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Närvaro
Ledamöter

Närvarande

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)
Lisa Trevitt(S)
Lars-Göran Ståhl (S)
ForsmFredriksson
(L)
Stephanie Forsmark
(C)
Kristofer Dahlgren (L)
Emanuel Hort (MP)
Pekka Seitola (M)
Niclas Bornegrim (M)
Jan-Eric Andersson (KD)
Owe Hellberg (V)
Lena Emanuelsson (SD)
Mikael Forsberg (SD)

Frånvarande

Tjänstgörande
ersättare

X

Mona Kolarby(S) §§ 105143, Ahmed Amin § 144
§§

X
X
X

Pekka Seitola (M)
Jan-Eric Andersson (KD)
Owe Hellberg (V)

X ordf.
X
X
X
X
X
X

X
X

Närvarande
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

§§ 105-143

Lena Emnuelsson (SD)
§§ 105-143

Frånvarande
§ 144

§ 115 pga jäv

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

Linda Löfvenius, nämndsekreterare
Eva-Karin Hamilton (M), förtroendevald
revisor
Kristina Venngren, Zondera § 144

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

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Ärendelista
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§137
§138
§139
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Justerare

Upprop och val av justerare
Fastställande av föredragningslista
Uppföljning av nämndernas interkontrollplaner 2019
Delårsrapport 1 för kommunstyrelsen
Delårsrapport I år 2020 med årsprognos för kommunen och de
kommunala bolagen
Finansrapport tertial 1
Fördelning av disponibla medel från Kommunstyrelsen
donationsstiftelser 2020
Investerings- och exploateringsbudget 2021- 2024 samt
ombudgetering 2020
Miljöbokslut för Gävle kommun 2019
Socialt hållbarhetsbokslut 2019
Ändring i reglemente för Företagshälsovårdsnämnden och
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet
Handlingsplan för hållbar skolmobilitet
Cykelplan 2020 - Gävle kommun
Ersättningskrav gällande upprättat planavtal Valbo-Ön 11:1 m.fl.,
Valbo Köpstad
Fördelning av centralt avsatta medel avseende öppna geodata
Omfördelning av kommunbidrag till kommunstyrelsen gällande
bemanningsenheten
Beslut värdeöverföringsmedel
Ny fastighetsstrategi för Gävle växer samt uppdaterad hyresmodell
och lokalpolicy
Remissvar avseende utredning om inrättande av språkcentrum för
nationella minoritetsspråk med inriktning jiddisch och romani chib
Förlängning av inriktningsdokument för det internationella arbetet
2021-2022
Påbörja införandet av en gemensam
kompetensförsörjningsfunktion
Samverkan om signalskydd
Oljeskyddsplan för Gävle kommun 2020
Ändring av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Gävle
kommun
Avsiktsförklaring - Utveckling av fastighet för handel på Hemlingby
52:2 och 19:1 - Bauhaus
Marköverlåtelse del av Andersberg 14:1
Antagande Fördjupad översiktsplan Norra Brynäs
Förvärv av fastigheten Hemlingby 51:15
Marköverlåtelse Fredriksskans 16:6
Fastighetsöverlåtelse Sörby Urfjäll 36:5
Marköverlåtelse av Hemlingby 52:11 samt del av 19:1
Exploateringsavtal Gavlehov Västra
Ändring i riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Gävle kommun
Ansökan om bidrag till Movexum AB
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning Distanssammanträden
MatSmart och hållbar - Utmaningen till Gävleborgs alla kommuner
Motion (M) Öppenvård inom socialtjänsten på medborgarnas
villkor
Redovisning av delegeringsbeslut
Anmälningar för kännedom
Uppdragsbestyrkande
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§144

Justerare

Informationsärende - Medarbetarundersökning våren 2020

Uppdragsbestyrkande
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§105: Upprop och val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att Mattias Eriksson Falk (SD) väljs som justerare och att justering sker
onsdag den 10 juni.

Justerare

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

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 107: Uppföljning av nämndernas
interkontrollplaner 2019
Delges:
SG Ekonomi
Revisionskollegiet
Dnr 19KS260

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att godkänna rapporten.

Ärendebeskrivning
I reglementet Intern kontroll av ekonomi och verksamhet, antaget av
kommunfullmäktige 1999-05-31, står i § 9: Styrelsen ska med utgångspunkt
från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade
system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, föranstalta om
sådana. Styrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen
fungerar i de kommunala företagen. SG Ekonomi har i detta ärende gjort en
övergripande utvärdering av systemet för intern kontroll.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2019,
dnr 19KS260-2
 Uppföljning av internkontrollplaner 2019, dnr 19KS260-1
 Internkontrollplan 2020 Jävsnämden, dnr 417391
 Internkontrollplan 2019 Kommunstyrelsen, dnr 417390
 Internkontrollplan 2019 Arbetsmarknad och funnktionsrättsnämnden,
dnr 417389
 Internkontrollplan 2019 Omvårdnadsnämnden, dnr 417373
 Internkontrollplan 2020 Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden,
dnr 417372
 Internkontrollplan 2019 Utbildningsnamnden, dnr 417371
 Internkontrollplan 2019 Socialnamnden, dnr 417370
 Internkontrollplan 2019 Samhällsbyggnadsnamnden, dnr 417369
 Internkontrollplan 2019 Kultur- och fritidsnämnden, dnr 417368
 Internkontroll rapport 2019 Kultur -och fritidsnämnden, dnr 417393
 Internkontroll rapport 2019 Samhällsbyggnadsnämnden, dnr 417392
 Internkontroll rapport 2019 Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden,
dnr 417387
 Internkontroll rapport 2019 Överförmyndarnämnden, dnr 417386
 Internkontroll rapport 2019 Utbildningsnämnden, dnr 417385
 Internkontroll rapport 2019 Socialnämnden, dnr 417384
 Internkontroll rapport 2019 Omvårdnadsnämnden, dnr 417383
 Internkontroll rapport 2019 Kommunstyrelsen, dnr 417382
 Internkontroll rapport 2019 Jävsnämnden, dnr 417381
 Internkontrollplan 2020 Socialnämnden, dnr 417388
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Internkontrollplan 2020 Överförmyndarnämnden, dnr 417380
Internkontrollplan 2020 Valnämnden, dnr 417379
Internkontrollplan 2020 Utbildningsnämnden, dnr 417378
Internkontrollplan 2020 Kommunstyrelsen, dnr 417377
Internkontrollplan 2020 Samhällsbyggnadsnämnden, dnr 417376
Internkontrollplan 2020 Omvårdnadsnämnden, dnr 417375
Internkontrollplan 2020 Kultur och fritidsnämnden, dnr 417374

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 108: Delårsrapport 1 för kommunstyrelsen
Dnr 20KS16

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att godkänna delårsrapport 1 (med bilagor) för kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
En verksamhetsrapport för delår 1 för kommunstyrelsen med målanalys,
uppföljning av politiska uppdrag samtuppföljning av resultat – och
investeringar har upprättats. Som bilagor redovisas kompletterande
ekonomisk uppföljning. Vidare innehåller verksamhetsrapporten en
sammanfattning av de viktigaste händelserna under perioden samt förväntad
utveckling.
De flesta av de 30 uppdrag som kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen är
påbörjade och övriga är planerade för verkställighet under resten av året.
Den ekonomiska uppföljningen visar på ett positivt resultat med en prognos
på nollresultat vad gäller tilldelat kommunbidrag. Reavinster – och
exploateringsresultat visar positiva avvikelser.
Inför 2021 är de preliminära ramarna för kommunstyrelsen minskade med 3
%, eller 11,2 mnkr. Planering för att kunna inrymma prioriterad verksamhet
inom denna budget pågår.

Inlägg i ärendet
William Elofsson (M), Owe Hellberg (V), Mona Kolarby (S).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 1 för kommunstyrelsen, dnr 20KS16-6
 Verksamhetsrapport delar 1 2020 Kommunstyrelsen, dnr 20KS16-7
 Detaljerad resultaträkning januari-april 2020 Kommunstyrelsen org, dnr
20KS16-3
 Investeringsuppföljning januari-april 2020, dnr 20KS16-2
 Månadsuppföljning av exploateringsverksamhet april 2020, dnr 20KS16-5
 Månadsuppföljning av exploateringsverksamhet och reavinster/förluster
april 2020, dnr 20KS16-1
 Månadsuppföljning av försäljning och inköp av mark april 2020,
anläggningstillgångar, dnr 20KS16-4

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 109: Delårsrapport I år 2020 med årsprognos för
kommunen och de kommunala bolagen
Delges:
Samtliga nämnder
Dnr 20KS15

Beslut
Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, föreslår kommunfullmäktige
besluta
att uppmana nämnderna att vara återhållsamma med tilldelade resurser,
att arbeta aktivt för att minska kostnadsvolymen inför 2021,
att uppdra åt kommunstyrelsen att stödja omvårdnadsnämnden,
socialnämnden samt arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden i
innevarande års omställningsarbete, samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att stödja utbildningsnämnden för ytterligare
genomförandeförmåga av insatser i arbetet med kommunfullmäktiges
övergripande mål att nå kraftigt förbättrade resultat i Gävle kommuns skolor.
Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, beslutar för egen del
att vara särskilt aktiv i uppsiktsrollen gällande utbildningsnämnden med fokus
på att förbättra elevers resultat,
att uppdra till kommundirektören att tillsammans med berörda sektorer
formulera uppdragsbeskrivningar till extern konsult och att leda och fördela
arbetet som ska stödja aktuella verksamheter i uppdragen, samt
att för det inledande arbetet tillföra 2 mnkr till kommunstyrelsens ram från
finansförvaltningens avsatta medel för oförutsedda behov.

Ärendebeskrivning
Sektor styrning och stöd har sammanställt Delårsrapport 1 2020.
Denna delårsrapport avser redovisning av en period som till sin helhet präglas
av effekterna av Corona/Covid-19. Delårsrapporten redovisar nämndernas och
kommunens samt de helägda bolagens ekonomiska resultat och prognos,
återredovisning av verksamheten i relation till kommunfullmäktiges mål och
uppdrag. På en övergripande nivå innebär situationen att kommunen
sannolikt är finansierad under 2020, detta genom att staten på olika sätt har
ökat sina bidrag. Dessa bidrag överstiger negativa kostnadseffekter och
intäktsbortfall på nära 100 mnkr i nämnderna. Förutsättningarna inför
kommande år är dock mer utmanande, där nämnderna i pågående
kommunplaneprocess har givits uppdrag att redovisa konsekvenserna av
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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minskade ramar på 3%.
Kommunstyrelsen uppmärksammar genom tidigare uppföljning och genom
detta delårsbokslut nämndernas ekonomiska och verksamhetsmässiga
utmaningar i och med Corona/Covid-19. Med hänsyn till prognosen för
kommunens ekonomiska utfall för 2020 samt de ekonomiska
förutsättningarna för kommande år föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige att uppmana nämnderna att vara återhållsamma med
tilldelade resurser samt att arbeta aktivt för att minska kostnadsvolymen inför
2021
Inom sektor välfärd har ett flertal uppstartade effektiviseringsåtgärder som
beslutats i bl a omvårdnadsnämnden och arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden inför 2020 gått ned i tempo då fokus måste läggas på
att få verksamheten att fungera under rådande pandemi. För att ändå kunna
påskynda beslutade effektiviseringsåtgärder och/eller komplettera med
alternativa åtgärdsförslag för att minska kostnaderna föreslås att
kommunstyrelsen ges i uppdrag att efter dialog med berörda nämnder och
berörd sektor stötta för att effektuera omställningsarbetet.
Ett av kommunfullmäktiges fem kommunövergripande mål är ”kraftigt
förbättrade resultat i Gävles skolor”. En gemensam politisk ambition över
många år är att detta mål är viktigt för Gävle kommuns utveckling framåt.
Mätningar visar dock att elevernas betygsresultat, trots att analyser och
åtgärder genomförs löpande – inte ökar. Utvecklingsområden finns
identifierade men det finns anledning att se hur genomförandeförmågan kan
stärkas. Kommunstyrelsen föreslås därför ges ett uppdrag att ge
utbildningsnämnden stöd i att ytterligare förstärka genomförandet av
prioriterade insatser för ökad måluppfyllelse. Som en del i detta kan en
arbetsmodell med fokus på lärarnas förutsättningar och fortbildning vara
aktuell.

