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X
X
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X
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Övriga närvarande
Anders Olsson, IT-chef §201-217a
Anna Karin Wågberg-Sperring, adm. chef §201-217a
Bosse Wahlbäck, förvaltningschef
företagshälsan Region Gävleborg § 217b
Gunilla Beckman-Ljung, revisor §201-217a
Göran Arnell, kommunchef
Helen Åleskog, biträdande kommunchef
Jenny Thorsell, revisor
Maria Bergh, exploateringsstrateg § 201 - 208
Maria Kärnström (S), politisk sekreterare§ §201-217a
Maria Rosén, HR-direktör
Marie Barrling, tf. presschef §201-217a
Martin Svaleryd, ekonomidirektör §201-217a
Mimmi Fernquist (SD), revisor
Patrik Stenvard, kommunfullmäktiges ordförande
Petter Bergeå, sekreterare

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-10-24
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Justerare

Upprop samt val av justerare
Fastställande av föredragningslista
Förutsättningar för gemensam vikarieanskaffning i Gävle
kommunkoncern
Extratjänster Gävle kommunkoncern
Ny medlem i gemensam nämnd för företagshälsovård
Pensionsförutsättningar - pensionsförstärkning PA-KL
Taxa vid utlämnande av kopior och avskrifter av allmänna
handlingar
Priser vid försäljning av tomträtter för bostadsändamål under år
2018 och tills vidare
Försäljning av tomträtt – Stigslund 43:6 - Brf Källbacken
Utskick av Sociala hållbarhetsprogrammet på remiss
Politisk Organisation i Gävle kommun POG
Global kommun 2018
Avsiktsförklaring medfinansiering av ny sträckning av väg 76
Ekonomiska månadsrapporter år 2017 för Kommunstyrelsen
Ekonomiska månadsrapporter år 2017 för kommunen och de
kommunala bolagen
Anmälningsärenden och delegationsbeslut
Information/uppföljning

Uppdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-10-24

§201: Upprop samt val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Therese Metz (MP) justerar protokollet samt att
fastställa justeringstiden till 2017-10-30.

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-10-24

§202: Fastställande av föredragningslista
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag att fastställa
föredragningslistan enligt utsänd handling.

Ärendebeskrivning
Ordförande Inger KällgrenSawela (M) informerar om ett antal pågående frågor:








Förhandlingar pågår med Region Gävleborg och berörda bolag för att
möjliggöra en fortsättning av de fria resorna för pensionärer under vissa
tider.
Ett ägarsamråd för kommunalförbundet Gästrike Räddningstjänst kommer
ske den 17 november i samband med Gästrikerådets sammanträde.
Gin Akgül Hajo (V) har vid beredningen inför dagens sammanträde lyft
frågan om möjligheten att lämna Nordea Bank. Ordföranden
vidareförmedlar den information som ekonomidirektören har lämnat i
frågan: Gävle Kommun har nyligen skrivet ett nytt avtal med Nordea om
betalningsförmedling som gäller fram till 2021-03-30. Avtalet är
upphandlat enligt LOU och leverantören uppfyller de krav som ställdes vid
upphandlingen. Vart bolaget har sitt säte är inte en tillåten avgränsning
enligt LOU.
Therese Metz (MP) har vid beredningen inför dagens sammanträde lyft
frågan om boendelösning för ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år
och väntar på ett asylbeslut. Migrationsverket har bjudits in till ett
kommande sammanträde med kommunstyrelsen i frågan.
Richard Carlsson (SD) lyfter vid sammanträdet frågan om den senaste
tidens händelser i Sätra. Kommunalrådet Jan Mylés (KD) informerar om
de kontakter som finns med föreningsliv och polis och den manifestation
som kommer att genomföras i området. Frågan kommer att aktualiseras
igen.

Inlägg i ärendet
Richard Carlsson (SD), Jan Myléus (KD), Inger KällgrenSawela (M), Hans
Wahlström (S), Ahmed Amin (S).

