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Närvaro
Ledamöter
Patrik Stenvard (M), ordf
Helene Åkerlind (L), v.ordf
Måns Montell (M)
Margareta Larsson (M)
Margaretha Wedin (C)
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Jörgen Edsvik (S)
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Ahmed Amin (S)
Lena Lundgren Rörick (S)
Gin Akgül Hajo (V)
Therese Metz (MP)
Richard Carlsson (SD)
Ersättare
William Elofsson (M)
Niclas Bornegrim (M)
Pekka Seitola (M)
Per-Åke Fredriksson (L)
Roland Ericsson (C)
Lili André (KD)
Mona Kolarby (S)
Daniel Olsson (S)
Hans Wahlström (S)
Tord Fredriksen (V)
Isabella Bexell (V)
Roger Persson (MP)
Mattias Eriksson Falk (SD)
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X
X
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X
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§§190,192-193

Daniel Olsson (S)

X

Mona Kolarby (S)

§§190,192-193

Mattias Eriksson Falk (SD)

Frånvarande

X
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§§184-186, 188-189

Övriga närvarande
Anders Selander, kommunsekreterare
Göran Arnell, kommundirektör
Anna Karin Wågberg-Sperring, administrativ chef
Anders Olsson, IT-chef
Lars Wedlin, chef Övergripande planering
Martin Svaleryd, ekonomidirektör
Linnéa Wickman (S), politisk sekreterare
Beatrice Färdigs (M), politisk sekreterare
Wanja Delén (SD), politisk sekreterare
Camilla Sundell, presschef
Tage Gardfjell (V), förtroendevald revisor
X* innebär närvaro förutom under tiden som andes under kolumnen
frånvarande

Lena Isokivelä tillförordnad förvaltningschef
Omvårdnad Gävle § 194a
Rolf Hammar ekonomichef Omvårdnad Gävle
§194a
Anders Jansson ordförande
omvårdnadsnämnden §194a
AnnaCarin Söderhielm, hållbarhetsstrateg,
Gästrike Återvinnare §194b
Karolina Pehrsson, projektledare för Håll Gävle
rent Gästrike Återvinnare §194b
Maria Qvist verksamhetscontroller samtliga
Gästrike Återvinnare §194b
Helena Högström strateg social hållbarhet
§§191, 194c
Maria Bergh exploateringsingenjör,
Samhällsbyggnad Gävle §190
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Ärendelista
§184
§185
§186
§187
§188
§189
§190
§191
§192
§193
§194

Upprop och val av justerare
Fastställande av föredragningslitan
Delårsrapport 2 år 2018 med årsprognos för Kommunstyrelsen
Delårsrapport 2 2018 för kommunen och de kommunala bolagen
Finansrapport tertial 2
Skrivelse angående fritidsbåtsled Harkskär - Eskön
Priser vid försäljning av tomträtter för bostadsändamål under år
2019
Yttrande över remiss SOU 2018:22, Ett ordnat mottagande –
gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande
Ledamöters frågor
Anmälningar för kännedom
Samråd, information och uppföljning

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§184: Upprop och val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att välja Jörgen Edsvik (S) samt Ahmed Amin
(S) att justera protokollet samt att fastställa justeringstiden till 2018-10-17.

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§185: Fastställande av föredragningslitan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan enligt utsänd
handling med tillägg att Socialt hållbarhetsprogram tas upp under övriga
frågor.

Inlägg i ärendet
Åsa Wiklund Lång (S), Patrik Stenvard (M)

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 186: Delårsrapport 2 år 2018 med årsprognos för
Kommunstyrelsen
Dnr 18KS271

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförandens förslag,
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Verksamhetsrapport delår 2 2018 - Kommunstyrelsen, dnr 18KS271-1
 Månadsuppföljning av exploatering och markförsäljning januari-augusti
2018, dnr 18KS271-4
 Investeringar januari-augusti 2018 Kommunstyrelsen, dnr 18KS271-3
 Detaljerad resultaträkning Kommunstyrelsen januari-augusti 2018, dnr
18KS271-2

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 187: Delårsrapport 2 2018 för kommunen och de
kommunala bolagen
Dnr 18KS270

Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
att Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden beviljas utökad investeringsram
2018 till 2 mnkr.
att Utbildningsnämnden uppmanas lämna ett resultatmässigt överskott för
helåret motsvarande mellanskillnaden mellan budgeterat och verkligt antal
elever.
att i övrigt med godkännande lägga redovisad Delårsrapport 2 och årsprognos
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har sammanställt Delårsrapport 2 2018.
Gävle Kommun redovisar ett ekonomiskt överskott per 31 augusti på 215,9
mnkr samt prognos för helåret på 156,2 mnkr, 13,1 mnkr lägre än budget.
Främst Samhällsbyggnadsnämndens, Socialnämndens och
Omvårdnadsnämndens prognostiserade underskott för 2018 behöver beaktas
inför 2019 och i relation till beslutad Kommunplan 2019.
Underskottet för Samhällsbyggnadsnämnden är av engångskaraktär pga en
snörik vinter.
Socialnämnden har ett underskott, som med under året vidtagna åtgärder
samt planerade åtgärder visar att nämnden har en budget i balans under 2019.
Omvårdnadsnämndens underskott är främst relaterat till större behov av
omsorg, men även den varma sommaren samt behov av inhyrning av personal
pga svårigheter att rekrytera har lett till högre kostnader.
Volymkonsekvenserna kommer att hanteras i budget inför 2019 och övriga
fördyringar förväntas bli hanterade inom nämnden till 2019.
Gävle Stadshuskoncern redovisar ett överskott på 606,3 mnkr, samt en
prognos för helåret på 697,6 mnkr. Det är realisationsvinsten vid
fastighetsförsäljning hos AB Gavlegårdarna som utgör den främsta positiva
resultatposten.
Delårsrapport 2 omfattar perioden januari - augusti samt helårsprognos för
kommunens nämnder, helägda bolag och Gävle Vatten. Intressebolag och
kommunalförbund ingår i den sammanställda redovisningen för
kommunkoncernen, men de upprättar ej separata verksamhetsrapporter.
Delårsrapporten innehåller uppföljning av kommunövergripande mål,
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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indikatorer, nämnds- och bolagsmål, uppdrag till nämnderna och bolagen,
uppföljning av resultat och finansiell ställning, driftbudget, investeringsbudget
samt årsprognos för kommunen, nämnder och bolag. Vidare kommenteras de
finansiella målen, kommunkoncernens skuldportfölj samt balanskravet.

Inlägg i ärendet:
Helene Åkerlind (L), Hans Wahlström (S), Patrik Stenvard (M), Jörgen Edsvik
(S), Åsa Wiklund Lång (S), Therese Metz (MP), Gin Akgül Hajo (V).

Yrkande:
1) Ordföranden yrkar på föjande:
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
att Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden beviljas utökad investeringsram
2018 till 2 mnkr.
att Utbildningsnämnden uppmanas lämna ett resultatmässigt överskott för
helåret motsvarande mellanskillnaden mellan budgeterat och verkligt antal
elever.
att i övrigt med godkännande lägga redovisad Delårsrapport 2 och årsprognos
till handlingarna

2) Helene Åkerlind (L) yrkar på att det i rapporten för delår två justeras i
budget för utbildningsnämnden så att vi återför de överskott som beror på
volymförändringar till finansförvaltningen.

Avstår att rösta
Jörgen Edsvik (S), Åsa Wiklund Lång (S), Mona Kolarby (S), Ahmed Amin (S)
samt Gin Akgül Hajo (V) avstår från att rösta gällande Helene Åkerlinds (L)
yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Helene Åkerlinds (L) yrkande (2) mot ordförandens
förslag om avslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
ordförandens förslag att avstå Helene Åkerlinds (L) förslag. Därefter beslutar
kommunstyrelsen i enlighet med ordförandens förslag (1)

Beslutsunderlag
 Delårsrapport 2 2018 för kommunen och de kommunala bolagen, dnr
18KS270-2
 Politiska uppdrag 2018 Kommunfullmäktige, dnr 18KS270-1
 Verksamhetsrapport delår 2 2018, dnr 346548
 Tjänsteskrivelse 2018-10-08 - Delårsrapport 2 2018 för kommunen och de
kommunala bolagen, dnr 18KS270-3
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 188: Finansrapport tertial 2
Delges:
KLK ekonomi Maria Wallin
Dnr 18KS12