Inlägg i ärendet
Owe Hellberg (V)

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delårsrapport I 2020 med årsprognos för kommunen
och kommunens bolag, dnr 20KS15-2
 Delårsrapport 1 2020 för kommunen och de kommunala bolagen, dnr
20KS15-1

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 110: Finansrapport tertial 1
Delges:
Styrning och stöd Ekonomiavdelningen Maria Wallin
Dnr 19KS556

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att godkänna rapporten.

Ärendebeskrivning
I bilaga, Finansrapport 1 2020.
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 30 april
2020.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Finansrapport terial 1 januari - april 2020, dnr
19KS556-2
 Finansrapport tertial 1 januari - april 2020, dnr 19KS556-1

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 111: Fördelning av disponibla medel från
Kommunstyrelsen donationsstiftelser 2020
Delges:
Malin Björklund, Ekonomiassistent
Dnr 20KS22

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att disponibla medel för Stiftelsen Änke- och Pupillkassan med
ansökningsperiod under hela året 2020 fördelas enligt bifogad beskrivning
”Förslag till beslut Änke- och Pupillkassan juni”, samt
att disponibla medel för Stiftelsen Oscar och Adele Flensburgs
Understödsfond med ansökningsperiod under hela året för efterlevande
fördelas enligt bifogad beskrivning ”Förslag till beslut Oscar och Adele
Flensburg juni”.

Ärendebeskrivning
Under 2019 genomfördes en hel del förändringar med stiftelsehanteringen.
Det anställdes en person till ekonomiavdelningen, Styrning och stöd, som på
heltid skulle arbeta med att centralisera och digitalisera stiftelsehanteringen.
Arbetet har verkligen gett resultat och en stor del av alla de stiftelser som
Gävle kommun förvaltar har idag e-tjänster där ansökningar kommer in och
där all stiftelsehantering kan skötas digitalt. Alla stiftelser som tidigare låg på
Utbildning Gävle samt på HR-avdelningen har flyttats till Styrning och Stöd,
ekonomiavdelningen, för en centralare hantering. Under året kommer även de
stiftelser som idag ligger på Välfärd och Livsmiljö att ses över.
Inom Kommunstyrelsen har det tidigare endast funnits 15 stiftelser, varav 6
stiftelser fördelar sina disponibla medel genom inkomna ansökningar. Men
idag är det betydligt fler på grund av att även Utbildning Gävles 44
skolstiftelser nu handläggs av SG-Ekonomi samt 1 stiftelse från HRavdelningen.
Efter att ha gått igenom alla stiftelsernas urkunder och statut har det även
upptäckts att flera stiftelser ska beslutas av kommunstyrelsen, däribland
Stiftelsen Pensionsfonden, Stiftelsen Änke- och Pupillkassan och Stiftelsen
Oscar och Adele Flensburgs Understödsfond. Därför finns det nu här ett
beslutsförslag för Stiftelsen Änke- och Pupillkassan samt Stiftelsen Oscar och
Adele Flensburgs Understödsfond. De 44 stiftelser som är skolstiftelser ska
beslutas av skolstyrelsen/rektor/lärarkollegiet, dessa stiftelser ska därför inte
upp för beslut i Kommunstyrelsen.

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Fördelning av disponibla medel från Kommunstyrelsen
donationsstiftelser 2020, dnr 20KS22-11
 Förslag till beslut änke- och pupillkassan juni, dnr 20KS22-9
 Förslag till beslut Oscar och Adele Flensburg juni, dnr 20KS22-12

Justerare

Uppdragsbestyrkande

Sid 15(63)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-06-09

§ 112: Investerings- och exploateringsbudget 20212024 samt ombudgetering 2020
Delges:
Kommunens nämnder
Gavlefastigheter Gävle kommun AB
AB Gavlegårdarna
Gästrike Vatten AB
Dnr 20KS257

Beslut
Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, föreslår Kommunfullmäktige
besluta
att fastställa föreslagen investeringsplan (bilaga 1) och exploateringsbudget
(bilaga 2) för kommunen, inklusive investeringar hos de kommunala bolagen
som riktas mot den kommunala skattefinansierade verksamheten,
att bemyndiga kommunstyrelsen att medge igångsättningstillstånd för projekt
med statsbidrag eller liknande, samt att ålägga kommunstyrelsen att till
kommunfullmäktige rapportera om vidtagna åtgärder och samtidigt hemställa
om medelsanvisning,
att investeringsobjekt överstigande 25 mnkr inte får igångsättas utan
kommunstyrelsens medgivande,
att fastställa föreslagna investeringsramar för affärsinvesteringar avseende
bolag Gavlia AB och Gävle Vatten AB, samt att den operativa beslutsordningen
ska gälla inför investeringarnas verkställande inom stadshuskoncernen,
att godkänna föreslagna ombudgeteringar av investeringsanslag år 2020 med
minskning med 12 450 tkr för kommunen exklusive exploatering, med ökning
med 9 339 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB, enligt förslag i bilaga 1,
samt
att fastställa föreslagen exploateringsbudget enligt bilaga 2 för kommunen.

Ärendebeskrivning
Beslut om Kommunplan med årsbudget 2021 och utblick 2022–2024 tas i år
av Kommunfullmäktige i november månad. För att säkerställa en bra
framförhållning för planering av investeringsverksamheten kommer
exploaterings- och investeringsbudgeten för 2021 med plan för 2022-2024
samt ombudgetering av 2020 att beslutas i kommunfullmäktige i juni.

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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I beslut av kommunplan med årsbudget som beslutas i kommunfullmäktige i
november kommer den beslutade investeringsbudgeten att justeras utifrån
uppdaterade exploateringskalkyler och tidsplaner avseende byggnation.

Inlägg i ärendet
Helene Åkerlind (L), Owe Hellberg (V), William Elofsson (M), Jan-Eric
Andersson (KD), Mattias Eriksson Falk (SD).

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till följande förslag:
1. att fastställa föreslagen investeringsplan (bilaga 1) och
exploateringsbudget (bilaga 2) för kommunen, inklusive investeringar
hos de kommunala bolagen som riktas mot den kommunala
skattefinansierade verksamheten,
2. att bemyndiga kommunstyrelsen att medge igångsättningstillstånd
för projekt med statsbidrag eller liknande, samt att ålägga
kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige rapportera om vidtagna
åtgärder och samtidigt hemställa om medelsanvisning,
3. att investeringsobjekt överstigande 25 mnkr inte får igångsättas
utan kommunstyrelsens medgivande,
4. att fastställa föreslagna investeringsramar för affärsinvesteringar
avseende bolag Gavlia AB och Gävle Vatten AB, samt att den
operativa beslutsordningen ska gälla inför investeringarnas
verkställande inom stadshuskoncernen,
5. att godkänna föreslagna ombudgeteringar av investeringsanslag år
2020 med minskning med 12 450 tkr för kommunen exklusive
exploatering, med ökning med 9 339 tkr för Gavlefastigheter Gävle
kommun AB, enligt förslag i bilaga 1, samt
6. att fastställa föreslagen exploateringsbudget enligt bilaga 2 för
kommunen.
Owe Hellberg (V) yrkar bifall till attsats 2, 3 och 5, samt avslag till attsats 1, 4
och 6 i ordförandens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels hennes eget
förslag och dels Owe Hellbergs (V) förslag. Hon ställer upp attsatserna 1-6 var
för sig och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Avstår att delta i beslut
William Elofsson (M), Pekka Seitola (M), Jan-Eric Andersson (KD), Mattias
Eriksson Falk (SD) och Lena Emanuelsson (SD) meddelar att de avstår från att
delta i dagens beslut.
Justerare

Uppdragsbestyrkande

Sid 17(63)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-06-09

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Investerings- och exploateringsbudget 2021- 2024 samt
ombudgetering av investeringsanslag och exploateringsbudget 2020, dnr
20KS257-3
 Bilaga 1 - Investeringsplan 2021-2024 med ombudgeteringar av
investeringsanslag 2020, dnr 20KS257-1
 Bilaga 2 - Exploateringsbudget i detalj 2021-2024, dnr 20KS257-2
 Förändring jmf ombudgetering investeringar, dnr 417803

Justerare

Uppdragsbestyrkande

Sid 18(63)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-06-09

§ 113: Miljöbokslut för Gävle kommun 2019
Dnr 20KS183

Beslut
Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, föreslår kommunfullmäktige
besluta
att fastställa miljöbokslutet för år 2019.

Ärendebeskrivning
Miljöstrategiska programmet beslutades i juni 2013 och 2019 är det sjätte
helåret med programmet. Resultatet från 2019 års arbete följs upp i årets
miljöbokslut samt en jämförelse med startåret. Uppföljningen av programmet
är uppdelad efter målområdena i miljöstrategiska programmet. Detta
miljöbokslut blir den sista uppföljningen utifrån dessa mål och indikatorer.
Nästa miljöbokslut kommer att utgå från det reviderade miljöstrategiska
programmet som Kommunfullmäktige beslutade om 200330.

Inlägg i ärendet
Therese Metz (MP)

Beslutsunderlag
 §22 SBU Miljöbokslut för Gävle kommun 2019, dnr 20KS183-4
 Tjänsteskrivelse - Miljöbokslut 2019, dnr 20KS183-3
 Miljöbokslut 2019 - Uppföljning av Miljöstrategiska programmet, dnr
20KS183-2
 Miljöbokslut 2019 - kortversion, dnr 20KS183-1

Justerare

Uppdragsbestyrkande

Sid 19(63)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-06-09

§ 114: Socialt hållbarhetsbokslut 2019
Delges:
Kommunstyrelsen
Dnr 20KS110

Beslut
Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, föreslår kommunfullmäktige
besluta
att godkänna Socialt hållbarhetsbokslut 2019.

Ärendebeskrivning
Socialt hållbarhetsprogram antogs av Kommunfullmäktige i december 2018.
Under 2019 har former och strukturer utvecklats för programmets
genomförande. De fyra övergripande målområdena är trygghet, jämställda och
jämlika villkor, delaktighet och inflytande samt icke-diskriminering.
Inom ramen för dessa fyra målområdena har två prioriterade satsningar
resurssatts; Äldrevänlig kommun och Trygghetsplaner. Dessa satsningar
belyses särskilt i bokslutet, dels kvalitativt och dels i form av indikatorer.
Bokslutet följer de indikatorer som är framtagna nationellt vilket ger en bild av
Gävle kommun i förhållande till riket, men också möjlighet att se förändring
över tid.
I bilagan till bokslutet presenteras Gävle kommunkoncerns inrapporterade
åtgärder och analys i Stratsys kopplat till målet Ett socialt hållbart Gävle där
alla människor lever i trygghet och får sina rättigheter respekterade.