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-10-24

§203: Förutsättningar för gemensam
vikarieanskaffning i Gävle kommunkoncern
Dnr 17KS426

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut
att det finns förutsättningar för en gemensam vikarieanskaffningsfunktion i Gävle
kommun,
att samordna en gemensam vikarieanskaffning inom ramen för en gemensam
kompetensförsörjningsfunktion, med enhetligt arbetssätt för Gävle
kommunkoncern under Kommunstyrelsen,
att en sådan funktion beskrivs i innehåll och arbetssätt under november – februari
2017/2018 och implementeras och genomförs under 2018.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har i uppdrag att under 2017 utreda om en gemensam
vikarieanskaffning inom Gävle Kommun kan ske effektivare och med högre
kvalitet, jämfört om det förläggs som nu i varje verksamhet. En kartläggning har
gjorts hur vikarieanskaffning genomförs i nuläget. Kartläggningen omfattar
Utbildning Gävle (UG), Omvårdnad och Näringsliv och arbetsmarknad.
Kartläggningen visar att arbetssätt skiljer sig åt mellan förvaltningarna och att två
olika system (Time Care Pool och Medvind) används för genomförande av
bemanningsarbetet.
Inom Utbildning Gävle är arbetet decentraliserat och inom Omvårdnad är det
samordnat i en gemensam funktion, Personalförsörjningsenheten PFV.
Förvaltningarna har olika upplevelse hur bemanningsarbetet fungerar, där UG
anser att processen inte fungerar optimalt, medan Omvårdnad uttrycker mer
nöjdhet med sitt arbetssätt med en gemensam enhet. Det framkommer vidare
tendens att vikarier slutar under lågsäsong och att det är svårt att få överblick hur
många vikarier som finns i kommunen att tillsätta, samt överblick på behov. Såväl
UG som Omvårdnad beskriver en trend med svårigheter att rekrytera timvikarier
och vikarier. Inom Omvårdnad är det ca 260 aktiva vikarier vintertid.
Sommarmånaderna, tidsperiod under ca 6 månader, omfattar ca 800 vikarier.
Samtal och träffar har även genomförts tillsammans med förvaltningschefer, där en
vilja förtydligats att anta ett bredare perspektiv i frågan i form av en
kompetensförsörjningsfunktion, där vikarieanskaffning ingår.

Inlägg i ärendet
Gin Akül Hajo (V)

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förutsättningar för gemensam vikarieanskaffning i Gävle
kommunkoncern, dnr 17KS426-1

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-10-24

§204: Extratjänster Gävle kommunkoncern
Delges:
HR-avdelningen kommunledningskontoret
Dnr 17KS427

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut
att Gävle kommun har målsättning att erbjuda och skapa placering för 400
extratjänster fram till och med juni 2019. Delmål 250 placeringar fram till och med
juni 2018, varav minst 100 ska erbjudas till målgrupp inom försörjningsstöd,
att placeringar fördelas över hela koncernen med en övergripande plan hur dessa
fördelas, för att säkerställa att målsättning nås.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av Personalutskottet 2017-08-08 har förutsättningar utretts för hur
Gävle kommunkoncern kan möjliggöra 400 Extratjänster. Som en av länets största
arbetsgivare har vi genom regeringens beslut om utökning av extratjänster en
möjlighet att bidra till att minska arbetslösheten i Gävle och öka mångfalden i
Gävle kommun. Genom vår medverkan kan vi bidra till att stärka övergången från
arbetslöshet till meningsfull sysselsättning och på så sätt medverka till att
stimulera individer till arbete, utbildning och egen försörjning.

