
 

 

 

 

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 23 april 2012 kl. 14:00-22:00 

 

Ordförande 

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

 

Beslutsärenden 
§ 48 Val av bisittare i kommunfullmäktiges presidie 
  
§ 49 Framtida org. – Finskt förvaltningsområde, 11KS178  4 
 
§ 50 Kommunalisering hemsjukvård, dnr 11KS27  47 
 
§ 51 Ej avslutade motioner/medborgarförslag, 11KS114  61 
 
§ 52 Avsägelser och fyllnadsval 66  

 
Motioner  
§ 53 Tydligare ekonomisk redovisning dnr 10KS260  67 
- Björn Frankson och Robert Waller (M) 
 
§ 54 Ett bonussystem för anställda, dnr 11KS223  71 
- Per-Åke Fredriksson (FP) 
 
§ 55 Allmänhetens och politikers frågestund  
 Medborgarförslag, forts beslutsärenden  
 och svar på interpellationer   
 
Medborgarförslag  
§ 56 Att kommunen inventerar och beskär fruktträd som står på 74  
 kommunal mark, dnr 11KS265 
 

§ 57 Låt Gavleån vid Södra Strandgatan bli en ännu mer del  78 
av Gävle, dnr11KS191 

 
§ 58 Bevara gamla kranar vid Alderholmens kaj, dnr 11KS193 83 
  
§ 59 Hyresradhus för pensionärer i Valbo, dnr 11KS207  86 
 
§ 60 Att kommunen ska informera om och rensa   89 

upp i radhus- och villaområden när det gäller 
avfall, dnr 11KS419 

 
§ 61 Bomhus Bikepark, dnr 11KS244  93 
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§ 62 Erbjud elever att läsa gymnasiekurser i förväg   97 
under sommarlovet, dnr 11KS334 

 
§ 63 Information -dialog från och till, brukare -anhöriga,   100 

dnr 11KS259  
 
§ 64 Skylta med namnet Gavleån, vid varje överfart   104 

över ån, dnr 11KS365 
 
§ 65 Inrätta ett jämställdhetsutskott under kommun   107 
 fullmäktige, dnr 11KS544 
 
§ 66 Förbättringar önskas på gång- och cykelväg Sätra,  110 
  dnr 11KS265 
 
§ 67 Information till villa och radhusägare för att undvi-  113 

ka dumpning av trädgårdsavfall i skog och omgiv-
ningar, dnr 11KS277 

 
§ 68 Lägre trottoarkanter vid övergångsstället vid   117 

korsningen Staketgatan/Norra Skeppargatan, 
dnr 11KS474 

 
§ 69 Att försäljning av narkotikarelaterade produkter    120 

inte accepteras i Gävle i kommuns policy/direktiv 
för marknadsförsäljning, dnr 11KS341 

 
§ 70 Fria resor för 65+ som i Göteborg, dnr 11KS242   124 
 
§ 71 Asfaltering av vägen till återvinningscentralen   127 

len i Hamrånge, dnr 11KS290 
 
§ 72 Parkeringsproblem på gatorna runt Nynäs   130 

plan, dnr 11KS296 
 
Interpellationer 
§ 73 Trygghetslarm, dnr 12KS69 - Pia Jansson (M) 

 

§ 74 Varför lägger Gävle Kommun mindre pengar på särskoleelever  
 än andra i samma storlek? dnr 12KS70 – Pia Jansson (M) 
 
§ 75 Hur redovisas Barnbokslut i Gävle kommun? dnr 12KS74 
- Lili André (KD) 
 
§ 76 Vilka slutsatser kan dras av Skolinspektionens granskning?  
 dnr 12KS78 - Per-Åke Fredriksson (FP) 
 
§ 77 Gratis busskort även till sjukpensionärer, dnr 12KS82 
- Lennart Ahlenius (KD) 
 
§ 78 Modern kommunikation på äldreboenden, dnr 12KS108 
- Lili André (KD) 
 
§ 79 Volontärverksamhet i skolan? Dnr 12KS120 
- Per-Åke Fredriksson (FP) 
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§ 80 Byggnation på rivningstomter i centrala Gävle, dnr 12KS124 
- Carl Ekenberg (SD) 
 
§ 81 Bussförbindelser till och från Forsbacka, dnr 12KS126 
- Lars-Göran Ståhl (S) 
 
 

Allmänhetens frågestund 
Frågorna ska vara av allmänt intresse och besvaras av kommunalråd eller 
den kommunfullmäktigeledamot som berörs. För svar krävs att frågestäl-
laren är närvarande. Frågan lämnas skriftligen till Kommunfullmäktige, 
801 84 Gävle, eller gavle.kommun@gavle.se senast onsdagen före sam-
manträdet. 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 myndig-
hetsutövning 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.  
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