Inlägg i ärendet
Jörgen Edsvik (S), Eva Älander (S).

Beslutsunderlag
 §20 SHU Socialt hållbarhetsbokslut 2019, dnr 20KS110-3
 Tjänsteskrivelse - Socialt hållbarhetsbokslut 2019, dnr 20KS110-2
 Socialt hållbarhetsbokslut 2019 - Bokslut för kommunens arbete med
social hållbarhet, dnr 20KS110-1

Justerare

Uppdragsbestyrkande

Sid 20(63)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-06-09

§ 115: Ändring i reglemente för
Företagshälsovårdsnämnden och Gemensamma
nämnden för hjälpmedelsverksamhet
Delges:
Region Gävleborg
Dnr 20KS226

Beslut
Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, föreslår fullmäktige besluta
att anta reviderat reglemente för företagshälsovårdsnämnden, samt
att anta reviderat reglemente för den gemensamma nämnden för
hjälpmedelsverksamhet.

Ärendebeskrivning
I anledning av viruset covid-19 har Region Gävleborg hemställt att samtliga
kommuner, som samverkar i ovan angivna nämnder, antar ett av regionen
utarbetat förslag om revidering av nämndernas reglementen. Syftet är att
möjliggöra deltagande på distans. Enligt 9 kap. 33 § kommunallagen ska
reglementet för en gemensam nämnd antas av fullmäktige i var och en av de
samverkande kommunerna eller regionerna.
Om en nämnd ska ha möjlighet att låta en ledamot delta på distans krävs att
fullmäktige (i det här fallet Region Gävleborgs fullmäktige) har beslutat om
det, samt i vilken utsträckning detta får ske. En följd av ett sådant beslut är
samtidigt att det införs en reglering i den aktuella nämndens reglemente, vars
syfte är att reglera nämndens verksamhet och arbetsformer (Jfr. 6 kap. 44 §
kommunallagen).

Jäv
Ej tjänstgörande ersättare Stephanie Forsmark (C) meddelar jäv och deltar
inte i handläggningen av ärendet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ändring i reglemente för Företagshälsovårdsnämnden
och Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet, dnr 20KS226-7
 Bilaga 1 - Reglemente för företagshälsovårdsnämnden, dnr 20KS226-3
 Reglemente (ändringar) - Gemensam nämnd för
hjälpmedelsverksamheten och FoU-Välfärd, dnr 20KS226-6
 Tjänsteskrivelse - Ändring i reglementena för företagshälsovårdsnämnden
och Gemensamma nämnden för hjälpmedel, FoU Välfärd, Regnet och
HelGe, dnr 20KS226-2
 Tjänsteskrivelse - Ändringar i reglementet för
Företagshälsovårdsnämnden, dnr 20KS226-5

Justerare

Uppdragsbestyrkande

Sid 21(63)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-06-09

§ 116: Handlingsplan för hållbar skolmobilitet
Delges:
Livsmiljö Gävle, Utbildning Gävle, GFAB
Dnr 20KS192

Beslut
Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anta handlingsplan för hållbar skolmobilitet.

Ärendebeskrivning
Den här handlingsplanen innehåller riktlinjer samt fysiska och
beteendepåverkande åtgärder för hur kommunen kan skapa möjligheter för
hållbara resvanor till och från skolan. Handlingsplanen och åtgärdslistan är
framtagen av Skolmobilitetsgruppen, där representanter från Livsmiljö Gävle
– enheten för trafik och tillstånd, Utbildning Gävle, Gavlefastigheter samt
representant från Region Gävleborg medverkat. Handlingsplanen ska även
följa de riktlinjer som pekas ut i bl.a. det miljöstrategiska programmet och det
sociala hållbarhetsprogrammet.
Handlingsplanen åtföljs av en åtgärdslista som antagits av
samhällsbyggnadsnämnden.
Förslaget har beretts av både samhällsbyggnadsnämndens trafikutskott samt
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen har inget i övrigt att erinra.

Inlägg i ärendet
Daniel Olsson (S), William Elofsson (M), Mattias Eriksson Falk (SD), Pekka
Seitola (M), Owe Hellberg (V).

Yrkanden
Ordföranden yrkar på följande:
att anta handlingsplan för hållbar skolmobilitet.
William Elofsson (M) och Mattias Eriksson Falk (SD) yrkar på följande
tilläggsattsatser:
att Gävle kommun ska lämna projektet School Chance,
att denna förändring arbetas in i handlingsplanen.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels hennes eget
förslag och dels William Elofsson (M) och Mattias Eriksson Falks (SD) förslag.

Justerare

Uppdragsbestyrkande

Sid 22(63)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-06-09

Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt ordförandens förslag.

Reservationer
Mattias Eriksson Falk (SD) och Lena Emanuelsson (SD) reserverar sig mot
beslutet. Pekka Seitola (M), Jan-Eric Andersson (KD) och William Elofsson
(M) reserverar sig mot beslutet med följande hänvisning:
"Moderaterna och Kristdemokraterna anser att handlingsplanen som sådan
är bra men att kommunen måste minska sitt deltagande i olika projekt då
det många gånger är kostnadsdrivande. Med anledning av detta föreslår
Moderaterna och Kristdemokraterna att vi ska lämna projektet School
Chance. Det är viktigare vad kommunen gör än vilka projekt man deltar i."

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för hållbar skolmobilitet, dnr 20KS192-5
 Handlingsplan - Hållbar skolmobilitet 2020-2022 20SBN102-3, dnr
20KS192-3
 Bilaga - Åtgärdslista till handlingsplan för hållbar skolmobilitet 20202022, dnr 20KS192-2
 Protokollsutdrag 2020-03-25 § 82 Samhällsbyggnadsnämnden Handlingsplan för hållbar skolmobilitet, dnr 20KS192-4

Justerare

Uppdragsbestyrkande

Sid 23(63)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-06-09

§ 117: Cykelplan 2020 - Gävle kommun
Delges:
Samhällsbyggnadsnämnden
Dnr 20KS163

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Cykelplan 2020 – Gävle kommun, dnr 20ks163-2, samt
att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att fastställa åtgärdskartorna.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har gett Livsmiljö Gävle, avdelningen Trafik och
tillstånd, i uppdrag att se över nu gällande cykelplan och revidera materialet
för att anpassas till dagens förutsättningar och behov. I arbetet har det
konstaterats att det inte är aktuellt med mindre revideringar av cykelplanen.
För att Gävle ska bli en cykelstad av rang behövs gediget och aktuellt
underlagsmaterial, därför har det beslutats om att en helt ny cykelplan tas
fram.
Cykelplan 2020 är ett av Gävle kommuns nya styrdokument och beskriver
bland annat de aktiviteter och åtgärder som kommunen önskar genomföra.
Syftet med cykelplanen är att Gävle kommun ska få ett aktuellt
planeringsunderlag för cykeltrafiken både för översiktlig och detaljerad
planering. Cykelplanen ska vara ett hjälpmedel för prioriteringar och
ekonomiska bedömningar.
Cykelplanen kompletteras med en handlingsplan, samt rutiner för årligt
cykelbokslut, som tas fram under 2020. Ett cykelbokslut är en
sammanställning av åtgärder som gjorts under året. I handlingsplanen anges
vem som ansvarar för att åtgärderna blir genomförda samt tidsramen för
genomförande och uppföljning.
Aktualitetsgranskning av Cykelplanen ska ske vartannat år. Vid granskningen
görs en bedömning om nytt beslut krävs i kommunfullmäktige. Löpande
revideringar av Cykelplanen och avsteg från densamma beslutas av
samhällsbyggnadsnämnden. Sammanfattat anser Livsmiljö Gävle att
Cykelplan 2020 antas genom beslut i kommunfullmäktige.
Styrning och stöd har inget ytterligare att tillägga till ärendet utöver
samhällsbyggnadsnämndens överväganden och föreslår därför att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Cykelplan
2020 för Gävle kommun.

Justerare

Uppdragsbestyrkande

Sid 24(63)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-06-09

Inlägg i ärendet
Daniel Olsson (S), Therese Metz (MP), William Elofsson (M), Mattias Eriksson
Falk (SD), Jan-Eric Andersson (KD).

Yrkanden
Daniel Olsson (S) yrkar bifall till ordförandens förslag att anta Cykelplan 2020
– Gävle kommun, dnr 20ks163-2.
Vidare yrkar han på följande tilläggsattsats:
att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att fastställa
åtgärdskartorna.
William Elofsson (M) yrkar på följande:
att ärendet återremitteras med följande motivering: "att
ärendet återremitteras i ett år för att invänta de ekonomiska
konsekvenserna av Covid-19-pandemin", samt
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
pausa ej akuta investeringar i cykelbanor.
Mattias Eriksson Falk (SD) yrkar bifall till William Elofssons (M) andra
attsats.
Jan-Eric Andersson (KD) instämmer i William Elofssons (M) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels ordförandens
förslag med Daniel Olssons (S) tilläggsattsats, dels William Elofsson (M) och
Jan-Eric Anderssons (KD) förslag och dels Mattias Eriksson Falks (SD)
förslag.
Ordföranden börjar med att fråga kommunstyrelsen om beslutet ska avgöras
idag eller om beslutet ska återremitteras. Hon finner att kommunstyrelsen
beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Sedan frågar hon om kommunstyrelsen bifaller eller avslår ordförandens
förslag med Daniel Olssons (S) tilläggsattsats. Hon finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget med Daniel Olssons (S) tilläggsattsats.
Därefter frågar hon om kommunstyrelsen bifaller eller avslår William
Elofssons (M) andra attsats som också Mattias Eriksson Falk (SD) och JanEric Andersson (KD) instämmer i. Hon finner att kommunstyrelsen avslår
tilläggsattsatsen.

Reservationer
William Elofsson (M) och Pekka Seitola (M) reserverar sig mot beslutet med
förmån för William Elofssons (M) förslag.

Justerare

Uppdragsbestyrkande

Sid 25(63)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-06-09

Mattias Eriksson Falk (SD) och Lena Emanuelsson (SD) reserverar sig mot
beslutet med förmån för Mattias Eriksson Falks (SD) förslag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Cykelplan 2020 - Gävle kommun, dnr 20KS163-7
 Cykelplan 2020 - uppdaterad, dnr 20KS163-6
 Protokollsutdrag 2020-05-27 § 158 Samhällsbyggnadsnämnden Cykelplan 2020, dnr 20KS163-4
 Tjänsteskrivelse Livsmiljö Gävle, uppdaterad - Cykelplan 2020, dnr
20KS163-5
 Utlåtande från Livsmiljö Gävle daterad 2020-05-07, dnr 20KS163-1

Justerare

Uppdragsbestyrkande

Sid 26(63)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-06-09

§ 118: Ersättningskrav gällande upprättat planavtal
Valbo-Ön 11:1 m.fl., Valbo Köpstad
Delges:
Samhällsbyggnadsnämnden för avslutande av planarbete Valbo-Ön 11:1
Dnr 19KS495

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att godkänna upprättad överenskommelse med Valbo Volymhandel AB
innebärande att Gävle kommun ska ersätta Valbo Volym med totalt 500 000
kr,
att parterna i och med upprättat avtal/överenskommelse inte har några
ytterligare krav på varandra i något avseende, samt
att det pågående planarbetet avseende Valbo-Ön 11:1 m fl skall avslutas.