Inlägg i ärendet
Gin Akgül Hajo (V), Inger KällgrenSawela (M), Richard Carlsson (SD)

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Extratjänster Gävle kommunkoncern, dnr 17KS427-1

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-10-24

§205: Ny medlem i gemensam nämnd för
företagshälsovård
Delges:
Kommunfullmäktige
Dnr 17KS428

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna utökning av den gemensamma nämnden för företagshälsovård
mellan Region Gävleborg och Gävle, Bollnäs, Ockelbo, Ovanåkers och Hudiksvalls
kommuner med Sandvikens kommun,
att godkänna upprättat förslag till avtal mellan parterna.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2013 att inrätta en gemensam
nämnd för samverkan inom företagshälsovård mellan dåvarande Landstinget
Gävleborg och Gävle kommun. Nuvarande parter är sedan tidigare överens om att
erbjuda ytterligare kommuner i Gävleborgs län att ansluta sig till nämnden.
Sandvikens kommun har nu intresse att delta i den gemensamma nämnden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ny medlem i gemensam nämnd för företagshälsovård, dnr
17KS428-1
 Bilaga - Gemensam Företagshälsovård Bastjänster, dnr 17KS428-3
 Avtal om samverkan gemensam företagshälsa, dnr 17KS428-2

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-10-24

§206: Pensionsförutsättningar - pensionsförstärkning
PA-KL
Delges:
HR-avdelningen
Dnr 17KS429

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förlag att kompensera med
pensionsförstärkning för identifierad målgrupp, som innebär en kostnad på 275
000 kr på årsbasis från 2017-06-01.

Ärendebeskrivning
Det har framkommit att medarbetare i Gävle kommun som omfattas av
pensionsavtalet PA-KL, födda 1938 och senare och som avgått efter 1998 med
ålderspension enligt PA-KL eller på grund av beviljad sjukersättning på deltid, har
fått en mycket sämre pensionsutveckling än vad PA-KL var avsett för. Det innebär
att vissa av medarbetarna har fått ett garantibelopp på minst 100 kr. Från och med
2017-04-27 har det tecknats ett avtal mellan parterna SKL och fackliga parter om
kompletteringspension, där garantinivån har höjts till 1 200 kr. Med anledning av
den uppkomna situationen har frågan blivit aktuell för arbetsgivaren Gävle
kommun om pensionsförstärkning för dessa medarbetare, så att de kommer upp i
den pensionsnivå som PA-KL var avsett för. Arbetsgivaren föreslår en pensionsförstärkning för dessa medarbetare så att de kommer upp i den pensionsnivå som
PA-KL var avsett för från föreslaget datum.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Pensionsförutsättningar - pensionsförstärkning PA-KL,
dnr 17KS429-1

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-10-24

§207: Taxa vid utlämnande av kopior och avskrifter av
allmänna handlingar
Delges:
Kommunfullmäktige
Dnr 16KS308

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut att föreslå
kommunfullmäktige
att anta förslaget till taxa för utlämnande av kopior och avskrifter av allmänna
handlingar,
att taxan ska gälla från och med 2018-01-01,
att tidigare taxa enligt fullmäktiges beslut 1995-12-18 § 239 upphör att gälla 201712-31.

Ärendebeskrivning
Enligt offentlighetsprincipen ska kommunala myndigheter och kommunala bolag
vid förfrågan lämna ut kopior på allmänna handlingar (OSL 2 kap § 3). Vid
utlämnande av kopior får en kommun, om fullmäktige har fastställt en taxa, ta ut
avgift för att täcka vissa delar av de kostnader som är förknippade med att ta fram
handlingen. Kommunledningskontoret har utarbetat ett förslag på revidering av
den taxa som kommunfullmäktige tidigare beslutat om (1995-12-18 § 239).
Förslaget tydliggör vad som gäller vid utlämnande av handlingar digitalt och vad
som gäller vid inskanning av papperskopior. Förslaget har lämnats på remiss och
arbetats om i vissa delar inför kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
behandling.

