
 

 

 

 

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 28 maj 2012 kl. 14:00-22:00 

 

Ordförande 

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

 

 
Beslutsärenden 

§ 85 Godkännande av kommunens Årsredovisning 2011  3 

(bihang 1) och ansvarsfrihet för styrelsen, övriga  

nämnder och de förtroendevalda i dessa, samt  

revisionsberättelse och granskningsrapport avseende  

revisorskollegiet, dnr 11KS444 

 

  Årsredovisningen med samtliga bilagor hålls tillgänglig på  

  kommunledningskontoret, diariet och finns även på www.gavle.se 

 

§ 86 Balansering av resultat till resultatfonder år 2011, dnr 12KS5 30 

 

§ 87 Handlingsplan mot hemlöshet, dnr 12KS81 40 

 

§ 88 Miljöbokslut 2011, dnr 12KS129 58 

 

§ 89 Gästrike Räddningstjänstförbund – Årsredovisning 2011  83 

  med revisionsberättelse, dnr 12KS127 

 
§ 90 Avsägelser och fyllnadsval  104 
 
Motioner  
§ 91 Skydda barn mot övergrepp inom föreningslivet dnr    105 

11KS264 – Lili André och Lennart Ahlenius (KD) 
 
§ 92 Kollektivtrafiken, en rättighet för alla i Gävle kommun,  110 
 dnr 11KS471 - Lennart Ahlenius och Lili André (KD) 
 
§ 93 Fimpa rätt och lätt, dnr 11KS391   114 

- Pia Jansson (M) 
 
§ 94 Åtgärder för att stärka placerade barns rättigheter,    117 
 dnr 11KS25 – Per- Åke Fredriksson, Mats Ivarsson, Lena 

Ödeen och Matilda Sundquist Boox (samtliga FP) 
 

http://www.gavle.se/


Sid 2 (2)  

 

 
§ 95 Inrätta föräldrautbildning i Gävle kommun,    128 
 dnr 11KS468 - Lili André och Lennart Ahlenius (KD) 
 
§ 96 Spårvagnen framtidens kommunikationsmedel i Gävle,  132 
 dnr 11KS390 – Kenneth Bognesand (M) 
 
§ 97 Allmänhetens och politikers frågestund  
 Medborgarförslag, forts beslutsärenden  
 och svar på interpellationer   
 
Medborgarförslag  
§ 98 Hundrastplatser i Sätra och södra Gävle, dnr 11KS300  136 
 

§ 99 Nybyggnation av scen i Boulognerskogen, dnr 11KS420  139 
 
§ 100 Flaggning på Nordens dag den 23 mars 2012, dnr 11KS513  144 
  
§ 101 Avsätt pengar från försäljningen av tomträtterna till    147 
 skötsel och utveckling av Gävles grönområden och parker,  
 dnr 11KS487   
 
§ 102 En hundrastgård i Boulongern, dnr 11KS554  150 
 
§ 103 Vanvård och säkerhet i Sätra centrum, dnr 11KS490   153 
 
Interpellationer 

§ 104 Ledighetshantering av skolan, dnr 12KS172 

- Roger Hedlund (SD) 

 

§ 105 Parkeringsbrist vid gamla Kyrkogården, dnr 12KS173 

- Roger Hedlund (SD) 

 

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.  
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