Ärendebeskrivning
Valbo Volymhandel AB riktade i november 2019 ersättningskrav mot Gävle
kommun för nedlagda kostnader i samband med påbörjat planuppdrag som
inte slutförts.
Valbo Volym yrkar ersättning med 1 009 700 kr samt förbehåller sig rätten att
återkomma med ytterligare krav efter vidare utredning.
Parterna har träffats för samtal och diskussioner om planarbetets
fortskridande, nedlagda kostnader från båda parters sida och olika orsaker till
att arbetet fördröjts och inte kommit till slutligt ställningstagande huruvida
planarbetet ska fortgå eller upphöra. Efter dessa diskussioner är parterna
överens om en slutlig ekonomisk uppgörelse samt att det pågående
planarbetet avseende fastigheten Valbo-Ön 11:1 m fl Valbo Köpstad ska
avslutas. Avtal med överenskommelse har upprättats.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ersättningskrav från Valbo Volymhandel AB, dnr
19KS495-4
 Avtal överenskommelse mellan Gävle kommun och Valbo Volymhandel
AB angående ersättningskrav och avslutande av planarbete, dnr 19KS4953
 Bilaga - Planavtal 2012 Valbo-Ön 11:1 m.fl., Valbo Köpstad, 11BMN26, dnr
19KS495-2
 Ersättningskrav gällande upprättat planavtal Valbo-Ön 11:1 m.fl., Valbo
Köpstad, dnr 19KS495-1

Justerare

Uppdragsbestyrkande

Sid 27(63)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-06-09

§ 119: Fördelning av centralt avsatta medel
avseende öppna geodata
Delges:
IT- och utvecklingsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Ekonomienheten
Dnr 20KS124

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att fördela 1,3 mnkr till kommunstyrelsens disposition för arbetet med att
utveckla öppna data under 2020. Medlen finns centralt avsatta i kommunplan
2020 under posten öppet geodata.

Ärendebeskrivning
Öppna data är en viktig förutsättning för att uppnå målet om ökad och
snabbare digitalisering samt att erbjuda kommersiella och ideella aktörer
möjlighet att vidareförädla offentlig information.
Projektet Öppna data initierades 2017 och har sedan 2018 finansierats via
medel från finansförvaltningen, ovanstående medel avses finansiera pågående
utvecklingsinsatser i vidareutvecklingen av Gävle Kommuns erbjudande av
Öppna data till marknaden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Fördelning av centralt avsatta medel avseende öppna
geodata, dnr 20KS124-1

Justerare

Uppdragsbestyrkande

Sid 28(63)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-06-09

§ 120: Omfördelning av kommunbidrag till
kommunstyrelsen gällande bemanningsenheten
Delges:
SG/VG/LG/UG Ekonomi
Dnr 20KS256

Beslut
Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, föreslår kommunfullmäktige
besluta
att med anledning av tidigare beslut om centralisering av gemensam
bemanningsenhet inom kommunstyrelsen, för år 2020 omfördela
kommunbidrag med 6 221 200 kr till kommunstyrelsen, 79 200 kr från
Samhällsbyggnadsnämnden, 396 000 kr från Kultur & fritidsnämnden, 3 528
621 kr från Omvårdnadsnämnden, 65 345 kr från Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden, 196 034 kr från Socialnämnden och 1 956 000 kr från
Utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Enligt beslut dnr 17KS426 beslutade kommunfullmäktige 2017 om att
organisera en kommungemensam bemanningsenhet under Kommunstyrelsen.
Enheten påbörjade sin verksamhet i oktober 2019.
De omfördelningar av kommunbidrag mellan nämnderna som gjordes enligt
beslut dnr 19KS55 för att finansiera bemanningsenheten baserades på en
uträkning som gjordes 2018. Ett antal större poster har identifieras som inte
fanns inkluderade i ursprungsberäkningen.
Korrekt kalkyl för befintlig organisation borde ha angett en högre kostnad för
funktionen när den var decentraliserad. Ny kalkyl för centraliserad
bemanningsenheten för 2020 innebär efter denna överföring en
effektivisering efter införandet av bemanningsenheten med 4,7 mnkr.

Inlägg i ärendet
Owe Hellberg (V), Jörgen Edsvik (S).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Omfördelning av kommunbidrag till kommunstyrelsen
gällande bemanningsenheten, dnr 20KS256-3
 Differenser i kostnad för bemanningsenhet mot beräkningar 2018, dnr
20KS256-1
 Bemanningsfunktion beräkningar 20180611, dnr 20KS256-2

Justerare

Uppdragsbestyrkande

Sid 29(63)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-06-09

§ 121: Beslut värdeöverföringsmedel
Delges:
Övergripande planering sektor Styrning och stöd
Dnr 20KS222

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att fördela värdeöverföringsmedel om 200 000 kr till organisationen Rapatac
för sommarlovsaktiviteter.

Ärendebeskrivning
Rapatacs aktivitetscenter har inkommit med en ansökan om medel för att
anordna sommarlovsaktiviteter i Gävle. Aktiviteterna riktar sig till barn och
unga från 8 år och avser äga rum under juni-aug 2020 samt är kostnadsfria.
Återrapportering och utvärdering av genomförda aktiviteter och ekonomi ska
vara kommunstyrelsen tillhanda senast 20200930

Inlägg i ärendet
Jan-Eric Andersson (KD), Jörgen Edsvik (S).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om värdeöverföringsmedel, dnr 20KS222-3
 Ansökan om medel till sommarlovsaktiviteter 2020, dnr 20KS222-1

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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§ 122: Ny fastighetsstrategi för Gävle växer samt
uppdaterad hyresmodell och lokalpolicy
Delges:
Samtliga nämnder inom Gävle kommun
AB Gavlegårdarna
AB Gavlefastigheter
Dnr 19KS374

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta ny Fastighetsstrategi för Gävle växer samt uppdaterad hyresmodell
och lokalpolicy, samt
att godkänna utredningens återrapportering av uppdraget enligt beslut i
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-19 (dnr 19KS108) att till
kommundirektören delegera rätten att fatta beslut om samtliga nämnders
enskilda inhyrningar av verksamhetslokaler på kort sikt samt att uppdra till
kommundirektören att genomföra en utredning av kommunens samlade
lokalresursbehov på lång sikt med återredovisning till kommunstyrelsen för
ställningstagande i sak.
En projektbeskrivning togs fram under 2019 och ett projektarbete startades
upp. Utredningen fick i uppdrag att återkomma med förslag på ny
fastighetsstrategi, hyresmodell, lokalpolicy 2020, gränsdragningslista mellan
fastighetsägare och hyresgäst samt eventuellt förändrat ägar-direktiv för
Gavlefastigheter för beslut i kommunfullmäktige.
Utredningen har nu arbetat fram förslag till ny Fastighetsstrategi för Gävle
växer samt en uppdaterad hyresmodell och lokalpolicy för återrapportering till
kommunstyrelsen. I beslutsunderlagen har hänsyn tagits till de
remissyttranden som inkommit från kommunens nämnder och bolagen
Gavlegårdarna och Gavlefastigheter.
Med den nya fastighetsstrategin skall kommunstyrelsen ges förutsätt-ningar
för en strategisk och aktiv styrning och uppföljning med en tydlig planeringsoch beslutsprocess med uttalade beslutsforum.

Inlägg i ärendet
William Elofsson (M), Mattias Eriksson Falk (SD), Jan-Eric Andersson (KD),
Jörgen Edsvik (S).

Yrkanden
Jörgen Edsvik (S) yrkar bifall till ordförandens förslag
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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att anta ny Fastighetsstrategi för Gävle växer samt uppdaterad
hyresmodell och lokalpolicy, samt
att godkänna utredningens återrapportering av uppdraget enligt
beslut i kommunstyrelsen.
William Elofsson (M) yrkar på följande:
att stryka meningen ”i andra hand ska kommunens verksamheter
använda lokaler i fastigheter ägda av organisationer som erhåller
kommunalt stöd” på sidan fyra i "Hyresmodell och lokalpolicy för
kommunala verksamhetslokaler."
Mattias Eriksson Falk (SD) och Jan-Eric Andersson (KD) instämmer i William
Elofssons (M) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Jörgen
Edsviks (S) yrkande enligt ordförandens förslag och dels William Elofsson (M)
med fleras förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller att anta ny
Fastighetsstrategi för Gävle växer och finner att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att anta ny Fastighetsstrategi för Gävle växer.
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller Jörgen Edsviks (S)
yrkande enligt ordförandens förslag om att anta uppdaterad hyresmodell och
lokalpolicy eller om kommunstyrelsen bifaller William Elofsson (M) med
fleras förslag. Hon finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jörgen Edsviks
(S) yrkande enligt ordförandens förslag.
Slutligen frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller attsats två om att
godkänna utredningens återrapportering av uppdraget enligt beslut
i kommunstyrelsen. Hon finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Reservationer
William Elofsson (M) , Pekka Seitola (M), Jan-Erik Andersson (KD), Mattias
Eriksson Falk (SD) och Lena Emanuelsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ny fastighetsstrategi för Gävle växer samt uppdaterad
hyresmodell och lokalpolicy, dnr 19KS374-36
 Fastighetsstrategi för Gävle växer, dnr 19KS374-31
 Hyresmodell och lokalpolicy för kommunala verksamhetslokaler, dnr
19KS374-32
 Bilaga 1 Nyckeltal och indikatorer, dnr 19KS374-33
 Bilaga 2 Lokalförsörjningsprocessen - reviderad 2020-06-08, dnr
19KS374-37
 Bilaga 2 Lokalförsörjningsprocessen, dnr 19KS374-34
 Bilaga 3 Sammanställning och bearbetning av remissyttranden, dnr
19KS374-35
Justerare
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§ 123: Remissvar avseende utredning om inrättande
av språkcentrum för nationella minoritetsspråk med
inriktning jiddisch och romani chib
Delges:
Administrativa avdelningen
Kulturdepartementet
Dnr 20KS146

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att anta remissvaret som sitt eget och inge det till Kulturdepartementet.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Regeringen beslutade den 28 juni 2018 (Ku2015/02857/DISK,
Ku2018/01455/DISK) att ge Institutet för språk och folkminnen (Isof) i
uppdrag att utreda formerna för hur språkcentrum för finska och meänkieli
kan organiseras och utreda förutsättningarna för motsvarande funktioner för
jiddisch och romani chib. Remissen avser inrättande av språkcentrum för
jiddisch och romani chib.
Gävle kommuns synpunkter på utredningen:
3. Gävle kommun instämmer i utredningens bedömning att behovet av
språkrevitaliserande insatser för samtliga nationella minoritetsspråk är stort.
Även att språkbevarande och -revitaliserande insatser är avgörande för de
nationella minoritetsspråkens fortlevnad.
7.2 och 7:3 Gävle kommun är positiv till förslaget att inrätta nationella
språkcentrum för jiddisch och romani chib med Institutet för språk och
folkminnen som huvudman. Gävle kommun ser tecken på att olika nationella
minoriteter börjar visa intresse för revitalisering av de nationella
minoritetsspråken. Gävle kommun anser att det är positivt att
språkcentrumen föreslås verka för språkbärare och blivande språkbärare i hela
landet. Gävle kommun vill betona att det behövs stöd från nationell nivå för
att kommunerna på ett bra sätt ska kunna skapa förutsättningar för de
nationella minoriteterna att bevara och återta sitt minoritetsspråk.
Avseende förslaget att centrumet ska ha en geografisk placering i Stockholm,
så vill Gävle kommun särskilt lyfta behovet av att skapa förutsättningar för
inflytande och delaktighet i verksamhetens inriktning från minoriteterna och
språkbärarna som bor i andra delar av landet.

