
 

 

 

 

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 25 mars 2013 kl. 09:00 -17:00 

 
Vice Ordförande 
Ann-Sophie Mattisson (M) 
 
 

 
Kl 09:00 
 
Anmälningsärenden 
§ 40 a Rapporter om ej verkställda biståndsbeslut enlig social- 4 
   tjänstlagen, dnr 12KS187 
 
§ 40 b Översyn arvodesbestämmelser, dnr 12KS421  12 
 
Beslutsärenden 
§ 41 Tillägg i Omvårdnadsnämndens reglemente, 12KS465 20 
 
§ 42 Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag  29 
 för nämnder och styrelser, 13KS53   
 
§ 43 Omfördelning av kommunbidrag för nämnder och styrelser 49 
 dnr 12KS290 
 
§ 44 Avsiktsförklaring Sätraåsen, dnr 13KS90  60 
 
§ 45 Val av ledamöter. ersättare och lekmannarevisorer i  67 
 styrelser för kommunala bolag, samt avsägelser och fyllnadsval

    
 
Motionsutlåtanden (bordlagda vid KF sammanträdet den 18/2) 
§ 46 Återta entreprenaderna inom Omvårdnadsnämndens  (151) 
 verksamhet, dnr 11KS550 

- Anita Walther och Marita Engström (V) 
 
§ 47 En mer familjvänlig politik i Gävle kommun, dnr 10KS262 (156) 

- Lennart Sjögren, Lili André och Lennart Ahlenius (samtliga KD) 
 
§ 48 Preventivt arbete tillsammans - en arbetsmodell för (164) 
 Gävles skolor, dnr 11KS377 

- Per-Åke Fredriksson och Evelyn Klöverstedt (båda FP) 
 
§ 49 Fritidsgård för HBT ungdomar, dnr 11KS378  (169) 

- Matilda Sundqvist Boox (FP) 
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§ 50 Lokal Pride Festival Gävle, dnr 11KS379  (173) 

- Matilda Sundqvist Boox (FP) 
 
§ 51 Översyn och förenkling av servicen angående tillämpning  (176) 
 av lagar, förordningar samt förutsättningar för näringslivet  
 att delta i kommunens upphandlingar, dnr 11KS381 

- Roland Ericsson, Urban Sjölander och Marina Alfredsson Bror  
- (samtliga C) 

 
§ 52 Handlingsplan för social trygghet och social delaktighet,  (179) 

- dnr 11KS298 - Lili André och Lennart Ahlenius (båda KD) 
 
§ 53 Ca kl 13:30 Allmänhetens och politikers frågestund  
 Medborgarförslag, forts beslutsärenden  
 och svar på interpellationer   
 
Medborgarförslagsutlåtanden 
§ 54 Satsa på Måsberget dnr 12KS125   68 
 
§ 55 Anslutning till Mayors for peace som är ett nätverk   72 
 för att förhindra, skydda och tillvarata invånarnas  
 intresse vid bruk av massförstörelsevapen, dnr 12KS306 
 
Interpellationer 
§ 56 Vad blir fortsättningen för barnen som har gått på  
 språkförskolan i Stenebergsgården? Dnr 12KS450 

- Birgittha Bjerkén (M) 
 
§ 57 Vad har Gävle kommun gjort för att stärka kommunikationerna  
 Gävle-Kista? Dnr 12KS449 – Måns Montell (M) 
 
§ 58 Vilka får föreningsbidrag från kommunen? Dnr 12KS453 
- Lili André (KD) 
 
§ 59 Hur planeras pengar till bostadssociala åtgärder? Dnr 12KS454 
- Lili André (KD) 
 
§ 60 Tjänster i Gävle kommun för personer med funktionshinder,  
 dnr 13KS71 – Inger KällgrenSawela (M) 
 
§ 61 Utredning angående den statliga regionala förvaltningen, 
 dnr 13KS74 – Måns Montell (M) 
 
§ 62 Oberoende utvärdering av Unga Örnar, dnr 13KS75 
- Lars Beckman (M) 
 
§ 63 Vilket ansvar har revisionen? Dnr 13KS78 
- Lili André (KD) 
 
Information 
§ 64 Annika Larsson Maspers redogör för åtgärdsplanen på  76 
 Utbildning & Arbete Gävle och Germund Jonsson redogör  
 för arbetet övrigt i kommunen (Internkontroll och internkontrollplan) 
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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 via webb TV på gavle.se.  

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