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att godkänna rapporten

Ärendebeskrivning
I bilaga, Finansrapport 2 2018.
Den av Kommunfullmäktige antagna finanspolicyn innehåller riktlinjer för
kommunkoncernens tillgångs-och skuldhantering. I Finanspolicyn regleras att
rapportering ska ske till Kommunstyrelsen i samband med delårs- och
årsbokslut. Finansrapporten är en återrapportering till Kommunstyrelsen av
tillgångs- och skuldförvaltningen per 31 augusti
2018.
Ekonomi/finanschefen m.fl har bemyndigande att på Kommunstyrelsens
vägnar besluta om upptagande av lån enligt KS beslut 2017-12-05 Dnr
17kS400. Finansrapporten är en återrapportering av beslut tagna på
delegation under tertial 2 2018.

Beslutsunderlag
 Finansrapport tertial 2 maj-augusti 2018, dnr 18KS12-4
 Tjänsteskrivelse 2018-09-25 - Finansrapport tertial 2 maj-augusti 2018,
dnr 18KS12-5

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 189: Skrivelse angående fritidsbåtsled Harkskär Eskön
Delges:
Kultur och Fritid
Anders Starrin
Dnr 18KS381

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att besvara skrivelsen med att den aktuella leden inte finns och därmed är
otillåten. Skrivelsen kommer dock att skickas till Kultur och Fritidsnämnden
med önskemål om redogörelse och motiv till varför de fyra leder som finns
idag är tillsatta men inte den aktuella.

Beslutsunderlag
 Skrivelse angående fritidsbåtsled Harkskär - Eskön, dnr 18KS381-1
 Bilaga till e-posthandling gällande fritidsbåtsled Harkskär - Eskön, dnr
18KS381-1.1
 Bilaga tillhörande e-posthandling - Transportstyrelsens drifttillstånd för
SSA Gävle Hamn AB, dnr 18KS381-2.1
 Bilaga tillhörande e-posthandling från Transportstyrelsen - Karta
Harkskärsfjärden, dnr 18KS381-2.2
 Kopia på e-posthandling från Anders Starrin, dnr 18KS381-2.3
 Kopia på svar från Transportstyrelsen angående fritidsbåtsled Harkskär Eskön, dnr 18KS381-2
 Skrivelse med vidarebefordrad e-postdialog/kopia från Hydrographica
gällande fritidsbåtsled Harkskär - Eskön, dnr 18KS381-3

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 190: Priser vid försäljning av tomträtter för
bostadsändamål under år 2019
Delges:

Dnr 18KS361

Beslut
Kommunstyrelsen enligt ordförandens förslag föreslår kommunfullmäktige
att tomträttshavare till småhus i Gävle kommun fr.o.m. 2019-01-01 och tills
vidare får friköpa sina tomträtter till ett värde som framgår av den
reviderade bilaga A i beslutsunderlaget.

Ärendebeskrivning
En uppjustering av friköpspriserna gjordes senast enligt beslut i KS 2017-1024 (Dnr 17KS435) och trädde i kraft 2018-02-01.
Med tanke på den starka prisutveckling som skett under åren 2015-2017
föreslog Samhällsbyggnad Gävle att markvärdena som underlag för
tomträttsavgäld respektive friköpspris skulle höjas med i medeltal omkring 10
% under år 2018, för att möjliggöra en balanserad höjning under en
tvåårsperiod. Samhällsbyggnad Gävle föreslår att friköpspriserna höjs med
ytterligare i snitt ca 9 % fr.o.m. 2019-01-01.
Stöd för föreslagna värdenivåer finns bland annat i form av kommunens
tomtförsäljningar samt ortsprismaterial som avser köp som genomförts under
2017 och 2018.

För andra fastigheter än småhus bör en individuell värdering av marken ske i
varje enskilt fall. Detta gäller såväl vid omreglering av avgälden som för friköp.

