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Närvaro
Ledamöter
Åsa Wiklund Lång (S), ordf
Helene Åkerlind (L), 1:e v.ordf
William Elofsson (M), 2: e v.ordf
Daniel Olsson (S)
Jörgen Edsvik (S)
Eva Älander (S)
Erik Holmestig (C)
Therese Metz (MP)
Margareta Larsson (M)
Jan Myléus (KD)
Gin Akgül Hajo (V)
Mattias Eriksson Falk (SD)
Wanja Delén (SD)
Ersättare
Mona Kolarby (S)
Ahmed Amin (S)
Matilda Sundqvist Boox (S)
Lars-Göran Ståhl (S)
ForsmFredriksson
(L)
Stephanie Forsmark
(C)
Kristofer Dahlgren (L)
Emanuel Hort (MP)
Pekka Seitola (M)
Niclas Bornegrim (M)
Martina Kyngäs (KD)
Owe Hellberg (V)
Lena Emanuelsson (SD)
Mikael Forsberg (SD)

Närvarande
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Närvarande
X
X

Frånvarande

§§211-224

Tjänstgörande ersättare

Lena Emanuelsson (SD)

Frånvarande

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Övriga närvarande
Anders Selander, kommunsekreterare
Göran Arnell, kommundirektör
Helén Åleskog, sektorchef styrning och stöd
Anna Karin Wågberg-Sperring, administrativ chef
Anders Olsson, IT-chef
Martin Svaleryd, ekonomidirektör
Mattias Durnik, näringslivsdirektör
Camilla Sundell, presschef
Pasi Huikuri (M), politisk sekreterare
Lars Wedlin chef övergripande planering

Magnus Höijer sektorchef Välfärd §224 a
Katarina Stistrup kontorschef Välfärd §224 a
Anders Paulsen ekonomichef Välfärd §224 a
Martin Wagner strateg Välfärd §224 a
Jan-Henrik Sandberg (S) vice ordförande
omvårdnadsnämnden §224 a
Lars Öberg (S) ordförande socialnämnden
§224a

X* innebär närvaro förutom under tiden som anges under kolumnen
frånvarande

Patric Falk säkerhetschef § 224b
Jim Bergman, Cecilia Vågberg enheten för
social hållbarhet § 224b
Jonas Bentzer socialtjänst Gävle § 224b
Måns Jennehag, Kommunpolis § 224b

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Ärendelista
§205
§206
§207
§208
§209
§210
§211
§212
§213
§214
§215
§216
§217
§218
§219
§220
§221
§222
§223
§224

Upprop och val av justerare
Fastställande av ärendelista
Informationärende - Aktieägaravtal för Svenska
Kommunförsäkrings AB
Delårsrapport 2 år 2019 med årsprognos för Kommunstyrelsen
Delårsrapport 2 2019 med årsprognos för kommunen och de
kommunala bolagen
Fastställande av skattesats år 2020
Finansrapport tertial 2
Säkerhetspolicy för Gävle kommunkoncern
Remiss av slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU
2019:34)
Gästbok Gävle
Förvärv av Näringen 18:9
Avfallstaxa 2020
Anmälan om väckta motioner och e-petitioner som är under
beredning från och med 2019-01-01
Motion (M) Tillägg i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna
Motion (SD) Kostnadsfri influensavaccinering
Motion (V) Porrfria miljöer för barn
E-petition #32998 - Lägg in ett porrfilter på kommunens datorer
Personalstöd Gävle kommun
Anmälningar för kännedom
Information och uppföljning

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§205: Upprop och val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag att välja Gin Akgül
Hajo (V) till justerare samt att fastställa justeringstiden till den 14 oktober
2019.

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§206: Fastställande av ärendelista
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag att fastställa
föredragningslistan enligt utsänd handling med tillägget att frågan
om aktieägaravtalet SKFAB (19KS406) ändras till ett informationsärende samt
att ärendet om Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Gävle kommun
(19KS175) utgår.

Inlägg i ärendet
William Elofsson (M), Mattiaas Eriksson Falk (SD), Daniel Olsson (S), Åsa
Wiklund Lång (S)

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 207: Informationärende - Aktieägaravtal för
Svenska Kommunförsäkrings AB
Dnr 19KS406

Beslutsunderlag







Nuvarande aktieägaravtal SKFAB upprättat 2009-2010, dnr 19KS406-2
Läsanvisning - Förslag till nytt aktieägaravtal, dnr 19KS406-1
Exempel - Avslut av försäkringsavtal, dnr 19KS406-3
Bilaga - Avtalsmall Preklusionsavtal, dnr 19KS406-4
Bilaga - Förslag till nytt aktieägaravtal avseende SKFAB, dnr 19KS406-5
Tjänsteskrivelse - Aktieägaravtal för Svenska Kommunförsäkrings AB, dnr
19KS406-6

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 208: Delårsrapport 2 år 2019 med årsprognos för
Kommunstyrelsen
Dnr 19KS56

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

Beslutsunderlag
 Verksamhetsrapport delår 2 2019 - Kommunstyrelsen, dnr 19KS56-1

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 209: Delårsrapport 2 2019 med årsprognos för
kommunen och de kommunala bolagen
Dnr 19KS55

Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta enligt ordförandens
förslag
att med anledning av överföring av kundtjänst till kommunstyrelsen, dnr
18KS195, för 2019 utöka kommunbidraget med 572 000 kr för
kommunstyrelsen och minska kommunbidraget med motsvarande belopp för
arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.
att med anledning av skapande av gemensam bemanningsfunktion, central
systemförvaltning och samordning av LAS, dnr 17KS426, inom
kommunstyrelsen, för 2019 utöka kommunbidraget med 4 670 000 kr för
kommunstyrelsen och minska kommunbidraget med 65 000 kr för
Samhällsbyggnadsnämnden, 190 000 kr för Kultur och fritidsnämnden, 2 284
000 kr för utbildningsnämnden, 256 000 kr för arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden, 148 000 kr för Socialnämnden och 1 727 000 kr för
Omvårdnadsnämnden.
att med anledning av tidigare genomförd POG för 2019 utöka
kommunbidraget med 252 000 kr för Kommunstyrelsen och minska
kommunbidraget med motsvarande belopp för Arbetsmarknads och
funktionsrättsnämnden.
att uppdra åt ekonomidirektören att göra redaktionella ändringar i
beslutshandlingen inför beslut i KF
att i övrigt med godkännande lägga redovisad Delårsrapport 2 med årsprognos
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sektor styrning och stöd har sammanställt Delårsrapport 2 2019.
Gävle Kommun redovisar ett ekonomiskt överskott per 31 augusti på 371,4
mnkr samt prognos för helåret på 234,4 mnkr, 14,8 mnkr lägre än budget.
Främst Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens, Socialnämndens och
Omvårdnadsnämndens prognostiserade underskott för 2019 och kommande
resursbehov inom välfärden behöver beaktas i kommande beslut om
Kommunplan 2020.
Gävle Stadshuskoncern redovisar ett överskott på 229,8 mnkr, samt en
prognos för helåret på 290,2 mnkr. Alla bolag utom GPAB prognostiserar
bättre resultat än budgeterat.
Delårsrapport 2 omfattar perioden januari - augusti samt helårsprognos för
kommunens nämnder, helägda bolag och Gävle Vatten. Intressebolag och
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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kommunalförbund ingår i den sammanställda redovisningen för
kommunkoncernen, men de upprättar ej separata verksamhetsrapporter.
Delårsrapporten innehåller uppföljning av kommunövergripande mål,
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.
Uppföljning av de politiska uppdragen redovisas i separat rapport i ärendet.
Enligt tidigare beslut, 18KS195 skall kundtjänst samlas inom
kommunstyrelsen. Som en del i detta har en tjänst överförts från
arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden till kommunstyrelsen. I detta
beslut överförs motsvarande kommunbidrag.
Enligt tidigare beslut, 17KS426, skall en gemensam bemanningsfunktion
skapas. Funktionen samlas under kommunstyrelsen och innehåller nu som
förändring bemanningsfunktion, samlande av systemförvaltare för schema
och bemanning samt samlande av ansvaret för LAS. Beslut om omfördelning
av kommunbidrag för 2019 tas i och med detta delårsbokslut för kommunen.
Omfördelning av medel från 2020 och framåt hanteras i kommunplan 2020.
Inför 2019 genomfördes en förändring i den politiska organiseringen genom
skapande av nya nämnder och ändra nämndernas ansvarsområden. I och med
Kommunplan 2019, 17KS495, fördelades kommunbidraget till nämnderna
enligt denna ändrade indelning. I samma beslut angavs att justeringar av
denna fördelning kan komma att ändras. Ändringen utgörs av en
omfördelning mellan kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden gällande resurser för indirekta OH-kostnader.

Inlägg i ärendet
Owe Hellberg (V), Åsa Wiklund Lång (S), Mona Kolarby (S)

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2 år 2019 med årsprognos för kommunen
och de kommunala bolagen, dnr 19KS55-3
 Delårsrapport 2 2019 för kommunen och de kommunala bolagen Kommunfullmäktige, dnr 19KS55-2
 Verksamhetsrapport delår 2 2019 - Uppföljning politiska uppdrag, dnr
19KS55-1

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 210: Fastställande av skattesats år 2020
Dnr 19KS185

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa Gävle kommuns utdebitering år 2020 till 22:26 per skattekrona.

Ärendebeskrivning
Beslut om Kommunplan med årsbudget 2020 och utblick 2021 – 2023 med
ekonomiska ramar, avkastningskrav, kommunövergripande mål, ägardirektiv
och uppdrag kommer att fattas av Kommunfullmäktige i november 2019. När
beslut om kommunplan fattas före november månad innehåller beslutet om
Kommunplan även beslut om skattesats för kommande år. Med anledning av
detta, 11 kap, 8 §, KL, föreslår kommunstyrelsen om beslut av skattesats för år
2020.
Skattesatsen föreslås oförändrad från år 2019.

Inlägg i ärendet
William Elofsson (M), Åsa Wiklund Lång (S), Gin Akgül Hajo (V), Martina
Kyngäs (KD), Helene Åkerlind (L), Jan Myléus (KD), Niclas Bornegrim
(M), Jörgen Edsvik (S), Mattias Eriksson Falk (SD), Pekka Seitola (M), Owe
Hellberg (V)

Yrkanden
1. Ordföranden yrkar att
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa Gävle kommuns utdebitering år 2020 till 22:26 per skattekrona.
2. Margaretha Larsson (M), William Elofsson (M), Jan Myléus (KD), Gin
Akgül Hajo (V) och Mattias Eriksson Falk (SD) yrkar
att kommunstyrelsen återremitterar förslaget om fastställande av skattesats då
oppositionen fått del av underlag försent och blivit delvis exkluderade ur
budgetprocessen.
att kommunstyrelsen kallar till ett extra sammanträde som ska äga rum innan
oktobers slut för att fastställa skattesatsen för 2020.

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om att ärendet ska avgöras idag och finner att
kommunstyrelsen finner att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer
ordföranden frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt ordförandens
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att fastställa Gävle kommuns utdebitering år 2020 till 22:26 per
skattekrona.

Avstår från att delta i beslut
Efter att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag väljer
Margaretha Larsson (M), William Elofsson (M), Jan Myléus (KD), Gin Akgül
Hajo (V), Mattias Eriksson Falk (SD) samt Wanja Delén (SD) att inte delta i
beslutet.