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Remissvar avseende utredning inrätta språkcentrum för
nationella minoritetsspråk, dnr 20KS146-4
 Remiss - Institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för
nationella minoritetsspråk, avseende jiddisch och romani chib, dnr
20KS146-1
 Missiv - Remiss av Institutet för språk och folkminnens rapport
Språkcentrum för nationella minoritetsspråk, avseende jiddisch och
romani chib, dnr 20KS146-2
 Utredning - Språkcentrum för nationella minoritetsspråk (slutrapport
2019), dnr 20KS146-3

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 124: Förlängning av inriktningsdokument för det
internationella arbetet 2021-2022
Delges:
Internationella kontoret, Näringslivsavdelningen, SG
Dnr 20KS254

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att förlänga inriktningsdokument för det internationella arbetet för perioden
2021-2022.

Ärendebeskrivning
Inriktningsdokument för det internationella arbetet 2018-2020 beslutades av
KS 2018 för att säkerställa att strategiska resurser för internationalisering
används där de gör bäst och mest nytta. Dokumentet, som utgår från Vision
2025, Gävle kommuns internationella strategi och kommunplan, beskriver det
internationella arbetet och prioriterade fokusområden för perioden.
Då kommunövergripande mål ligger fast över mandatperioden och de
strategiska programmen (Näringslivsprogram, Socialt hållbarhetsprogram,
Miljöstrategiskt program) och Utbildning är fortsatt prioriterade så föreslår vi
att nuvarande inriktningsprogram förlängs för 2021-2022.
Det ger möjlighet att vid kommande revideringstillfälle knyta
inriktningsdokument till mandatperiod. Detta för att utifrån en övergripande
och långsiktig internationell strategi ha ett mer fokuserat
inriktningsdokument per mandatperiod som realiseras i årliga
handlingsplaner.
Gävle kommuns internationella strategi är från 2007 och bör även den
uppdateras, vilket vi planerar för under 2021.

Inlägg i ärendet
William Elofsson (M), Helene Åkerlind (L).

Beslutsunderlag
 §30 NU Förlängning av inriktningsdokument för det internationella
arbetet 2021-2022, dnr 20KS254-3
 Tjänsteskrivelse - Förlängning av inriktningsdokument för det
internationella arbetet 2021-2022, dnr 20KS254-2
 Inriktningsdokument internationellt arbete 2018-2020, dnr 20KS254-1

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 125: Påbörja införandet av en gemensam
kompetensförsörjningsfunktion
Delges:
Samtliga nämnder
Dnr 20KS219

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att påbörja genomförandet av en gemensam kompetensförsörjningsfunktion
samt att omfördelning av kommunbidrag genomförs i samband med
upprättandet av kommunplan 2021.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 24e oktober 2017 att inrätta en gemensam
bemanningsfunktion inom ramen för en gemensam
kompetensförsörjningsfunktion för Gävle kommun. Den gemensamma
bemanningsenheten startade upp den 1 oktober 2019 som ett första steg i en
gemensam kompetensförsörjningsfunktion.
För att uppnå de besparingar och kvalitetshöjningar som eftersträvas med den
gemensamma kompetensförsörjningsfunktionen behöver arbetet med att
inrätta de kvarvarande delarna av kompetensförsörjningsfunktionen starta
senast hösten 2020. En utredning kring innehåll, kostnad för den
gemensamma kompetensförsörjningsfunktionen och potentiell
besparing/effektivisering har tagits fram tillsammans med en införandeplan.
En riskanalys har genomförts inför införandet.
Finansieringen av den gemensamma funktionen föreslås ske genom
omfördelning av kommunbidrag i samband med upprättande av kommunplan
2021.

Inlägg i ärendet
Therese Metz (MP), Jan-Eric Andersson (KD), Helene Åkerlind (L), Owe
Hellberg (V).

Reservationer
Jan Eric Andersson (KD) reserverar sig mot beslutet med följande hänvisning:
”Härmed reserverar vi oss för beslutet. Detta på grundval att vi tror att detta
kommer att komplicera chefers möjligheter att få rätt medarbetare.”

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Påbörja införandet av en gemensam
kompetensförsörjningsfunktion, dnr 20KS219-4
 Tidsplan införande av gemensam kompetensförsörjningsenhet, dnr
20KS219-3
 Utredning gemensam kompetensförsörjningsfunktion, dnr 20KS219-2
 Beslutsprotokoll 2017-10-24 §203 KS Förutsättningar för gemensam
vikarieanskaffning i Gävle kommunkoncern, dnr 20KS219-1

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 126: Samverkan om signalskydd
Delges:
Kommundirektör
Säkerhetschef
Dnr 20KS128

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att uppdra till kommundirektören att ingå överenskommelse med
Länsstyrelsen Gävleborg om signalskyddsorganisering, där länsstyrelsen har
signalskyddschefsrollen och kommunen tar rollen som biträdande
signalskyddschef.

Ärendebeskrivning
Totalförsvaret är under utveckling och kommunerna har en roll i
totalförsvaret. Inom totalförsvarets ram kan kommuner behöva kommunicera
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter med externa aktörer. För detta
ändamål erbjuds kommuner kryptodator (Signe) med tillbehör.
Överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar (SKL
18/01807) förtydligar att kommunerna ska medverka vid införandet av ett
tilldelat tekniskt system för informationsutbyte. Det system som erbjuds är
kryptosystemet SIGNE, vilket således är ett godkänt signalskyddssystem.
Signalskydd är åtgärder som syftar till att förhindra obehörig insyn i- och
påverkan av telekommunikations- och IT-system med hjälp av kryptografiska
metoder och övriga signalskyddsåtgärder.
Alla organisationer som hanterar information i behov av signalskydd ska ha en
signalskyddschef. För att bli behörig signalskyddschef måste tilltänkt
befattningshavare genomgå en längre utbildning i Försvarsmaktens regi.
Resursbrister lär råda avseende utbildningsmöjligheterna.
Signalskyddschefen ska ha biträde från kommunen. Säkerhetssamordnaren
vid SG/Säk tar rollen som biträdande signalskyddschef.
Gävle kommun kan när så önskas, skapa en egen fristående
signalskyddsorganisering.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Samverkan om signalskydd, dnr 20KS128-3
 Förslag till överenskommelse avseende signalskyddschefsansvar Länsstyrelsen Gävleborg, dnr 20KS128-1
 Promemoria - Länsstyrelsen som signalskyddschef för Gävle kommun, dnr
20KS128-2
 Handbok - Totalförsvarets signalskyddstjänst, dnr 20KS128-4
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 127: Oljeskyddsplan för Gävle kommun 2020
Delges:
Administrativa avdelningen, Säkerhetsenheten, Gästrike räddningstjänst,
Avdelningen Gata och park, Avdelningen Miljö-och Hälsoskydd, Länsstyrelsen
Gävleborg.
Dnr 19KS430

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att fastställa den uppdaterade Oljeskyddsplanen för Gävle kommun.

Ärendebeskrivning
Kommunens ansvar inom samhällets krishanteringssystem regleras i lag
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. I lagen föreskrivs att
kommuner ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan
inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna
verksamheten.
Ett förslag till ny oljeskyddsplan har framtagits, med avsikt att ersätta
oljeskyddsplanen från 2013 (dnr 13ks231). Planen har bland annat
uppdaterats med de lärdomar som kommunen drog från oljeutsläppet vid
Stora Enso i Skutskär november 2018. Synpunkter på underlaget har
inkommit från följande verksamheter: Livsmiljö Gävle, Utbildning Gävle,
Gästrike räddningstjänst, Kustbevakningen, Gästrike vatten, Länsstyrelsen
Gävleborg och Region Gävleborg.

Inlägg i ärendet
William Elofsson (M), Therese Metz (MP), Helene Åkerlind (L).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Oljeskyddsplan för Gävle kommun, dnr 19KS430-2
 Oljeskyddsplan för Gävle kommun, dnr 19KS430-1

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 128: Ändring av lokala ordningsföreskrifter för
torghandel i Gävle kommun
Delges:
Samhällsbyggnadsnämnden
Dnr 20KS215

Beslut
Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, föreslår kommunfullmäktige
besluta
att Gävle kommuns lokala föreskrifter för torghandel i Gävle kommun, senast
beslutade av kommunfullmäktige den 21 juni 2010, § 91, dnr 10KS138, ska
ändras på det sätt som följer av bilagda föreskrifter med angivna ändringar,
att ändringringarna ska träda i kraft den 15 juli 2020, samt
att kommunfullmäktige omedelbart justerar beslutet.

Ärendebeskrivning
Förslag till ändringar av gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandel i
Gävle kommun framgår av bilaga till beslutsunderlaget. I dokumentet lokala
ordningsföreskrifter för torghandel är även mer eller mindre redaktionella
ändringar kommenterade i marginalen.
De viktigaste ändringarna innebär att Livsmiljö föreslår att de lokala
föreskrifterna ska omfatta hela torgytorna Stortorget, Rådhustorget och
Södermalmstorg, att föreskrifterna även ska omfatta beredning av mat samt
att det av föreskrifterna framgår hur ansökan till ledig torgplats ska ske.
Dessutom föreslås att upplåtelsetid för fast torgplats ska vara minst sex
månader och högst ett år. Enligt befintliga föreskrifter är upplåtelsetiden
minst sex månader och högst tre år.
Motiv för ändringen är att det innebär avsevärda förenklingar för näringslivet
att enbart vända sig till kommunen för beslut om att få nyttja torgytor. I
dagsläget omfattas huvuddelen av Stortorget, huvuddelen av Södermalmstorg
och hela Rådhustorget inte av de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel.
Det innebär att sökande som önskar nyttja sådana torgytor först måste söka
tillstånd hos polismyndighet. Polismyndigheten skickar sedan ansökan till
kommunen för yttrande och först därefter kan tillstånd medges, såvida inte
kommunen nyttjar sin vetorätt. Detta anses vara en ganska omständlig
process.
Ytterligare beskrivning av förändringarna går att ta del
samhällsbyggnadsnämndens promemoria samt i bilagan där ändringar
markeras.

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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I initiativet från samhällsbyggnadsnämnden var förslaget att ändringarna ska
träda i kraft den 1 juli 2020, men på grund av att beslutet inte kan vinna laga
kraft till det datumet, föreslås beslutet ska gälla från den 15 juli 2020. I övrigt
har kommunstyrelsen inget att invända.