Inlägg i ärendet
Helene Åkerlind (L), Therese Metz (MP) Patrik Stenvard (M)

Beslutsunderlag
 §57 SBU Priser vid försäljning av tomträtter för bostadsändamål under år
2019, dnr 18KS361-3
 Tjänsteskrivelse - Nya friköpspriser 2019 - tomträtter, dnr 18KS361-1
 Bilaga A - Friköpspriser från och med 2019-01-01 - Ersätter bilaga
18KS361-2, dnr 18KS361-4

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 191: Yttrande över remiss SOU 2018:22, Ett ordnat
mottagande – gemensamt ansvar för snabb
etablering eller återvändande
Delges:
Arbetsmarknadsdepartementet
Helena Högström
Dnr 18KS213

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att göra ett tillägg i yttrandet efter ordet ”samhället”: Förslagsvis införs en
maxgräns för antal personer i förhållande till bostadens storlek och
beskaffenhet.
att i övrigt anta yttrandet som sitt eget och att sända yttrandet till
Arbetsmarknadsdepartementet.

Ärendebeskrivning
Regeringen har lämnat utredningsbetänkande SOU 2018:22, Ett ordnat
mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande, för
yttrande.
Ett förslag till yttrande med anledning av utredningen har utarbetats av
Kommunledningskontoret i samverkan med Näringsliv & Arbetsmarknad
Gävle, Socialtjänst Gävle och Utbildning Gävle.
Kommunstyrelsen beslutade även att tillägg i texten (sista stycket sidan 5). Det
stycket lyder efter den reviderade texten
"Gävle kommun ställer sig bakom betänkandets och promemorians båda
förslag om hur reglerna gällande asylsökandes möjligheter att ordna eget
boende kan reformeras. Detta eftersom det finns exempel på trångboddhet,
som försvårar etablering i samhället. Förslagsvis införs en maxgräns för antal
personer i förhållande till bostadens storlek och beskaffenhet. Förslagen är
också bra utifrån ett barnperspektiv."

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Inlägg i ärendet
Gin Akgül Hajo (V), Roland Ericsson (C), Richard Carlsson (SD), Therese Metz
(MP), Jörgen Edsvik (S)

Yrkande
Ordföranden yrkar på att kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som
sitt eget och att sända yttrandet till Arbetsmarknadsdepartementet.
Therese Metz (MP) samt Jörgen Edsvik (S) yrkar på förslag till tillägg sidan 6,
första stycket, efter ordet ”samhället”: Förslagsvis införs en maxgräns för
antal personer i förhållande till bostadens storlek och beskaffenhet.
Richard Carsson (SD) yrkar på att kommunens yttrande ska bygga på det
alternativa förslaget, där staten har ansvaret under hela asyltiden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Richard Carlssons (SD) förslag mot ordförandens förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt
eget. Därefter ställer ordföranden Therese Metz (MP) samt Jörgen Edsvik (S)
förslag mot avslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att anta
förslaget till tillägg sidan 6, första stycket, efter ordet ”samhället”: Förslagsvis
införs en maxgräns för antal personer i förhållande till bostadens storlek och
beskaffenhet.