Reservationer
Margaretha Larsson (M), William Elofsson (M), Jan Myléus (KD), Gin Akgül
Hajo (V) reserverar sig till förmån till deras partiföreträdares yrkanden.
Mattias Eriksson Falk (SD) samt Wanja Delén (SD) lämnar följande
reservation
Sverigedemokraterna väljer, i ärendet om skattesats, att reservera sig till
förmån för det återremissyrkande som presenterades. Återremissyrkandet
skulle innebära en större insyn för oppositionen i beredningen inför
budgetbeslutet i kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna valda i andra
hand att avstå från att delta i beslutet. Överröstad i delen om återremiss väljer
vi att reservera oss i den delen.

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 211: Finansrapport tertial 2
Delges:
Styrning och stöd Ekonomiavdelningen Maria Wallin
Dnr 19KS12

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att godkänna rapporten

Ärendebeskrivning
I bilaga, Finansrapport 2 2019.
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
2019.
Ekonomi/finanschefen m.fl har bemyndigande att på Kommunstyrelsens
vägnar besluta om upptagande av lån enligt KS beslut 2018-12-04 Dnr
18kS417. Finansrapporten är en återrapportering av beslut tagna på delegation
under tertial 2 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Finansrapport tertial 2, maj-augusti 2019, dnr 19KS12-5
 Finansrapport tertial 2 , maj-augusti 2019, dnr 19KS12-4

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 212: Säkerhetspolicy för Gävle kommunkoncern
Dnr 17KS305

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige enligt ordförandens förslag
att anta Säkerhetspolicyn med diarienummer 17KS305.

Ärendebeskrivning
Gävle kommuns nuvarande säkerhetspolicy beslutades 1993 och är därav i
behov av revidering. Förutom säkerhetspolicyn så finns även en beslutad
brandskyddspolicy. I det upprättade förslaget till reviderad säkerhetspolicy
finns brandskyddspolicyn inkluderad i ett särskilt kapitel och blir på så sätt en
del av den allmänna säkerhetspolicyn.
Gävle kommuns säkerhetspolicy ska utgöra ett övergripande styrdokument
som anger ramar för säkerhetsarbetet i kommunkoncernen.

Inlägg i ärendet
Åsa Wiklund Lång (S)

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Säkerhetspolicy för Gävle kommunkoncern, dnr
17KS305-3
 Säkerhetspolicy för Gävle kommunkoncern, dnr 17KS305-2

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 213: Remiss av slutbetänkandet Förbättrat skydd
för totalförsvaret (SOU 2019:34)
Dnr 19KS383

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta tjänsteskrivelsen i sin helhet.

Inlägg i ärendet
Åsa Wiklund Lång (S), Mattias Eriksson Falk (SD)

Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelsen i sin helhet.
Mattias Eriksson Falk (SD) och Lena Emanuelsson (SD) yrkar att Gävle
kommuns svar på remissen ska ha följande lydelse
Gävle kommun delar betänkandets uppfattning om behovet av att ur ett
helhetsperspektiv tillvarata nationens intresse beträffande totalförsvaret.
Förslagen i betänkandet leder till att staten får bättre möjligheter att
kontrollera strategisk infrastruktur och skyddsvärda geografiska områden.
Gävle kommun anser dock att frågan kring ekonomisk ersättning inte är
tillräckligt utredd. Frågan om ersättning och kommunal finansieringsprincip
bör fortsatt vara en öppen fråga.

Beslutsgång
Ordföranden ställer de två olika förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut.

Reservationer
Mattias Eriksson Falk (SD) och Lena Emanuelsson (SD) reserverar med
följande anledning
Sverigedemokraterna värnar Sveriges försvarsförmåga och de installationer
runtomkring vårt rike som kan vara till godo för Försvarsmakten och
samhällets beredskap för kris/krig. SD yrkade därför att Gävle kommun skulle
haft en mer försvarsvänlig inställning i sitt remissvar på betänkandet.
Sverigedemokraterna ser positivt på att staten i vissa hänseenden ska kunna
främja försvarsförmågan genom påverkan på ärenden som rör denna,
exempelvis försäljning av känslig mark. Med anledning av ovanstående valde
Sverigedemokraterna att yrka på ett altenativt svar på slutbetänkandet och
reserverade oss mot majoritetens förslag.
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2019-09-19 - Remissvar på slutbetänkandet Förbättrat
skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34), dnr 19KS383-3
 Remiss 2019-06-27 av slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret
(SOU 2019:34), dnr 19KS383-1
 Slutbetänkande av Kommittén för förbättrat skydd för
totalförsvarsverksamhet (SOU 2019:34), dnr 19KS383-2

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 214: Gästbok Gävle
Delges:
Näringslivsenheten
Dnr 19KS363

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att anta Gästbok Gävle

Ärendebeskrivning
Gävle har sedan 2011 en turismstrategi; Gästbok Gävle. Vi har tagit avstamp i
den och revidering av befintlig turismstrategi har genomförts. I arbetet har
flertalet representanter från näringslivet och offentlighet deltagit.
Tillsammans bidrar alla delar till att stärka vår destination, det är vi
tillsammans som är destinationen Gävle. Vårt gemensamma fokus är att skapa
förutsättningar för att göra Gävle näringsrikt.
Revideringen har skickats ut på remiss till Gävles företagarföreningar under
försommaren. Inkomna förslag har tagits i beaktande.
Gävles turismstrategi fokuserar på Gävle som hållbart besöksmål och ett
självklart val för hållbara evenemang, konferenser och kongresser. I arbetet
har vi utgått från Sveriges nationella strategier från VisitSweden samt Region
Gävleborgs marknads- och utbudsstrategi. Detta tillsammans med Gävle
kommuns näringslivsprogram och platsvarumärket Gävle. I strategin tar vi
också upp hur vi som aktörer kan samverka ännu bättre för att uppnå våra
målsättningar.
Vi behöver slå ihop våra gemensamma resurser. Vårt näringsliv behöver få
ännu mer inflytande när det kommer till vad som skall göras och hur.
Tillsammans med Gävle kommun som bidrar till att göra detta möjligt har vi
alla förutsättningar att uppnå vår gemensamma vision.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Gästbok Gävle 2.0, dnr 19KS363-1
 Gästbok Gävle 2.0, dnr 19KS363-3
 §43 NU Beslut - Gästbok Gävle, dnr 19KS363-2

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 215: Förvärv av Näringen 18:9
Dnr 19KS391

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag att förvärva fastigheten
Gävle Näringen 18:9 för summan 12 825 000 kr, fördelat på två betalningar.

