
 

 

 

 

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 27 maj 2013 kl. 09:00 -17:00 

 
Ordförande 
Daniel Olsson (S) 
 
 

 
Kl 09:00 
 
Information 
§ 68 Ungdomsrådet och Kultur Lätting informerar om projektet  
 "Life Media and Participation". 
 
Anmälningsärenden 
§ 69 a Anmälan om beslutade medborgarförslag i övriga nämnder  3 
 
§ 69 b Revisionsrapport – Kommunrevisionens granskning av kontroll av  20 
  fakturor från externa uppdragsföretag, omvårdnad dnr 12KS464 
 
Beslutsärenden 
§ 70 Godkännande av kommunens Årsredovisning 2012  73 

(bihang 1) och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen,  
övriga nämnder och de förtroendevalda i dessa, samt  
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende  
revisorskollegiet, dnr 12KS361 

 
  Årsredovisningen med samtliga bilagor hålls tillgänglig på  
  kommunledningskontoret, diariet och finns även på www.gavle.se 
 
§ 71 Balansering av resultat till resultatfonder år 2012, 221 
  dnr 13KS122 
 
§ 72 Årsredovisning 2012 för Gästrike Räddningstjänstförbund  234 
  dnr 13KS113 
 
§ 73 Miljöbokslut 2012, dnr 13KS131 260 
 
§ 74 Utveckling av arbete med delaktighet och trygghet.  283 
  Förslag om att inrätta lokala trygghetsråd, dnr 13KS9 
 

http://www.gavle.se/


Sid 2 (2)  

 
§ 75 Motioner/medborgarförslag som är under bearbetning  291 
 dnr 13KS14 
 
§ 76 Val av ledamöter till kommunala bolag, dnr 13KS175 295 
 
§ 77 Avsägelser och fyllnadsval 299 

 
§ 78 Ca kl 13:30 Allmänhetens och politikers frågestund  
 Medborgarförslag, forts beslutsärenden  
 och svar på interpellationer   
 
 
Interpellationer 
§ 79 Utredning angående den statliga regionala förvaltningen, 
 dnr 13KS74 – Måns Montell (M) 
 
§ 80 Vilket ansvar har revisionen? Dnr 13KS78 
- Lili André (KD) 
 
§ 81 Torsten Billmans fresk "Samhällsutveckling" i fd Folkets Hus  
 dnr 13KS143 - Lena Ödeen (FP) 
 
§ 82 Kommer förskolan Barnvakten i Valbo att läggas ned?-+ dnr 13KS144 
- Lili André (KD) 
 
 
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.  
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