Inlägg i ärendet
Daniel Olsson (S), Jan-Eric Andersson (KD), William Elofsson (M), Jörgen
Edsvik (S).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ändring av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i
Gävle kommun, dnr 20KS215-5
 Beslutsprotokoll 2020-04-22 S§ 122 Samhällsbyggnadsnämnden Ändring av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Gävle kommun,
dnr 20KS215-1
 Tjänsteskrivelse 2020-04-08 Samhällsbyggnadsnämnden - Ändring av
lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Gävle kommun, dnr 20KS2152
 Promemoria 2020-04-08 Samhällsbyggnadsnämnden - Ändring av lokala
ordningsföreskrifter för torghandel i Gävle kommun, dnr 20KS215-3
 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Gävle kommun, ändringar,
dnr 20KS215-4

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 129: Avsiktsförklaring - Utveckling av fastighet för
handel på Hemlingby 52:2 och 19:1 - Bauhaus
Dnr 20KS221

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att ingå avsiktsförklaring med Localis och Bauhaus för utveckling av fastighet
för handel på Hemlingby 52:2 och 19:1.

Ärendebeskrivning
Sommaren 2019 tog Localis/Bauhaus kontakt med kommunledningen
angående etablering av ett Bauhaus varuhus i Gävle. Sedan har fortsatta
samtal med olika parter nu lett fram till en avsiktsförklaring som föreslås ligga
till grund för vidare samarbete. Avsiktsförklaringen med Localis/ Bauhaus
hänger sedan ihop med en avsiktsförklaring mellan Trafikverket och Gävle
kommun som är under framtagande. Denna senare avsiktsförklaring ska
reglera de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa en god trafiksituation
i det omgivande statliga vägsystemet. Avsiktsförklaringen med Trafikverket
bygger i sin tur på en pågående Åtgärdsvalsstudie för väg 76 som beräknas
färdigställas under 2020.

Inlägg i ärendet
William Elofsson (M), Erik Holmestig (C), Jörgen Edsvik (S).

Beslutsunderlag
 §34 SBU Avsiktsförklaring - Utveckling av fastighet för handel på
Hemlingby 52:2 och 19:1 - Bauhaus, dnr 20KS221-4
 Tjänsteskrivelse - Avsiktsförklaring - utveckling av fastighet för handel på
Hemlingby 52.2 och 19.1, dnr 20KS221-2
 Avsiktsförklaring - Utveckling av fastighet för handel på Hemlingby 52:2
och 19:1 - Bauhaus, dnr 20KS221-1
 Översiktskarta Hemlingby 52:2 och 19:1 - Bauhaus, dnr 20KS221-3

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 130: Marköverlåtelse del av Andersberg 14:1
Delges:
Övergripande planering
Livsmiljö, mark och exploatering
Dnr 19KS433

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att godkänna marköverlåtelseavtal gällande del av Andersberg 14:1.

Ärendebeskrivning
Marköverlåtelse av 24393m² mark från stamfastigheten Andersberg 14:1.
Nybildad egen fastighet Andersberg 14:58. Kvadratmeterpris 200kr/m².
Totalpris 4 878 600kronor.
Marken är planlagd för industri- och kontorsändamål. Följande villkor ska
vara uppfyllda för överlåtelsens fullbordan:





färdig grundläggning av huvudbyggnad inom 18 månader från
avtalsdatum
beviljat bygglov
lagakraftvunnet fastighetsbildningsbeslut
köpeskilling betalad

Inlägg i ärendet
Pekka Seitola (M), Jörgen Edsvik (S), Helene Åkerlind (L).

Beslutsunderlag





§33 SBU Marköverlåtelse del av Andersberg 14:1, dnr 19KS433-7
Tjänsteskrivelse - Marköverlåtelse, del av Andersberg 14:1, dnr 19KS433-5
Marköverlåtelseavtal Gävle Bro - Del av Andersberg 14 1, dnr 19KS433-6
§46 SBU Markanvisning del av Andersberg 14:1, dnr 19KS433-4

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 131: Antagande Fördjupad översiktsplan Norra
Brynäs
Delges:
Livsmiljö Gävle
Länsstyrelsen Gävleborg
Dnr 18KS360

Beslut
Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anta Fördjupad översiktsplan Norra Brynäs och medföljande
Miljökonsekvensbeskrivning,
att Fördjupad översiktsplan Norra Brynäs ersätter Översiktsplan Gävle stad
2025 (08KS239) för de delar som berör planområdet,
att Fördjupad översiktsplan Norra Brynäs gäller tillsammans med
Översiktsplan Gävle kommun (17KS40) inom området där den
kommunövergripande visar riktningen på kommun- och stadsnivå medan
fördjupningen visar aktuella vägval och planeringsriktlinjer på stadsdelsnivå,
att i genomförandet av Fördjupad översiktsplan Norra Brynäs använda
möjligheten till etappvis utbyggnad och samfinansiering genom
exploateringsbidrag av allmän plats enligt bland annat PBL 6 kap. 40§ och
42§, samt
att uppdra åt Kommunstyrelsen att fastställa en Genomförandestrategi till
Fördjupad översiktsplan Norra Brynäs som tydliggör principer för
samfinansiering genom exploateringsbidrag samt Gävle kommuns
organisation, etappindelning och tidplan för genomförande av allmän plats på
Norra Brynäs.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsutskottet beställde vid sitt möte den 16 oktober 2018 en
fördjupad översiktsplan för att möjliggöra omvandling av norra delarna av
Brynäs till en mer hållbar och funktionsblandad stadsdel. Under de senaste två
åren har utskottets politiker tillsammans med medarbetare från Styrning och
Stöd och Livsmiljö Gävle i dialog med intresserade aktörer, fastighetsägare och
gävlebor hjälpts åt att arbeta fram en plan för framtidens Brynäs.
Processen har bestått av att diskutera fram mål och visioner under november
och december 2018, att samråda om olika alternativa stadsplaner i april och
maj 2019 och under perioden december 2019 till februari 2020 har ett
planförslag varit ute på granskning.
Fördjupad översiktsplan för Norra Brynäs har många olika funktioner. Först
och främst redovisar den Gävle kommuns samlade viljeinriktning för hur
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mark- och vattenanvändningen inom Norra Brynäs ska bevaras och utvecklas
med planeringshorisont år 2040.
Fördjupad översiktsplan Norra Brynäs har också prövat lämpligheten, på
översiktsplanenivå, för markanvändning reningsverk i anslutning till
Duvbacken vilket resulterat i utpekat område med planeringsriktlinjer.
Översiktsplanen tydliggör att Gävle kommun kommer att använda
möjligheten till etappvis utbyggnad och samfinansiering genom
exploateringsbidrag av allmän plats enligt bland annat PBL 6 kap. 40§ och
42§. I lagförarbetena står att etappvis utbyggnad ska kommuniceras i
planprogram och riktlinjer för exploateringsavtal. I Norra Brynäs anser alltså
Gävle kommun att en fördjupad översiktsplan är att likställa med att
kommunicera via planprogram.
Omvandlingen av Brynäs och förverkligandet av översiktsplanen ställer nya
krav på Gävle kommun att samverka, samfinansiera och samplanera med
många parter. För att transparent och tydligt redovisa hur Gävle kommun
hanterar genomförandefrågor behövs en Genomförande-strategi.
Kommunstyrelsen bör under hösten 2020 därför fastställa en strategi som
innehåller principer för samfinansiering genom exploateringsbidrag, vilka
satsningar som kan göras var och när samt Gävle kommuns egen organisation,
etappindelning och tidplan för genomförande av allmän plats på Norra
Brynäs. Genomförandestrategin kommer att ligga till grund för planering och
prioritering av exploaterings- och investeringsprojekt
I samband med antagande av denna översiktsplan sker också en förändring i
aktualiteten i tidigare planer. Fördjupad översiktsplan för Norra Brynäs blir en
geografiskt avgränsad del som med övriga aktuella översiktsplaner
tillsammans utgör Gävle kommuns översiktsplan. Inom Norra Brynäs gäller
alltså både Översiktsplan Gävle kommun (17KS40) och Fördjupad
översiktsplan Norra Brynäs. Den kommunövergripande gäller för den
strategiska inriktningen på kommun- och stadsnivå medan fördjupningen
gäller för aktuella vägval och planeringsriktlinjer på stadsdelsnivå.
Det betyder också att Översiktsplan Gävle stad 2025 (08KS239) inte längre
gäller för de delar som berör Norra Brynäs planområde.
(Kulturmiljöbilagan,08KS239, fortsätter dock att gälla.)
Stadsdelsomvandlingen ska bidra till att Gävle når målet om en klimatneutral
kommun senast år 2035 vilket förtydligas i antagandehandlingen.

Inlägg i ärendet
William Elofsson (M), Owe Hellberg (V), Mattias Eriksson Falk (SD), Jan-Eric
Andersson (KD), Erik Holmestig (C), Pekka Seitola (M), Jörgen Edsvik (S),
Daniel Olsson (S), Therese Metz (MP) och Helene Åkerlind (L).

Yrkanden
William Elofsson (M) yrkar på följande ändringar av den fördjupade
översiktsplanen:
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att de två nya broarna som föreslås i den fördjupade översiktsplanen
tas bort,
att reningsverkets utbyggnad ska ske österut i stället för västerut,
att ändringarna arbetas in i det slutgiltiga dokumentet.
Owe Hellberg (V) yrkar på tillägg i ärendet beskrivet i bilaga "Tilläggsyrkande
från Vänsterpartiet i kommunstyrelsen".
Mattias Eriksson Falk (SD) och Jan-Eric Andersson (KD) instämmer i William
Elofssons (M) yrkande.
Ordföranden yrkar bifall till sitt eget förslag samt avslag till William Elofssons
(M) förslag och Owe Hellbergs (V) förslag.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels hennes eget
förslag, dels William Elofsson (M) med fleras förslag och dels Owe
Hellbergs (V) förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
eller William Elofsson (M) med fleras förslag. Hon finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Owe
Hellbergs (V) tilläggsyrkande. Hon finner att kommunstyrelsen avslår Owe
Hellbergs (V) tilläggsyrkande.

Reservationer
William Elofsson (M), Pekka Seitola (M), Owe Hellberg (V), Jan-Eric
Andersson (KD), Mattias Eriksson Falk (SD) och Lena Emanuelsson (SD)
reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag
 §36 SBU Antagande Fördjupad översiktsplan Norra Brynäs, dnr 18KS36090
 Tjänsteskrivelse - Antagande Fördjupad översiktsplan Norra Brynäs, dnr
18KS360-97
 Fördjupad översiktsplan för Norra Brynäs - Antagandehandling inför
beslut i KS och KF juni 2020, dnr 18KS360-91
 Granskningsutlåtande - Fördjupad översiktsplan Norra Brynäs, dnr
18KS360-92
 Miljökonsekvensbeskrivning - Fördjupad översiktsplan Norra Brynäs, dnr
18KS360-93
 Bullerutredning - Fördjupad översiktsplan Norra Brynäs, dnr 18KS36094
 Dagvatten- och översvämningsutredning Norra Brynäs, dnr 18KS360-95
 Luftutredning - Fördjupad översiktsplan Norra Brynäs, dnr 18KS360-96
 Bilaga - Tilläggsyrkande från Vänsterpartiet i kommunstyrelsen, 2020-0609
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§ 132: Förvärv av fastigheten Hemlingby 51:15
Delges:
Avdelningen för Övergripande planering, Styrning och stöd Gävle
Kommunala Lantmäterimyndigheten
Dnr 20KS239

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att godkänna Överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering av
fastigheten Hemlingby 51:15.