Ärendebeskrivning
Gävle kommun har sedan 2014 arbetat för att köpa in marken på
Galvanområdet för att möjliggöra en omvandling av området till bostäder och
verksamheter. Galvanområdet är en del i projektet Näringen. Sista fastigheten
i området, som ej ägs av Gävle kommun, är Näringen 18:9 som idag ägs av
Alucrom AB. Efter förhandlingar mellan Gävle kommun och Alucrom AB ska
följande överenskommelse slutas i avtal:
Efter värdering av Svefa har köpeskillingen överenskommits till 5 625 000 kr.
Alucrom AB har rätt att stanna kvar som hyresgäst på fastigheten i 5 år. Vid
köpet ersätter även kommunen Alucrom AB för de fasta inventarier som
Alucrom AB inte kan ta med sig vid en flytt. I samråd med fastighetskonsult
Anders Sjöberg har kostnader för Alucroms flytt samt anpassning till nya
lokaler tagits fram. Alucrom AB ska efter sin flytt om 5 år riva byggnaderna
och lämna marken sanerad till mindre känslig markanvändning, vilket ersätts
av kommunen till fast pris.
Betalningen sker enligt nedan som finansieras via markreserven:
Köpeskilling Näringen 18:9 5 625 000 kr
Ersättning inventarier 2 500 000 kr
Betalas vid tillträde 2019-11-01 8 125 000 kr

Ersättning för rivning/sanering 2 000 000 kr
Ersättning för flytt och anpassning 2 700 000 kr
Betalas efter Alucroms flytt 2024 4 700 000 kr

Inlägg i ärendet
Åsa Wiklund Lång (S)

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förvärv av fastighet Näringen 18:9, dnr 19KS391-1
 Köpekontrakt - Fastighet Näringen 18:9, dnr 19KS391-2
 Karta - Näringen 18-9, dnr 19KS391-3
Justerare
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§ 216: Avfallstaxa 2020
Delges:
Övergripande planering, Gästrike Återvinnare
Dnr 19KS325

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta de förslag till avfallstaxa upptagna i "Förslag till avfallstaxa 2020 med
2019 års taxa som grund" (19KS325-3).
att taxan gäller från 2020-01-01.

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-23 återremitterades
förslaget till beslut om Avfallstaxa 2020 enligt följande:
Moderaterna yrkar återremiss då vi efterfrågar en tydligare
kostnadsjämförelse av avfallstaxa mellan jämförbara kommuner. Dessutom
efterfrågar vi en redovisning av vilka effektiviseringsåtgärder som
förbundsstyrelsen för Gästrike Återvinnare har fattat beslut om, och kommer
fatta beslut om. I dessa ekonomiskt utmanande tider är det inte bara
primärkommunen som behöver effektiviseras, och att dessutom politiker i
respektive fullmäktige ges fullständig information. Kommunalförbundet
Gästrike återvinnare har inkommit med svar och kompletterande information
i anledning av återremissen.

Inlägg i ärendet
William Elofsson (M), Mattias Eriksson Falk (SD), Åsa Wiklund Lång (S) Gin
Akgül Hajo (V)

Yrkanden
Ordföranden yrkar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta de förslag till avfallstaxa upptagna i "Förslag till avfallstaxa 2020 med
2019 års taxa som grund" (19KS325-3) samt att taxan gäller från 2020-01-01.
William Elofsson (M) lämnar följande yrkande:
Moderaterna yrkar avslag på föreslagen avfallstaxa då förbundsstyrelsen för
Gästrike Återvinnares effektiviseringsåtgärder ej är tillräckliga. Moderaterna
kommer därför att förslå Gästrike Återvinnares förbundsfullmäktige flera
förslag på effektiviseringsåtgärder. Moderaterna kan ej heller ställa sig bakom
straffavgiften på de som har hemkompost.
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Gin Akgül Hajo (V) yrkar att meningen ”Villa med endast ett kärl för restavfall
på 140 liter, där matavfallet slängs i samma, med tömning varannan vecka”
stryks.

Beslutsgång
Ordföranden ställer William Elofssons yrkande mot ordförandens yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut.
Därefter ställer ordföranden Gin Akgül Hajo (V) tilläggsyrkande mot
ordförandens yrkande om avslag på tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut.

Reservationer
Margaretha Larsson (M) och William Elofsson (M) reserverar sig till förmån
för Williams yrkande.

Mattias Eriksson Falk (SD) och Lena Emanuelsson (SD) lämnar följande
reservation
Reservation från Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna såg behovet av att Gästrike Återvinnare tydligare
presenterar vilka effektiviseringsmöjligheter som finns inom
organisationen. Det finns underskott som behöver hanteras, men då
får inte en höjning av taxor vara något som underlåter dem att
tydligare effektivisera sin egen organisation.
Sverigedemokraterna är också kritiska mot den straffavgift som i
praktiken införs på de som har hemkompost. De får, i och med den
föreslagna ändringen kring avgiften, sämre förutsättningar.