Reservation
Richard Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Särskilda yttranden
1.
Vänsterpartiets särskilda yttrande med anledning av Gävle kommuns yttrande
över remiss från arbetsmarknadsdepartementet – Ett ordnat mottagande –
gemensmat ansvar för snabb etablering eller återvändande SOU 2018:22
Vänsterpartiet menar att de grundläggande förslagen i
mottagandeutredningen om ett mer långsiktigt tänkande kring boende i
kommun och en kortare initial fas i statliga ankomstboenden skulle innebära
förbättringar av mottagandet av människor på flykt.
Vänsterpartiets politik för mottagande, etablering och inkludering i samhället
utgår från att de människor som sökt sig till Sverige undan krig och förtryck
ska ges goda förutsättningar och möjligheter att komma in i samhället.
Mottagandet ska baseras på ett starkt välfärdssystem och ett tydligt
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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rättighetsperspektiv. Vi tror inte på en politik som domineras av sanktioner
och indragna bidrag för de som inte gör som staten vill. Vi tror att ett
mottagande med insatser av hög kvalité och tillgänglighet underlättar för
människor att starta sina nya liv i Sverige.
EBO
Vänsterpartiet ifrågasätter förslaget om att göra sociala prövningar för att
tillåta ebo. Vi är kritiska till att man föreslår en typ av bedömning av boenden
för just denna grupp som inte skulle accepteras för andra grupper i samhället.
Risken för ingrepp i privatlivet och en integritetskränkande process är
uppenbar.
Vi menar att det vore märkligt att begränsa de sociala prövningarna som
utredningen föreslår till vissa utsatta områden eller kommuner. Dessa
prövningar bör, om de alls ska ske, givetvis göras oavsett var boendet ligger.
Socialt utsatta boendesituationer kan finnas i alla delar av landet.
Vänsterpartiet avvisar alla förslag om att dra in bistånd eller försämra
förutsättningarna för de som väljer att bo i ebo. Vi menar att det finns andra
sätt att få asylsökande och nyanlända att välja de föredragna boendeformerna.
Utredningen beskriver också på ett bra sätt hur en bra standard, trygghet och
meningsfulla aktiviteter är de viktigaste medlen för att få asylsökande och
nyanlända att bo där de anvisas. Vi ser också hur situationen för de som bor i
ebo försämrades när man drog in möjligheten att söka bostadsbidrag för
denna grupp. Att göra ytterligare indragningar i ersättning skulle riskera att
försämra situationen ytterligare och göra utsattheten ännu större.
Avresecenter
Vänsterpartiet avvisar alla förslag på avresecenter. Vi menar att det finns en
överhängande risk för att dessa center i praktiken blir en typ av förvar där
personer hålls, utan att det finns skäl i enlighet med nuvarande lagstiftning
om förvarstagande. Vi bedömer också att utredningen överskattar
effektiviteten i dessa anläggningar och hur tiden för återvändande skulle
kortas tack vare dem. Risken att människor bor i dessa center under en längre
tid och under mycket bristande förhållanden än överhängande. Liknande
försök från Danmark har t.ex. lett till att barn nekas skolgång under lång tid
och lever under dåliga förhållanden.
Etableringsinsatser
Vänsterpartiet välkomnar förslaget om att så tidigt som möjligt i asylprocessen
påbörja etableringsinsatser och erbjuda meningsfulla aktiviteter i väntan på
asylbeslut. Vi är övertygade om att det gör asylprocessen mer uthärdlig och
förbereder den asylsökande på det som väntar efter asylbeslut på ett bättre
sätt.
Vänsterpartiet avvisar alla förslag på att villkora ersättningar med deltagande.
Vänsterpartiet tror att det avgörande för att få asylsökande och nyanlända att
delta i etableringsinsatser och andra aktiviteter är att se till att dessa håller en
hög kvalité samt att skapa goda förutsättningar för att delta. Då handlar det
Justerare
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delvis om tillgänglighet, men också om att undanröja eventuella hinder. En
fungerande och omfattande barnomsorg som gör det möjligt för föräldrar med
små barn att delta i svenskundervisning är ett exempel på hur man kan skapa
förutsättningar för asylsökande och nyanlända att delta. De asylsökandes
välmående är också en viktig del av deras möjligheter att delta. Därför är
hälsoundersökningar och eventuell bearbetning av trauman och liknande samt
individuellt anpassade etableringsplaner utifrån dessa förutsättningar
centralt. Vi saknar resonemang i utredningen om just den enskildes hälsa och
hur detta påverkar möjligheten att delta, samt hur verksamheten kan anpassas
individuellt utifrån detta.
Vänsterpartiet har också länge drivit frågan om att asylsökande ska ha rätt till
sfi från dag ett. Vi menar att det skulle snabba på etableringsprocessen och ge
möjlighet till en meningsfull sysselsättning under asylprocessen. I dagsläget
erbjuds asylsökande svenska från dag ett. Detta är ett komplement som
Vänsterpartiet drivit igenom i förhandlingar med regeringen, men vi menar att
det är dags att ta nästa steg. Det är därför välkommet att utredningen vill ge
kommunerna möjlighet att erbjuda sfi till asylsökande, även om vi hade önskat
att man hade gått ännu längre.
Ensamkommande
Vänsterpartiet instämmer i att ensamkommande bör tas emot i
ankomstcenter. Vi menar att det sannolikt skulle minska risken för att
ensamkommande avviker. Ett problem som varit stort de senaste åren och ofta
har sin grund i bristande trygghet på boendena eller att de ensamkommande
lovat saker till människor under flykten till Sverige. Båda dessa problem skulle
kunna avhjälpas genom ett fungerande mottagande i ankomstscenter.
Vänsterpartiet menar vidare att ankomstcenter för ensamkommande behöver
anpassas för ensamkommandes speciella behov. De kan behöva vara mindre
anläggningar än för vuxna och ha mer personal.
Gin Akgul Hajo
Kommunalråd i opposition (V)
2.
Miljöpartiet anser att avresecenter är problematiskt framförallt ur ett
barnperspektiv. Det finns uppenbara risker för barns rätt till skolgång, aktiv
fritid, lek och en trygg tillvaro i den typen av center som till stor del präglas av
stress och oro. Vi menar att det finns en överhängande risk för att dessa center
i praktiken blir en typ av förvar där personer hålls, utan att det finns skäl i
enlighet med nuvarande lagstiftning om förvarstagande. Det finns en risk att
vi överskattar effektiviteten i dessa anläggningar och hur tiden för
återvändande skulle kortas tack vare dem. Risken att människor bor i dessa
center under en längre tid och under mycket bristande förhållanden än
överhängande. Liknande försök från Danmark har t.ex. lett till att barn nekas
skolgång under lång tid och lever under dåliga förhållanden.
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Therese Metz (MP)