Inlägg i ärendet
Jörgen Edsvik (S).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Taxa för utlämnande av kopior av allmänna handlingar, dnr
16KS308-11
 Förslag till taxa för utlämnande av kopior och avskrifter av allmänna
handlingar, dnr 16KS308-12
 Yttrande från Socialnämnden - Avgifter för kopior och utskrifter av allmänna
handlingar, dnr 16KS308-10
 Yttrande från Kultur- och fritidsnämnden - Avgifter för kopior och avskrifter av
allmänna handlingar, dnr 16KS308-9
 Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsnämnden - förslag till taxa för
utlämnande av allmän handlingar, dnr 16KS308-8
 Protokollsutdrag från Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden - Förslag till
taxor för utlämnande av allmänna handlingar, dnr 16KS308-7
 Protokollsutdrag från Utbildningsnämnden - förslag till taxa för utlämnande av
kopior på allmänna handlingar, dnr 16KS308-6
 Protokollsutdrag och handling från Omvårdnadsnämnden 2017-08-31 § 135,
dnr 16KS308-5
 Yttrande från AB Gavlegårdarna - Taxa för utlämnande av kopior, dnr
16KS308-4

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-10-24

§208: Priser vid försäljning av tomträtter för
bostadsändamål under år 2018 och tills vidare
Delges:
Kommunfullmäktige
Dnr 17KS435

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut att föreslå
kommunfullmäktige
att tomträttshavare till småhus i Gävle kommun t.o.m. 2018-01-31 får friköpa sina
tomträtter till 2017 års priser,
att tomträttshavare till småhus i Gävle kommun fr.o.m. 2018-02-01 och tills vidare
får friköpa sina tomträtter till ett värde som framgår av bilaga A i
beslutsunderlaget.

Inlägg i ärendet
Helene Åkerlind (L), Inger KällgrenSawela (M)

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Priser vid försäljning av tomträtter för bostadsändamål
under år 2018 och tills vidare, dnr 17KS435-1
 Bilaga A - Förslag till nya friköpspriser 2018, dnr 17KS435-2

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-10-24

§209: Försäljning av tomträtt – Stigslund 43:6 - Brf
Källbacken
Delges:
Samhällsbyggnad Gävle
Dnr 17KS433

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att till Brf Källbacken, org. nr 785000-1640, överlåta
fastigheten Stigslund 43:6 i Gävle kommun för en köpeskilling om 4 450 000 kr.

Ärendebeskrivning
Brf Källbacken är innehavare till tomträtten till fastigheten Stigslund 43:6 i Gävle
kommun. På tomträtten finns totalt 45 st bostadsrättslägenheter. Tomträttens
belägenhet framgår av karta, se kartbilaga.
Brf Källbacken har nu framfört önskemål att tomträtten till fastigheten Stigslund
43:6 skall dödas så att föreningen därefter kan köpa fastigheten Stigslund 43:6.
Samhällsbyggnad Gävle har upprättat handlingar som innebär att kommunen först
överenskommer med tomträttshavaren att tomträtten skall dödas och att Brf
Källbacken därefter köper fastigheten Stigslund 43:6 för en köpeskilling om 4
450 000 kronor. Tomträtten kan dödas med stöd av Samhällsbyggnadsnämndens
delegation. För försäljning av fastigheten krävs dock beslut av kommunstyrelsen.

Inlägg i ärendet
Gin Akgül Hajo (V).

Förslag till beslut
Ordförandens föreslår att kommunstyrelsen beslutar att till Brf Källbacken, org. nr
785000-1640, överlåta fastigheten Stigslund 43:6 i Gävle kommun för en
köpeskilling om 4 450 000 kr.
Gin Akgül Hajo (V) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inte överlåta
fastigheten.

Beslutsgång.
Ordförandens förslag ställs mot Gin Akgül Hajos (V) förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens
förslag.

Reservation
Gin Akgül Hajo (V) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”Vänsterpartiet anser att det är principiellt felaktigt att sälja ut gemensam
egendom. Genom att sälja marken istället för att upplåta den med tomträtt minskar
kommunens framtida möjlighet att använda marken annorlunda. Dessutom ger det
en tänkt köpare möjlighet att tjäna pengar på markens värdestegring. Genom att
istället upplåta mark med tomträtt behåller vi vår gemensamma egendom i
offentlig ägo.”