För Sverigedemokraterna
Mattias Eriksson Falk
Lena Emanuelsson
Beslutsunderlag





Svar på återremiss gällande avfallstaxa 2020, dnr 19KS325-7
§167 KS Avfallstaxa 2020, dnr 19KS325-6
Tjänsteskrivelse 2019-08-09 - Avfallstaxa 2020, dnr 19KS325-5
Förslag till avfallstaxa 2020 med 2019 års taxa som grund, dnr 19KS325-3
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 Gästrike återvinnare - Frågor och svar om avfallstaxan 2020, dnr
19KS325-4
 Beslutsförslag gällande avfallstaxa 2020 - Gästrike återvinnare, dnr
19KS325-2
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§ 217: Anmälan om väckta motioner och epetitioner som är under beredning från och med
2019-01-01
Dnr 19KS1

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige enligt ordförandens förslag.
att lägga sammanställningarna om e-petitioner samt motioner till
handlingarna

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen och kommunens nämnder ska enligt kommunfullmäktiges
arbetsordning redovisa två gånger varje år redovisa de motioner och epetitioner som ännu inte har avgjorts. I den ena bilagan finns samtliga epetitioner som har fått mer än 50 röster men som ännu inte är avgjorda ännu
fram till den 29 september 2019 med. Den andra bilagan tar upp samtliga
motioner som ännu inte är avgjorda fram till den 29 september 2019.

Inlägg i ärendet
Mattias Eriksson Falk (SD), Jan Myléus (KD), Åsa Wiklund Lång(S)

Beslutsunderlag
 Motioner under beredning 2019 - Uppdaterad 2019-09-30, dnr 19KS1-1
 E-petitioner under beredning 2019 - Uppdaterad 2019-09-30, dnr 19KS12
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§ 218: Motion (M) Tillägg i de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna
Dnr 19KS106

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänsyn till det inkomna yttrandet avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2019-03-25, §16, väckte William
Elofsson (M) rubricerad motion. Ett yttrande över motionen har inkommit
från Administrativa enheten, Styrning och stöd.
I den rättsutredning som har genomförts av den administrativa avdelningen så
framgår att det finns vissa rättsliga hinder att införa ett förbud i de allmänna
lokala ordningsföreskrifterna av passiv insamling av pengar enligt förslaget i
motionen. I motionen så framhålls att tiggeri inte är lösningen för att minska
fattigdom och att den fria rörligheten i EU inte ska missbrukas av utsatta EUmedborgare. Enligt ordningslagen så kan enbart skälen till inskränkningar
genom de lokala ordningsföreskrifterna vara att förebygga eller upprätthålla
den allmänna ordningen. Motivet att förhindra fattigdom är därför i sig inte
ett tillräckligt skäl för att ändra i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna.
I rättsutredningen framgår också att det geografiska tillämpningsområdet inte
får vara större än vad som är påkallat i det enskilda fallet och måste begränsas
till platser där passiv pengainsamling utgör eller kan tänkas utgöra ett
problem. Vid jämförelse med det fall som avgjordes i Högsta
förvaltningsdomstolen hade Vellinge kommun punktmarkerat vissa områden
särskilt. Det är inte fallet i Moderaternas motion där förbud mot passiv
pengainsamling ska gälla offentlig plats generellt. Även om Moderaternas
motion är för generell för att kunna bifallas av rättsliga skäl så kan dock frågan
om ett så kallat ”tiggeriförbud” diskuteras och bemötas utifrån fler perspektiv.
Motionären lyfter fram att tiggeri inte är en lösning för att minska fattigdom.
Där är Majoriteten helt överens med Moderaterna. Samtidigt är ett förbud mot
att utsatta människor inte ska kunna be om pengar i Gävle kommun heller
någon lösning för att minska fattigdom. Sedan 2018 är det olagligt att utnyttja
människor genom tvångsarbete, som till exempel tiggeri och straffen skärptes
för människohandel och koppleri. Det är viktigt för att Polisen ska kunna
lagföra de som utnyttjar utsatta människors desperation. Att införa ett förbud
mot passiv pengainsamling gör att polisens resurser i högre grad går till att
avhysa fattiga EU-medborgare från vissa platser snarare än ren
brottsbekämpning.
Andra EU-länder behöver ta ett större ansvar för välfärden och livsvillkoren
för sina egna medborgare. De hemländer som utsatta EU-medborgare
kommer ifrån tar inte sitt fulla ansvar och det påverkar också Sverige. Därför
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behöver kraften läggas på ett aktivt arbete i EU för att trycka på länder att ta
sitt ansvar och förbättra situationen i sina länder för sina medborgare. Ett
förbud mot passivt pengainsamlande på offentlig plats i Gävle kommer inte att
kunna ändra detta, hur gärna vi än skulle vilja att det var en avgörande faktor
för att minska fattigdom och få utsatta människor i arbete i Europa. Däremot
kanske dessa personer skulle söka sig någon annanstans, men grundproblemet
skulle kvarstå.

Inlägg i ärendet
Åsa Wiklund Lång (S), Jörgen Edsvik (S), William Elofsson (M), Jan Myléus
(KD), Mattias Eriksson Falk (SD), Gin Akgül Hajo (V)

Yrkanden
Ordföranden samt Gin Akgül Hajo (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
William Elofsson (M) samt Mattias Eriksson Falk (SD) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Avstår från att delta i beslut
Jan Myléus (KD) avstår från att delta i beslutet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer de olika yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Reservationer
Margaretha Larsson (M) och William Elofsson (M) reserverar sig i förmån för
bifall på motionen.