Beslutsunderlag
 Promemoria - Ett socialt hållbart eget boende for asylsökande 2018-0903, dnr 18KS213-6
 Yttrande över SOU 2018:22 - Ett ordnat mottagande, dnr 18KS213-4
 Tjänsteskrivelse Yttrande över remiss SOU 2018:22, Ett ordnat
mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande,
dnr 18KS213-5
 Remiss till Kommunledningskontoret - Administrativa avdelningen Social
Hållbarhet, dnr 18KS213-3
 Betänkande - Ett ordnat mottagande-gemensamt ansvar för snabb
etablering eller återvändande SOU 2018:22, dnr 18KS213-2
 Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Ett ordnat mottagandegemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande SOU 2018:22,
dnr 18KS213-1
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§192: Ledamöters frågor
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att styrgruppen för Socialt hållbarhetsprogram (SHP) utvidgas med en
representant från vardera parti från C, MP och L för att arbeta fram ett förslag
på hur SHP skall ledas och resurssättas. Jan Myleus ansvarar för att
sammankalla gruppen. Arbetet ska vara klart så att beslut om SHP kan fattas i
KF senast i december 2018.

Ärendebeskrivning
Fråga 1
Jag har några funderingar kring FOG:en som jag hoppas kan lyftas vidare till
KS.
1. En risk-och konsekvensanalys ska redovisas på KS om FOG
2. Hur hanteras att alla kommunens anställningar sker genom KS? Och vad
innebär det enligt lagen?
3. Ska ett politiskt beslut tas om FOG. Om inte, varför?
4. Kommer kommundirektörens beslut att komma tillbaka som ett
beslutsärende på KS?
Gin Akgul Hajo (V)
Skriftligt svar från kommundirektör Göran Arnell kommer att läggas till i
ärende 18ks63 – Förvaltningsorganisation för Gävle kommun (FOG).

Fråga 2
Hanteringen kring socialt hållbarhetsprogram (SHP)
Åsa Wiklund Lång yrkar att styrgruppen för SHP utvidgas med en
representant från vardera parti från C, MP och L för att arbeta fram ett förslag
på hur SHP skall ledas och resurssättas. Jan Myleus ansvarar för att
sammankalla gruppen. Arbetet ska vara klart så att beslut om SHP kan fattas i
KF senast i december 2018.