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Försäljning av tomträtt – Stigslund 43:6 - Brf Källbacken,
dnr 17KS433-1
 Kartbilaga - Försäljning av tomträtt – Stigslund 43:6 - Brf Källbacken, dnr
17KS433-2
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-10-24

§210: Utskick av Sociala hållbarhetsprogrammet på
remiss
Dnr 17KS453

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skicka det sociala hållbarhetsprogrammet på remiss
enligt följande sändlista:
Omvårdnadsnämnden, Socialnämnden, Utbildningsnämnden,
Samhällsbyggnadsnämnden, Kultur och Fritidsnämnden, Näringsliv- och
arbetsmarknadsnämnden,
samtliga kommunala bolag,
Ungdomsrådet, Pensionärsrådet, Tillgänglighetsrådet, Brottsförebyggande rådet
och Finskt samråd,
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet,
Sverigedemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna,
Gävleborgs idrottsförbund, Gävle Kristna Råd, Gävles Moske, Rädda barnen, Röda
korset, HSO Gävle samt HSO:s medlemsorganisationer,
Studieförbunden Sensus, Medborgarsokolan, Studiefrämjandet, Vuxenskolan
Gävle, Folkunivsersitetet i Gävleborg, ABF Gävleborg samt eventuella ytterligare
studieförbund som inte nämns ovan.

Ärendebeskrivning
I december 2015 beslutade Kommunstyrelsen att ta ett samlat grepp om arbetet
med social hållbarhet. Detta för att utveckla och systematisera arbetet samt för att
tydligare integrera säkerställandet av mänskliga rättigheter i arbetet.
Under 2016 genomfördes workshops med politiker runt begreppet social hållbarhet
och de fyra målområdena. Enheten Social Hållbarhet påbörjade även sin
medverkan i SKLs satsning ”Mänskliga rättigheter i ledning och styrning”. I slutet
av januari 2017 bjöd verksamheten in till workshops runt mål, begrepp och ordval
med interna kritiska vänner där medarbetare från verksamheterna i förvaltningar
och bolag deltog.
Under den senare delen av våren 2017 utformades programmet som färdigställdes
och presenterades för den politiska styrgruppen i juni 2017. Synpunkter samlades
in och programmet reviderades. Kommunstyrelsen vill nu få in synpunkter från
andra verksamheter genom en remittering av programmet.

Förslag till beslut
Åsa Wiklund Lång (S) föreslår att remissförfrågan även går till samtliga
kommunala bolag samt till studieförbundet ABF samt att remissen även lämnas till
eventuella studieförbund som inte är med i sändlistan. Ordföranden reviderar sitt
förslag till förmån för Åsa Wiklund Långs (S) förslag.

Inlägg görs av
Ahmed Amin (S), Helene Åkerlind (L), Jan Myléus (KD), Gin Akgül Hajo (V),
Richard Carlsson (SD), Åsa Wiklund Lång (S)

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-10-24

Beslutsunderlag
 Socialt hållbarhetsprogram - remissversion, dnr 17KS453-1

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-10-24

§211: Politisk Organisation i Gävle kommun POG
Delges:
Kommunfullmäktige
Dnr 17KS452

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag till beslut att
föreslå kommunfullmäktige
att inrätta en kommunfullmäktigeberedning för översyn av politiska
organisationen i Gävle Kommun.
att beredningen tillsätts från 2017-11-01 fram tills dess beredningen avslutar sitt
uppdrag, dock som längst 2018-06-31,
att beredningen ska bestå av 8 ledamöter. Beredningen ska inte ha några ersättare.
att bland ledamöterna välja en ordförande och en vice ordförande,
att anta direktiv till beredningen enligt bifogad handling.
att justera paragrafen omedelbart.