Mattias Eriksson Falk (SD) och Lena Emanuelsson (SD) lämnar följande
reservation
Reservation från Sverigedemokraterna
Motion (M) Tillägg i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna
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Sverigedemokraterna har under lång tid drivit frågan om förbud mot tiggeri
både lokalt och nationellt. Detta för att ge Gävle en möjlighet att gå före men
även nationellt för att verka för kommunernas möjligheter att förbjuda tiggeri
som vi idag vet är så mer än att samla in pengar. Otaliga är de rapporter som
vittnar om människohandel, våld och övergrepp mot de människor som i de
flesta fall tvingats hit till Sverige för att tigga.
Tyvärr har de andra partierna under lång tid gjort sitt bästa för att inte lyssna
på Sverigedemokraterna tills man mer och mer insåg att något behövde göras.
Sverigedemokraterna välkomnar därför Moderaternas förslag i Gävle. Man har
helt enkelt valt att följa de förslag Sverigedemokraterna tidigare presenterat
för att stävja det hitresta tiggeriet på våra gator och torg genom att presentera
denna motion.
Sverigedemokraterna valde därför att stödja förslaget och yrka bifall på
motionen. Vi reserverar oss mot beslutet om avslag.
För Sverigedemokraterna
Mattias Eriksson Falk
Lena Emanuelsson

Beslutsunderlag
 Utlåtande motion - Motion (M) - Tillägg i de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna, dnr 19KS106-4
 Tjänsteskrivelse - Motion Moderaterna (M) - Tillägg i de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna i Gävle kommun (tiggeri), dnr 19KS106-5
 Rättsutredning, dnr 19KS106-3
 Motion Moderaterna (M) - Tillägg i de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna i Gävle kommun, dnr 19KS106-1
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§ 219: Motion (SD) Kostnadsfri influensavaccinering
Dnr 19KS101

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse motionen som besvarad.

Ärendebeskrivning
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2019-02-18, §15, väckte Wanja
Delén (SD) och Mattias Eriksson Falk (SD) rubricerad motion.
Ett yttrande över motionen har inkommit från HR-avdelningen, Styrning och
stöd.
Motionärerna föreslår att Gävle kommun likt Region Gävleborg ska införa
frivillig och kostnadsfri säsongsinfluensavaccinering för alla anställda inom
vård- och omsorg. De föreslår också att Sektor Välfärd ska se över vilka
ytterligare personalkategorier som bör erbjudas detta.
Att minska smittorisken, sjukskrivningar bland medarbetare och antalet som
insjuknar i säsongsinfluensa är önskvärt och skulle med stor sannolikhet ge
goda effekter för både medarbetare och brukare i riskgruppen. Därför pågår
det redan en översyn tillsammans med företagshälsovården av vilka behov av
vaccinering som finns för kommunens medarbetare. I yttrandet från HRavdelningen framgår att en riskbedömning nu görs för ett
vaccinationsprogram. Förslaget är därför att besvara motionen då arbete
redan pågår, och invänta resultatet av översynen och riskbedömningen inför
ett eventuellt införande.

Inlägg i ärendet
Jan Myléus (KD), Therese Metz (MP), Mattias Eriksson Falk (SD), Margareta
Larsson (M), Åsa Wiklund Lång (S)

Yrkanden
Ordföranden yrkar att föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen.
Jan Myléus (KD), Mattias Eriksson Falk (SD) och Margareta Larsson (M)
yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse motionen som besvarad.
Justerare
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Reservationer
Jan Myléus (KD), Margareta Larsson (M) och William Elofsson (M) och Lena
Emanuelsson reserverar sig till förmån för bifall till motionen.

Mattias Eriksson Falk (SD) och Lena Emanuelsson (SD) lämnar följande
reservation
Reservation från Sverigedemokraterna
För Sverigedemokraterna är vår personals hälsa av största vikt, att erbjuda
vaccinering mot smittsamma sjukdomar är ett av stegen för att säkerställa
personalens hälsa men i förlängningen även deras hela arbetsmiljö. Därför vill
Sverigedemokraterna att Gävle kommun tar det ansvaret för att erbjuda
medarbetare ett gott skydd genom vaccinering och detta kostnadsfritt för att
samtliga ska omfattas av detta. Vaccinering för medarbetarna innebär att vi
också minskar risken för smittspridning till kunderna.
Vi reserverar oss mot beslutet i kommunstyrelsen om besvarad, då vi anser att
Gävle kommun inte gör det motionen föreslår.

Beslutsunderlag
 Utlåtande över motion - Motion (SD) Kostnadsfri influensavaccinering,
dnr 19KS101-4
 Yttrande över motion (SD) – Kostnadsfri influensavaccinering 19KS101,
dnr 19KS101-3
 Motion Sverigedemokraterna (SD) - Kostnadsfri influensavaccinering, dnr
19KS101-1
 Underlag - När påbörjades arbetet med översyn av influensavaccination,
dnr 387367

Justerare
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§ 220: Motion (V) Porrfria miljöer för barn
Dnr 19KS96

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse motionen som besvarad.