Ärendebeskrivning
I södra Ersbo planeras utveckling av ytterligare verksamhetsmark. Gävle
kommun äger en del av marken inom området men för att kunna utveckla
området så som är tänkt krävs att intilliggande mark förvärvas. Fastigheten
Hemlingby 51:15 är en del av denna mark. Köpeskillingen är 4 480 000 kr och
förvärvet finansieras av kontot avsatt för kommunens markreserv.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förvärv av fastigheten Hemlingby 51:15, dnr 20KS239-2
 Överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering Hemlingby 51:15,
dnr 20KS239-1
 Översiktskarta Hemlingby 51:15, dnr 20KS239-3
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§ 133: Marköverlåtelse Fredriksskans 16:6
Delges:
Styrning och stöd, övergripande planering
Livsmiljö, mark- och exploatering
Gävle hamn AB
Dnr 20KS220

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att godkänna marköverlåtelseavtal avseende Fredriksskans 16:6.

Ärendebeskrivning
Avtal om marköverlåtelse tecknades 2018 mellan Gävle kommun och Gävle
hamn AB. Eftersom ansökan om fastighetsbildning inte blev gjord om inom
lagstadgad tid föll avtalets giltighet.
Nytt avtal är upprättat och godkänt av köparen. Avtalet reglerar
kostnadsansvar för kulvertering av dike inom berörd fastighet. Detta blev
endast överenskommet muntligen mellan parterna vid första avtalstillfället,
2018.
Överlåtelse sker mot köpeskilling 200kr/m², totalpris 7 455 400kronor.
Handpenning är betald med 744 000 kronor. Den totala köpeskillingen är
reducerad med köparens utlägg för kulvertering av diket, 816 000 kronor.

Beslutsunderlag
 §32 SBU Marköverlåtelse Fredriksskans 16:6, dnr 20KS220-3
 Tjänsteskrivelse - Marköverlåtelse Fredriksskans 16:6, dnr 20KS220-2
 Marköverlåtelseavtal Fredriksskans 16:6 mellan Gävle kommun och Gävle
Hamn AB, dnr 20KS220-1
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§ 134: Fastighetsöverlåtelse Sörby Urfjäll 36:5
Delges:
Avdelningen för Övergripande planering, Styrning- och stöd Gävle
Mark- och exploatering, Livsmiljö Gävle
Dnr 20KS240

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att godkänna fastighetsöverlåtelseavtal avseende Sörby- Urfjäll 36:5, mellan
Gävle kommun och Utvide projekt Sörby Urfjäll AB.

Ärendebeskrivning
Ett fastighetsöverlåtelseavtal har upprättats mellan Gävle kommun och Utvide
projekt Sörby Urfjäll AB att överlåta fastigheten Sörby Urfjäll 36:5. Avtalet
avser fastighetsöverlåtelse för byggnation på industrimark. Svefa har anlitades
för att bjuda ut fastigheten på öppna marknaden. Svefas mäklare har upprättat
avtalet. Köpeskillingen är 4 082 650 kronor, arealen för fastigheten är 7 423
kvm. Avtalet är villkorat med att köparen kan få bygglov för vad de avser att
bygga.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Fastighetsöverlåtelse av Sörby Urfjäll 36:5, dnr
20KS240-2
 Fastighetsöverlåtelseavtal Gävle Sörby Urfjäll 36:5, dnr 20KS240-1
 Översiktskarta Sörby Urfjäll 36:5, dnr 20KS240-3
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§ 135: Marköverlåtelse av Hemlingby 52:11 samt del
av 19:1
Delges:
Avdelningen för övergripande planering, Styrning och stöd Gävle
Mark- och exploatering, Livsmiljö Gävle
Dnr 20KS238

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att godkänna marköverlåtelseavtal för Hemlingby 52:11 samt del av 19:1.

Ärendebeskrivning
Detaljplan ”Del av Hemlingby 19:1 m.fl. – Södra Hemlingby Etapp 1”, dnr
15SBN88, vann laga kraft den 29 juli 2016. Det nya bostadsområdet är under
byggnation.
Gavlefastigheter Gävle kommun AB och Gavlegårdarna AB ska i gemensam
regi genomföra utbyggnad av område för skola, förskola, idrottshall samt
vård- och omsorgsboende i det nya bostadsområdet. Bolaget ska i ett första
skede förvärva hela fastigheten från Kommunen och därefter, efter 3Dfastighetsbildning, överlåta den del som omfattar vård- och omsorgsboende
till Gavlegårdarna. Den totala köpeskillingen är 9 585 397 fördelat på
6 500 000 kr enligt värdering för den del som avser vård- och omsorgsboende
samt 3 085 397 enligt bokfört värde för den del som avser skola, förskola och
idrottshall.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Marköverlåtelse av Hemlingby 52:11 samt del av 19:1,
dnr 20KS238-4
 Marköverlåtelseavtal Hemlingby 52:11 och del av Hemlingby 19:1, dnr
20KS238-1
 Kartbilaga - Hemlingby 52:11 och del av Hemlingby 19:1, dnr 20KS238-2
 Värdeutlåtande - Hemlingby 52:11, dnr 20KS238-3
 Översiktskarta Hemlingby 52:11 samt del av 19:1, dnr 20KS238-5
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§ 136: Exploateringsavtal Gavlehov Västra
Delges:
Livsmiljö Gävle mark och exploatering
Dnr 18KS19

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att godkänna exploateringsavtal med Palisander Projekt i Gävlehov AB, samt
att godkänna exploateringsavtal med Rosewood Development AB, (tidigare
RSS Nordic Development AB).

Ärendebeskrivning
Palisander Projekt i Gävlehov AB är ägare till fastigheten Sätra 108:30 i Gävle
kommun och avser att uppföra P-hus och bostäder inom det område som är
markerat på bilagd detaljplanekarta, Bilaga 1 (Exploateringsområdet).
Exploateringsområdet ingår i förslag till detaljplan Sätra 11:1 m.fl. Gavlehov
Västra, etapp 1, DNR: 15SBN509, Bilaga 2 (Detaljplanen).
Rosewood Development AB, (tidigare RSS Nordic Development AB) är ägare
till fastigheten Sätra 108:20 i Gävle kommun och avser att uppföra bostäder
men även lokaler för centrumändamål, vård- och omsorgsboende inom det
område som är markerat på bilagd karta, Bilaga 1 (Exploateringsområdet).
Exploateringsområdet ingår i förslag till detaljplan Sätra 11:1 m.fl. Gavlehov
Västra, etapp 1, DNR: 15SBN509, Bilaga 2 (Detaljplanen).
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av den nya stadsdelen
Gavlehov Västra. De tillkommande byggnaderna kommer främst innehålla
bostäder men även lokaler för centrumändamål, vård- och omsorgsboende,
förskola och ett parkeringshus.

Inlägg i ärendet
William Elofsson (M), Owe Hellberg (V), Jörgen Edsvik (S).

Beslutsunderlag
 §30 SBU Exploateringsavtal Gavlehov Västra, dnr 18KS19-14
 Tjänsteskrivelse - Exploateringsavtal mellan Gävle kommun, Palisander
Projekt i Gävlehov AB och Rosewood Development AB, dnr 18KS19-13
 Exploateringsavtal Palisander - Sätra 11:1 m.fl. Gavlehov Västra, etapp 1,
dnr 18KS19-11
 Exploateringsavtal Rosewood Development AB, Sätra 11:1 m.fl., Gavlehov
Västra, etapp 1, dnr 18KS19-6
 Bilaga 1 - Exploateringsområdet, dnr 18KS19-7
 Bilaga 2 - Planbeskrivning Sätra 11:1 m.fl., Gavlehov Västra, etapp 1, dnr
18KS19-8
 Bilaga 2.2 - Plankarta Sätra 11:1 m.fl., Gavlehov Västra, etapp 1, dnr
18KS19-9
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 Bilaga 3 - Marköverlåtelsekarta Palisander, dnr 18KS19-12
 Bilaga 3 - Marköverlåtelsekarta Rosewood, dnr 18KS19-10
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§ 137: Ändring i riktlinjer för skolskjuts och
elevresor i Gävle kommun
Delges:
Samhällsbyggnadsnämnden för verkställighet
Dnr 20KS268

Beslut
Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, föreslår kommunfullmäktige
besluta
att göra följande tillägg om resor till fritidshem för grundsärskoleelever och
gymnasieskolelever i autismspektrumgrupperna, sidan 5 i Riktlinjer för
skolskjuts och elevresor i Gävle kommun:
”Grundsärskoleelever, gymnasiesärskoleelever i autismspektrumgrupperna
(anvisade av Utbildning Gävle) i fritidshem har rätt till kostnadsfria,
samordnaderesor till och från fritidshem, fasta tider efter en individuell
bedömning”.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden väckte ärendet om nya riktlinjer för skolskjuts
och elevresor 2020-01-29 som sedan fastställdes av kommunfullmäktige
2020-03-30.
Riktlinjerna ska börja gälla för kommande läsår 20/21. Riktlinjerna fastställer
grundregeln om att elever inte har rätt till skolskjuts till och från
fritidsverksamhet. Undantagna för denna huvudregel är elever i
grundsärskolan. Riktlinjerna reglerar att elever i grundsärskolan,
gymnasiesärskolan samt i autismsspektrumgrupperna (anvisade av Utbildning
Gävle) ska kunna få skolskjuts vid samordnade tider från fritids till hemmet
efter en individuell bedömning. Dock säger riktlinjerna inget om huruvida
samma elever har rätt till skolskjuts från hemmet till fritids. Det föreligger
ingen särskild anledning eller princip om varför undantaget enbart ska kunna
beviljas vid samordnade hemresor men inte samordnade reser till fritids.
Utifrån dagens riktlinjer beviljas de undantagna eleverna enbart skolskjuts till
den tiden skolan börjar.
Ekonomiska konsekvenser
Samhällsbyggnadsnämnden har gjort följande bedömning av de ekonomiska
konsekvenserna kring detta tillägg:
Elever som kan bli berörda av samordnade resor till fritids på morgonen får
redan resor till skolan. Det ekonomiska konsekvenserna för att möjliggöra ett
tidigareläggande av resorna på morgonen tros således vara marginella och
inom ramen för nuvarande uppdrag. Risken för ökade kostnader kan dock
uppkomma ifall det finns elever som idag, på grund av nuvarande riktlinjer
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blir skjutsade av vårdnadshavare. Dessa elever skulle nu kunna börja åka taxi
istället, med ökade kostnader som konsekvens.
Kommunstyrelsen har inget att tillägga gällande samhällsbyggnadsnämndens
bedömningar.

Inlägg i ärendet
Jan-Eric Andersson (KD), Daniel Olsson (S), Helene Åkerlind (L).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ändring i riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Gävle
kommun, dnr 20KS268-2
 Protokollsutdrag 2020-05-27 § 150 Samhällsbyggnadsnämnden samt
tjänsteskrivelse - Förslag till ändring i riktlinje för skolskjuts och elevresor
i Gävle kommun, dnr 20KS268-1
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§ 138: Ansökan om bidrag till Movexum AB
Delges:
Kommunstyrelsen
Dnr 20KS247

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att Sektor Styrning och Stöd tecknar Medfinanseringsavtal med Movexum AB
och bevilja medel om 1 000 000 kr per år, för åren 2021 – 2024 till Movexum
AB.