Ärendebeskrivning
Inför kommande mandatperiod är det lämpligt och brukligt att se över kommunens
politiska organisation. I Gävle har dessa organisationsöversyner antagit namnet
POG (Politisk Organisation Gävle). POG utredningens uppdrag är ytterst att göra
en översyn av om den politiska styrningen behöver förändras vad gäller
fördelningen av ansvarsområden och struktur mellan nämnder och mellan
nämnder och bolag. Översynen föreslås denna gång ske i form av
fullmäktigeberedning. Bestämmelser om fullmäktigeberedningar finns i
kommunallagen (3 kap § 7) och i fullmäktiges arbetsordning.

Inlägg görs av
Åsa Wiklund Lång (S), Inger KällgrenSawela (M), Therese Metz (MP).

Beslutsunderlag
 Direktiv till utredning om politisk organisation i Gävle kommun POG, dnr
17KS452-2

Justerare

Uppdragsbestyrkande

Sid 16(21)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-10-24

§212: Global kommun 2018
Delges:
Internationella kontoret, Kommunledningskontoret
Dnr 17KS454

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag att Gävle kommun
accepterar Sidas förfrågan att bli Global kommun 2018.

Ärendebeskrivning
Gävle kommun har av Sida fått erbjudande att bli Global kommun 2018. Globala
kommunen är ett kommunikationsprojekt för att öka kunskap och engagemang för
global utveckling och de globala hållbarhetsmålen och deras koppling till den lokala
nivån. Sida söker genom samarbete med kommuner dra nytta av befintliga lokala
aktiviteter och nätverk för att nå ut med information om global utveckling och dess
samband med lokal nivå till så många som möjligt. För Gävle är det en möjlighet
att sätta det lokala hållbarhetsarbetet i ett sammanhang och visa hur det bidrar till
den globala utvecklingen samtidigt som vi hittar former för samverkan – internt
och externt. Konkret innebär det att under 2018 inkludera det globala perspektivet
i befintliga/ planerade aktiviteter i form av Hållbarhetsveckan (inkl. Miljögalan och
Det Goda Livet i Gävle 2030), Europaveckan, Sociala frukostar och En kommun fri
från våld. Sida bidrar med en budget för ny/tillkommande kommun om 500 000 kr
(kommuner som deltagit tidigare och vill fortsätta 2018, erbjuds 100 000 kr). Det
finns idag 7 Globala kommuner: Malmö, Norrköping, Linköping, Sundsvall,
Umeå/Västerbotten, Borås, Karlstad och inför 2018 bjuds ytterligare en kommun
in – Gävle.

Inlägg i ärendet
Richard Carlsson (SD), Margareta Wedin (C).

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag till beslut.
Richard Carlsson (SD) deltar ej i beslutet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Global kommun 2018, dnr 17KS454-1
 Sida - Globala Kommunen 2018, dnr 17KS454-2

Justerare

Uppdragsbestyrkande

Sid 17(21)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-10-24

§213: Avsiktsförklaring medfinansiering av ny
sträckning av väg 76
Dnr 17KS365

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag att ge i uppdrag till
kommundirektören att förhandla klart och underteckna en avsiktsförklaring för
samfinansiering av väg 76.

Ärendebeskrivning
Vid föregående sammanträde beslutade kommunstyrelsen att ge
kommundirektören i uppdrag att verka för en överenskommelse mellan regionen
och Gävle kommun om samfinansiering av ny väg 76. Gävle Kommun, företrädd av
kommundirektör Göran Arnell och Regionen Gävleborg förväntas vara överens om
en avsiktsförklaring enligt huvuddragen i bifogat utkast inom kort. Vissa mindre
justeringar kan dock komma att ske. För att snabba upp processen föreslås att
kommundirektören ges i uppdrag att slutföra och underteckna avsiktsförklaringen.

Inlägg i ärendet
Hans Wahlström (S), Richard Carlsson (SD), Mattias Eriksson Falk (SD).