Ärendebeskrivning
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2019-02-18, §15, väckte Kristina
Sjöström (V) rubricerad motion.
Ett yttrande över motionen har inkommit från IT- och
utvecklingsavdelningen, Styrning och stöd.
Motionären föreslår att möjligheten att införa ett så kallat porrfilter på alla
datorer som används i den kommunala verksamheten. I motionen föreslås
också att medarbetare i verksamheter som riktar sig till barn ska erbjudas
fortbildning om samtycke samt om sexuellt våld och trakasserier.
Motionen lyfter ett mycket angeläget och viktigt ämne, pornografins roll för att
sexualisera framförallt mäns våld mot kvinnor, normalisera bilden av sex utan
samtycke och att barn inte ska riskera att utsättas för pornografiskt material.
IT- och utvecklingsavdelningen beskriver i sitt yttrande att det redan idag
vidtagits åtgärder för att begränsa tillgången till av olika skäl olämpliga
webbsidor i kommunens nätverk.
Det filter som idag tillämpas begränsar tillgång till innehåll som spel,
pornografi, droger med mera. Det som är positivt med detta är att ingen vid
användningen av kommunens nätverk ska kunna nå den typen av sidor på
internet av misstag eller aktivt. Men som det beskrivs i yttrandet är det
omöjligt att göra ett tekniskt filter som garanterat är heltäckande eftersom den
eller de som vill sprida den typen av olämpligt material har ett intresse av att
”maskera” sidor för att inte stoppas av filtret. En annan utmaning som gör det
svårt med ett helt heltäckande filter är att medarbetare och elever via sina
privata telefoner och andra enheter kan besöka dessa sidor vilket kommunen
inte kan påverka genom det befintliga filtret. Utifrån detta går det att
konstatera att Gävle kommun genom det filter som finns i dagsläget gör de
tekniska insatser som är möjliga och som efterfrågas i motionen.
I motionen lyfts också behovet av utbildning och värdegrundsarbete i
verksamheter som riktar sig till barn och unga, skolverksamheten särskilt. Det
sker idag på flera olika sätt. Flera grundskolor i Gävle arbetar inom konceptet
Agera tillsammans som ger elever och lärare ökade kunskaper kring hur de
tillsammans kan förebygga våld och utmana begränsande och stereotypa
genusnormer. I gymnasieskolan används också MVP som är en lektionsserie
som riktar sig till både lärare och elever och som syftar till att stoppa, minska
och förebygga våld. Elever och lärare lär sig att ta ansvar för varandra och säga
ifrån om de ser eller hör våld och kränkningar.
Justerare
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Inom Gävlemodellen finns frågor till eleverna om sexuella trakasserier och hot
och våld. I utbildningen som sker regelbundet kring Gävlemodellen diskuteras
hur lärarna ska arbeta med och agera kring de olika fokusområdena för
enkäten. Varje rektor beslutar om kompetensutveckling för sina medarbetare.
Insatser sker även inom områdena sex och samlevnad och mer specifikt kring
hot och våld.

Inlägg i ärendet
Åsa Wiklund Lång (S), Gin Akgül Hajo (V)

Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen.
Gin Akgül Hajo (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer de olika yrkandena mot varandra och finner att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara motionen.

Beslutsunderlag
 Utlåtande över motion - Motion (V) Porrfria miljöer för barn, dnr 19KS965
 Yttrande från IT- och utvecklingsavdelningen - Motion Porrfira miljöer
för barn - viktig åtgärd mot sexuella trakasserier och övergrepp, dnr
19KS96-4
 Motion Vänsterpartiet (V) - Porrfria miljöer för barn, dnr 19KS96-1
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§ 221: E-petition #32998 - Lägg in ett porrfilter på
kommunens datorer
Dnr 19KS210

Beslut
Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, föreslår kommunfullmäktige
besluta
att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse E-petitionen som besvarad.

Ärendebeskrivning
E-petitionen inkom 2019-04-17. Yttrande över E-petitionen har inkommit från
IT- och utvecklingsavdelningen, Styrning och stöd.
Förslagsställaren föreslår att ett så kallat porrfilter ska införas på datorer som
används i den kommunala verksamheten. IT- och utvecklingsavdelningen
beskriver i sitt yttrande att det redan idag vidtagits åtgärder för att begränsa
tillgången till av olika skäl olämpliga webbsidor i kommunens nätverk.
Det filter som idag tillämpas begränsar tillgång till innehåll som spel,
pornografi, droger med mera. Det som är positivt med detta är att ingen vid
användningen av kommunens nätverk ska kunna nå den typen av sidor på
internet av misstag eller aktivt. Men som det beskrivs i yttrandet är det
omöjligt att göra ett tekniskt filter som garanterat är heltäckande eftersom den
eller de som vill sprida den typen av olämpligt material har ett intresse av att
”maskera” sidor för att inte stoppas av filtret. En annan utmaning som gör det
svårt med ett helt heltäckande filter är att medarbetare och elever via sina
privata telefoner och andra enheter kan besöka dessa sidor vilket kommunen
inte kan påverka genom det befintliga filtret. Utifrån detta går det att
konstatera att Gävle kommun genom det filter som finns i dagsläget gör de
tekniska insatser som är möjliga och som efterfrågas i E-petitionen för att
begränsa tillgång till pornografiskt material.

Beslutsunderlag
 Utlåtande över E-petition - Lägg in ett porrfilter i kommunens datorer,
dnr 19KS210-3
 Yttrande e-petition #32998 - Lägg in ett porrfilter i alla kommunens
datorer, dnr 19KS210-2
 E-petition #32998 - Lägg in ett porrfilter i alla kommunens datorer, dnr
19KS210-1
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§ 222: Personalstöd Gävle kommun
Dnr 19KS403

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att personalstöd vid Falck Healthcare AB tas bort som medarbetarerbjudande.

Ärendebeskrivning
Alla Gävle kommuns medarbetare har sedan höst 2015 haft möjlighet att få
professionell vägledning inom ekonomi, psykologi och juridik. Personalstödet
är ett komplement till företagshälsovården och syftet är att stärka och stödja
medarbetarna i sin egen livssituation. Gävle kommun har nu genomfört en
upphandling av ny leverantör inför 2020 där enbart Falck Healthcare AB har
lämnat anbud. Det nya anbudet skulle medföra en kostnadshöjning per person
(59%) samtidigt som det skett en minskad nyttjandegrad t o m delår 2 (-36%).
Falck Healthcare AB fakturerar Gävle kommun inför varje nytt år.

