 190 Låt Gävlebocken stå året om, dnr 11KS532  69 
 
§ 191 Förbättra parkerings- och kommunikationsmöjligheterna  72 
 runt Vikinga skolan, dnr 12KS113 
 
§ 192 Vill Gävle kommun satsa på cykeln? Dnr 11KS421 77 
 
Interpellationer 

§ 193 Vilka juridiska åtgärder har Gävle kommun vidtagit mot  

 Park & Resort/Furuviksparken för att få tillbaka de pengar som  

 rättmätige tillhör Gävleborna? Dnr 12KS400 – Lars Beckman (M) 

 

§ 194 Trygghet efter Gavleån, dnr 12KS401 

- Pia Jansson (M) 

 

§ 195 Det är i skolan det börjar, dnr 12KS402 

- Margareta Larsson (M) 

 

§ 196 Hur gick det till när Gävle förlorade SM-veckan? Dnr 12KS408 

- Per-Åke Fredriksson (FP) 

 

§ 197 Parkeringsplatserna på Södra Kungsgatan vid Restaurang Pigalle,  

 dnr 12KS409 – Kenneth Bognesand (M) 
 
 
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.  

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