Beslutsunderlag
 §164 KS Samfinansiering väg 76, dnr 17KS365-2
 Avsiktsförklaring vag 76 - version 5, dnr 312827

Justerare

Uppdragsbestyrkande

Sid 18(21)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-10-24

§214: Ekonomiska månadsrapporter år 2017 för
Kommunstyrelsen
Dnr 17KS6

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att godkänna upprättade månadsrapporter för Kommunstyrelsen samt lägga
rapporterna till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Månadsuppföljning exploateringsverksamhet reavinster och förluster
september 2017, dnr 17KS6-21
 Månadsuppföljning investeringar Kommunstyrelsen januari-september 2017,
dnr 17KS6-20
 Resultaträkning Kommunstyrelsen januari-september 2017, dnr 17KS6-19

Justerare

Uppdragsbestyrkande

Sid 19(21)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-10-24

§215: Ekonomiska månadsrapporter år 2017 för
kommunen och de kommunala bolagen
Dnr 17KS3

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag att godkänna upprättade
månadsrapporter för kommunen och de kommunala bolagen samt lägga
rapporterna till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har sammanställt månadsrapporter per september 2017
för nämnder i bilaga 1 och 2 samt för bolag i stadshuskoncernen i bilaga 3.

Beslutsunderlag
 Bilaga 1 Månadsrapporter 2017 per september nämnder, dnr 17KS3-17
 Bilaga 2 Ekonomisk sammanställning nämnder 2017 per september, dnr
17KS3-18
 Bilaga 3 Månadsrapport Gävle stadshus bolagen per september 2017, dnr
17KS3-19

Justerare

Uppdragsbestyrkande

Sid 20(21)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-10-24

§216: Anmälningsärenden och delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut
att anse delegationsbesluten som amälda samt lägga dem till handlingarna,
att lämna rättelsebladet för delårsrapport 2 år 2017 med årsprognos för
Kommunen och de kommunala bolagen vidare till kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet
















Protokoll och handlingar från Gästrike Vatten AB 2017-09-28
17KS11-5 Delegationsbeslut - Detaljplaner oktober 2017
Kommunala Tillgänglighetsrådet protokoll 2017-10-02 (2/2)
Kommunstyrelsens Personalutskott - Protokoll 2017-09-26
Gävle Vatten AB - Protokoll och handlingar 2017-09-22
17GNV2-3 Protokoll Gemensam nämnd för verksamhetsstöd 2017-09-22
samt bilagor
Kommunala Pensionärsrådet - Protokoll 2017-10-03
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB KSFAB - Protokoll 201708-31
Region Gävleborg - Minnesanteckningar Länspresidieträff 2017-10-05
Kommunstyrelsens Personalutskott - sammanträdesprotokoll 2017-10-09
Protokoll Centrala Samverkansgruppen CSG 2017-09-07
Protokoll Centrala Samverkansgruppen CSG 2017-09-28
Protokoll Centrala Samverkansgruppen CSG 2017-08-17
Protokoll från Gästrike Räddningstjänstförbund 2017-09-22
Rättelse delårsrapport 2 år 2017 med årsprognos för Kommunen och de
kommunala bolagen, s.29, s.38-39.

Justerare

Uppdragsbestyrkande

Sid 21(21)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-10-24

§217: Information/uppföljning
A. En ny kommunallag
Helen Åleskog, biträdande kommunchef, informerar om nya kommunallagen (SFS
2017:725). Lagen börjar gälla den 1 januari 2018.

B. Utbildning om förtroendevaldas arbetsgivarroll och
arbetsmiljöansvar
Maria Rosén, HR-direktör och Bo Wallbäcks, chef för Företagshälsan vid region
Gävleborg håller under eftermiddagen en utbildning om förtroendevaldas
arbetsgivarroll och arbetsmiljöansvar.

Justerare

Uppdragsbestyrkande