Inlägg i ärendet
Åsa Wiklund Lång (S), Mattias Eriksson Falk (SD), Jan Myléus (KD), Therese
Metz (MP), Margareta Larsson (M)

Yrkanden
Ordföranden yrkar att personalstöd vid Falck Healthcare AB tas bort som
medarbetarerbjudande.
Jan Myléus (KD) yrkar att ärendet ska återremitteras till arbetsgivarutskottet
samt yrkar även på om återremiss inte gillas, ett ändringsyrkande att
psykologiskt stöd utöver det som erbjuds idag och liknande det som föreslås
tas bort, erbjuds.
Mattias Eriksson Falk (SD) yrkar att ärendet återremitteras till
arbetsgivarutskottet för att kompletteras med en konsekvensanalys av
avskaffandet av det aktuella medarbetarerbjudandet. Konsekvensanalysen bör
innehålla uppgifter om risker för personalen och anpassning av den egna
företagshälsovården.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska
avgöras idag. Därefter ställer ordföranden frågan om att ett psykologiskt
stöd utöver det som erbjuds idag och liknande det som föreslås tas bort ska
erbjudas mot frågan om att personalstöd vid Falck Healthcare AB tas bort som
medarbetarerbjudande. Ordföranden finner att personalstöd vid Falck
Healthcare AB tas bort som medarbetarerbjudande.
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Reservationer
Jan Myléus (KD) lämnar reservation till förmån för sitt eget yrkande med
följande motivering.
Kristdemokraterna anser att det saknas en grundad konsekvensbeskrivning i
detta ärende.
Hur stort är nyttjandet av de olika vägledande insatserna, ekonomisk,
psykologisk och juridiskt är var för sig. Förmånen med psykologiskt stöd och
vägledning som kompletterar annan företagshälsovård ser vi som en viktig
förmån och vill därför veta hur många som sökt just det stödet och hur resultat
av detta blivit. Vi vill också veta hur detta beslut kommer att påverka den
personal som nyttjat denna förmån till psykologiskt stöd fortsättningsvis.
Reservation från Mattias Eriksson Falk (SD) samt Lena Emanuelsson (SD)
Sverigedemokraterna ansåg att ärendet skulle återemitteras till
arbetsgivarutskottet. Man ville ta bort erbjudandet till medarbetarna i Gävle
kommun som idag fungerar som ett komplement till den egna
företagshälsovården. Detta behöver kompletteras med en konsekvensanalys.I
andra hand valde vi att ställa oss bakom förslaget om att även fortsättningsvis
erbjuda psykologiskt stöd, i likhet med den tjänst man tillhandahåller idag.
Överröstad av majoriteten i båda delarna (återremissen och yrkandet) väljer vi
att reservera oss.
För Sverigedemokraterna
Mattias Eriksson Falk
Lena Emanuelsson

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Personalstöd vid Falck Healthcare AB, dnr 19KS403-2
 Underlag - Personalstöd vi Falck Healthcare AB, dnr 19KS403-1
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§223: Anmälningar för kännedom
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga respektive delegationsbeslut samt
anmälningsärende till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Inbjudan från EU-minister Hans Dahlgren till EU-forum 23 oktober 2019,
dnr
 Bilaga till inbjudan EU-forum - Lista aktörer som har ingått EUhandslaget mellan 2016-2018, dnr
 Protokoll styrelsemöte 2019-08-23 samt halvårsredovisning Samordningsförbund Gävleborg, dnr
 Halvårsredovisning 2019 - Samordningsförbund Gävleborg, dnr
 Beslutsprotokoll 2019-09-11 § 58 från Utbildningsnämnden gällande epetition #38764 - Bevara Linvägens förskola, dnr 19KS299-7
 Cirkulär 19:38 Sveriges Kommuner och Landsting - Budgetpropositionen
för 2020 och Höständringsbudgeten för 2019, dnr
 Information om digital anslagstavla på Gästrike Räddningstjänst
webbplats, dnr
 Inbjudan till informationsmöte den 25 oktober 2019 - Åtgärdsprogram för
havsmiljön, dnr
 Beslutsprotokoll 2019-09-18 § 83 med yttrande från Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden gällande e-petition #32178 - Återbruksgalleria,
dnr 19KS211-5
 Inbjudan till regional demokratidag den 21 november 2019 på Bollnäs
folkhögskola, dnr
 Beslutsprotokoll 2019-09-18 § med underlag från
Samhällsbyggnadsnämnden gällande e-petition #30182 - Rusta upp och
gör om Magasinområdet till bostadsrätter, butiker, restauranger. Diarienr
19SBN230, dnr 19KS230-6
 Protokoll 2019-09-20 - Ledningsgruppsmöte BIG, dnr
 Aktuellt från Brottsförebyggarna i Gävle BIG 2016-09-20, dnr
 Svenska Kommuns Försäkrings AB (SKFAB) - Skolprojekt 2019, dnr
 Protokoll Gävle Vatten ABs styrelsemöte 2019-09-26, dnr
 Protokoll Gästrike Vatten ABs styrelsemöte 2019-09-26, dnr
 Protokoll 2019-09-13 - Gästrikerådet, dnr
 Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall år
2020, dnr
 Bilaga - Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt
utfall år 2020 - kommunen, dnr
 Avtal - Brandskyddsnära tjänster, dnr 19KS349-1
 Bilaga 1 - Beräkningsnyckel brandskyddsnära tjänster - Signeringskvitto,
dnr 19KS349-2
 Bilaga 2 - Kontaktpersoner brandskyddsnära tjänster - Signeringskvitto,
dnr 19KS349-3
 Signeringskvitto - Avtal brandskyddsnära tjänster, dnr 19KS349-4
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§224: Information och uppföljning
Ärendebeskrivning

a) Uppsikt Omvårdnadsnämnden, Socialnämnden, Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnd - Sektorchef samt ordförande i nämnderna.
b) Trygghets arbete Gävle kommun Anna-Karin Wågberg Sperring och Jörgen
Edsvik (S) med flera
c) Aktuellt läge om Inköp Gävleborg. Helén Åleskog.
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