Fråga 3
Ahmed Amin (S) frågade om tilldelning i städavtalet innebär att vi har lämnat
kravet på heltidstjänster.
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Helene Åkerlind (L) svarar att kravet på kombitjänst togs bort i samband med
upphandlingen för kost och städ. Däremot framkommer det en tydlig
viljeriktning att heltidstjänster ska erbjudas av den nya leverantören. Arbetet
med att nå heltidstjänster ska följas upp regelbundet under avtalsperioden.
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§193: Anmälningar för kännedom
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse delegationsbesluten anmälda samt att
lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämnden - Protokollsutdrag 2018-08-29 § 244 med
beslutsunderlag - Omprioritering av projekt ur Centrumplan, dnr
 Protokoll 2018-09-07 - Ledningsgruppsmöte BIG, dnr
 Aktuellt från BIG - September 2018, dnr
 Ostkustbanan 2015 AB - Styrelseprotokoll 2018-09-14, dnr
 Bilaga 1 - Cirkulär 18:31 från Sveriges Kommuner och Landsting - Förslag
till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL18), dnr
 Bilaga 2 - Cirkulär 18:31 från Sveriges Kommuner och Landsting Kommentarer till förslag, dnr
 Cirkulär 18:31 från Sveriges Kommuner och Landsting - Förslag till
bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till
förtroendevalda (OPF-KL18), dnr
 Meddelande 13/2018 med bilaga från SKL:s styrelse om
Kompetenssatsning för förtroendevalda och tjänstemän, dnr
 Cirkulär 18:32 från Sveriges Kommuner och Landsting - Information om
överenskommelse avseende vissa frågor om sommartid/vintertid, dnr
 Bilaga 1 - Cirkulär 18:16 Underlag för beslut om åläggande om
gångbanerenhållning mm, dnr
 Cirkulär 18:16 från Sveriges Kommuner och Landsting - Åläggande om
gångbanerenhållning mm, dnr
 Bilaga 2 - Cirkulär 18:16 - Kommentarer till underlaget för beslut om
åläggande om gångbanerenhållning mm, dnr
 E-posthandling från Vision Jungfrukusten Ideell förening med kopia på
yttrande till Sveavind Offshore AB, dnr
 Bilaga - Kopia på yttrande till Sveavind Offshore AB, dnr
 Ansökan 2018-09-18 för ökat bostadsbyggande 2018, dnr 18KS386-1
 Bilaga till ansökan 2018-09-18, dnr 18KS386-2
 Beslutsprotokoll KF 2018-09-17 § 69 Nordanstigs kommun - Ny delägare i
Visit Hälsingland Gästrikland AB, dnr 18KS345-11
 Minnesanteckningar 2018-09-14 - Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i
Gävleborg (NSFG), dnr
 E-posthandling - Minnesanteckningar 2018-09-18 NSFG, dnr
 Protokoll Företagshälsovårdsnämnden 2018-09-18 med bilagor, dnr
 Månadsrapport januari-augusti 2018 - Företagshälsa Region Gävleborg,
dnr
 Protokoll Företagshälsovårdsnämnden 2018-09-18 med bilagor, dnr
 E-posthandling - Protokoll Företagshälsovårdsnämnden 2018-09-18, dnr
 Bilaga - Nämndsmöte bilder 2018-09-18, dnr
 Redovisning av medelsförvaltning januari-augusti 2018, dnr
 Månadsrapport januari-augusti 2018 - Företagshälsa Region Gävleborg,
dnr
 Kommunstyrelsens Personalutskott - Sammanträdesprotokoll 2018-09-17,
dnr
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 Delegationsbeslut 2018-08-30 - Intentionsavtal, del av Ersbo, dnr
18KS346-2
 Protokoll och handlingar från Gävle Vatten AB:s styrelsemöte 2018-09-27,
dnr
 Statistiska Centralbyrån SCB - Kommunalekonomisk utjämning för
kommuner, preliminärt utfall, år 2019 - kommunen, dnr
 Rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB - Årlig
uppföljning av lagen om brandfarliga och explosiva varor, dnr
 Omvårdnadsnämnden - Rapport om ej verkställda beslut enlig SoL och
LSS - Kvartal 2 2018, dnr 18KS171-3
 Dom 2018-09-19 i mål 40-18 från Förvaltningsrätten i Falun, dnr
17KS596-5
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§194: Samråd, information och uppföljning
Ärendebeskrivning
a) Lena Isokivelä tillförordnad förvaltningschef omvårdnad Gävle svarar på
Ahmed Amins (S) fråga på senaste kommunstyrelse gällande barnboende för
barn med särskilt svåra handikapp samt svarar på eventuella frågor kring
delårsrapport 2 för omvårdnadsnämnden.
b) Samråd och information med Gästrike Återvinnare. AnnaCarin Söderhielm,
hållbarhetsstrateg, Karolina Pehrsson, projektledare för Håll Gävle rent samt
Maria Qvist verksamhetscontroller samtliga Gästrike Återvinnare. Under den
här punkten har samråd skett angående förslag till avfallstaxa 2019.
c) Återrapportering av handlingsplan integration. Helena Högström strateg ,
social hållbarhet

Beslutsunderlag
 Följeskrivelse 2018-09-03 från Gästrike Återvinnare - Samråd och
information avfallstaxa för 2019, dnr 18KS418-1
 Förslag om ny avfallstaxa 2019, dnr 18KS418-2
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