Ärendebeskrivning
Movexum AB är den regionala inkubatorn där Gävle kommun är en av
medfinansiärerna. För att säkra en långsiktig verksamhet har ett
samarbetsavtal som löper över åren 2021 – 2024 tagits fram mellan parterna.
Movexums verksamhet är en viktig del för differentieringen och utvecklingen
av Gävles kommuns näringsliv.
Movexums verksamhet är att genom dynamiska processer stödja framväxten
av fler företag som genererar tillväxt och hållbar utveckling i Gävleborg,
särskilt vad gäller kunskapsintensiva affärsområden. Detta görs genom att
tillhandahålla en inkubatorsverksamhet för nystartade tillväxt- och
kunskapsföretag i syfte att underlätta den initiala utvecklingen av dessa.

Inlägg i ärendet
Pekka Seitola (M), Helene Åkerlind (L), Owe Hellberg (V).

Beslutsunderlag
 §29 NU Ansökan om bidrag till Movexum AB, dnr 20KS247-3
 Tjänsteskrivelse - Ansökan om bidrag till Movexum AB, dnr 20KS247-2
 Medfinansieringsavtal Movexum AB. Ej underskrivet avtal, dnr 20KS2471
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§ 139: Revidering av kommunfullmäktiges
arbetsordning - Distanssammanträden
Dnr 20KS188

Beslut
Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, föreslår fullmäktige besluta
att följande bestämmelse ska läggas till i kommunfullmäktiges arbetsordning:
”Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska
snarast kl. 12 torsdagen före sammanträdet anmäla detta till
kommunstyrelsens kansli.
Presidiet beslutar, i konsensus, om ett specifikt fullmäktigesammanträde får
genomföras med ledamöter närvarande på distans. Presidiets tillstånd till
sådant deltagande gäller i sådana fall samtliga ledamöter som anmält sitt
intresse inom den tid som föreskrivs i första stycket.”

Ärendebeskrivning
Enligt 5 kap. 16 § kommunallagen (KL) får ledamöter delta på distans om
fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra och delta på lika villkor.
Om fullmäktige har beslutat att deltagande på distans får ske ska
arbetsordningen reglera i vilken utsträckning sådant deltagande får ske. Detta
framgår av 5 kap. 72 § 3 st. KL.
Innebörden av regleringen i 5 kap. 16 § KL är inte att fullmäktige måste
godkänna distansdeltagande vid varje givet tillfälle då en eller flera ledamöter
vill delta på distans. Emellertid kan föreskrifterna i arbetsordningen
formuleras så att det är fullmäktige som alltid måste avgöra om en eller flera
ledamöter får delta på distans.
Ordförande i fullmäktige leder sammanträdet tillsammans med presidiet. Det
är därför viktigt att det finns ett mandat för presidiet att avgöra om deltagande
på distans får ske och med beaktande av vad som föreskrivs i fullmäktiges
arbetsordning.
Sveriges kommuner & regioner (SKR) har uttalat att när fullmäktige väl har
fattat beslut om möjligheten att delta på distans, är det som regel ordföranden
som har att avgöra om närvaro får ske på distans vid visst sammanträde. Nu
föreslagen revidering av arbetsordningen återspeglar i huvudsak SKRs förslag
på hur föreskrifterna i arbetsordningen bör utformas när det gäller deltagande
på distans.
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Presidiet fattar en form av rambeslut med innebörden att deltagande på
distans får ske. Ett sådant tillstånd är således generellt, vilket innebär att
samtliga ledamöter som anmält intresse att delta på distans omfattas av
tillståndet. Någon individuell prövning görs därför inte.

Inlägg i ärendet
Eva Älander (S)

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, dnr
20KS188-6

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§ 140: MatSmart och hållbar - Utmaningen till
Gävleborgs alla kommuner
Dnr 20KS263

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att uppdra åt Sektor styrning och stöd, övergripande planering, att anmäla
Gävle kommun till utmaningen - Matsmart och hållbar, samt
att arbetet med utmaningen bedrivs inom ramen för Gävle
kommuns miljöstrategiska program och kostpolicy.

Inlägg i ärendet
Therese Metz (MP), Helene Åkerlind (L).

Beslutsunderlag
 Checklista - MatSmart kommun, dnr 20KS263-2
 Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030, dnr
20KS263-4

Justerare

Uppdragsbestyrkande

Sid 58(63)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-06-09

§ 141: Motion (M) Öppenvård inom socialtjänsten på
medborgarnas villkor
Dnr 15KS145

Beslut
Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anse motionen som besvarad.

Ärendebeskrivning
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2015-03-26, väckte Daniel
Kvarnlöf (M) rubricerad motion. Ett yttrande över motionen har inkommit
från Socialnämnden. Sektor Välfärd Gävle har meddelat att yttrandet över
motionen från 2015 kvarstår i sin helhet.
Motionären föreslår att Socialtjänsten ska avskaffa behovsprövning av
öppenvårdsinsatser inom missbruksvården, ta fram en plan för införande om
valfrihetssystem avseende öppenvårdsinsatser och återföra för beslut i
kommunfullmäktige samt att utreda eventuellt behov av att omfördela
nödvändiga personella resurser från utredning till lotsning.
Nationellt pågår en översyn av Socialtjänstlagen där utredningens resultat
väntas presenteras hösten 2020 med förslag till regeringen. Utredningens
uppdrag är bland annat att säkerställa en socialtjänst med individen i
centrum, där lagstiftningen underlättar för effektiva insatser baserat på
kunskap. Nuläget är dock att det som föreslås i motionen inte är möjligt att
genomföra med dagens socialtjänstlag.
Utifrån denna bakgrund föreslås att motionen ska anses besvarad för att
kunna invänta utredningens förslag och därefter eventuella förändringar i
lagstiftningen. Det i sin tur påverkar hur möjligheterna ser ut för
socialtjänsten när det gäller vilka insatser där biståndsbeslut ska och bör
användas, alternativt att erbjuda medborgarna insatser som en service.

Inlägg i ärendet
William Elofsson (M), Helene Åkerlind (L).

Yrkanden
William Elofsson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag om att anse
motionen besvarad.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är
ordförandens eget förslag. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.

Justerare

Uppdragsbestyrkande

Sid 59(63)
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Beslutsunderlag
 Utlåtande - Motion (M) Öppenvård inom socialtjänsten på medborgarnas
villkor, dnr 15KS145-9
 Protokollsutdrag 2015-06-10 § 129 Socialnämnden samt yttrande gällande
motion (M) - Öppvenvården inom socialtjänsten på medborgarnas villkor,
dnr 15KS145-7
 Motion (M) - Öppenvård inom socialtjänsten på medborgarnas villkor,
dnr 15KS145-1

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§142: Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut samt lägga dem till
handlingarna.

Beslutsunderlag
 20KS212-6 Delegationsbeslut – Remittering av e-petition #69929 –
Idrott- och rekreationsplats i Furuvik
 20KS228-2 Delegationsbeslut – Remittering av e-petition #64890 –
Motionstrappa Skidstavallen eller Hemlingby
 20KS212-8 Delegationsbeslut – Remittering av e-petition #69929 –
Idrott- och rekreationsplats i Furuvik
 20KS201-1 § 26 SBU Markanvisningsavtal Ersbo syd etapp II med LL Elit
Sweden AB
 20KS211-1 § 27 SBU Markanvisningsavtal Ersbo syd etapp II Bröderna
Sundins entreprenad AB
 20KS164-4 § 28 SBU Markanvisning del av Andersberg 14:33
 20KS210-3 § 29 SBU Projektbeställning av exploateringsprojekt för del av
Kungsbäck 2:10
 18KS377-7 § 31 SBU Markanvisning av Forsbacka 3:72 med flera

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§143: Anmälningar för kännedom
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Inlägg i ärendet
Jan-Eric Andersson (KD), William Elofsson (M), Eva Älander (S), Helene
Åkerlind (L), Jörgen Edsvik (S).

Beslutsunderlag
 Information från Region Gävleborg till kommunerna om RUS, dnr
 Protokoll 2020-04-07 - Styrelsemöte Svenska Kommun Försäkrings AB KSFAB, dnr
 Cirkulär 20:24 från SKR - Överenskommelse om Kompetens- och
omställningsavtal, KOM-KR mm., dnr
 Cirkulär 20:23 från SKR - Ändringar i Allmänna bestämmelser och
partsgemensam kommentar gällande arbetsbrist m.m, dnr
 Protokoll 2020-04-17 styrelsemöte (justerat) - Svenska Kommun
Försäkrings AB (SKFAB), dnr
 Protokoll 2020-04-07 - Bolagsstämma Svenska Kommun Försäkrings AB
- KSFAB, dnr
 Nyanställda personer inom Gävle kommun under perioden 1-30 april
2020 (tillsvidareanställning), dnr 20KS61-4
 Cirkulär 20:22 från SKR - Överenskommelse om partsgemensamma
arbeten och ändringar i Bilaga M till Allmänna bestämmelser (AB) och
HÖK 18, dnr
 Revisionsrapport - Förstudie avyttring av mark till Microsoft, dnr
20KS270-1
 Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2020-04-21 § 86 - Region
Västernorrlands försäljning av aktier i Ostkustbanan 2015 AB, dnr
 Verksamhetsplan 2020-2023 för Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden, dnr
 Brev från Arbetsförmedlingens generaldirektör till regioner och
kommuner med anledning av coronapandemins effekter på
arbetsmarknaden, dnr
 Beslut Kommunfullmäktige 2020-04-27 § 46 Söderhamns kommun Region Västernorrlands försäljning av delar av aktieinnehav och tre
kommuners köp av aktier i Ostkustbanan 2015 AB, dnr
 Cirkulär 20:25 från SKR - Överenskommelse om satsning på
kompetensförsörjning till äldreomsorgen, dnr
 §35 SBU Prioriteringar för Gävle växer 2020, dnr 20KS206-3
 Meddelande 10/2020 från SKR:s styrelse -Förbundsavgift för 2021, dnr
 Cirkulär 20:27 från SKR - Tillfälliga överenskommelser inom hälso- och
sjukvård för att förstärka bemanningen med anledning av
coronapandemin, dnr
 Meddelande 9/2020 från SKR:s styrelse - Sammanträdesplan för 2021,
dnr
 Protokoll 2020-04-29 konstituerande styrelsemöte - Gävle Vatten AB, dnr
 Bilaga - Förslag Bolagsordning för Gävle Vatten AB, dnr
Justerare

Uppdragsbestyrkande
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 Bilaga - Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30 § 9 - Reviderad
bolagsordning för Gävle Vatten AB, dnr
 Arvodesbestämmelser i Gästrike Vatten AB och dess dotterbolag, dnr
 Årsredovisning 2019 - Gävle Vatten AB, dnr

Justerare

Uppdragsbestyrkande
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§144: Informationsärende Medarbetarundersökning våren 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.
Kristina Venngren från Zondera informerar kommunstyrelsen om Gävle
kommuns medarbetarundersökning för år 2020. Hon redogör för bakgrund
och metod i undersökningen, samt redovisar en övergripande bild av resultat
och analys för Gävle kommun som helhet och de fyra sektorerna var för sig.

Justerare

Uppdragsbestyrkande

