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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)
Maritha Johansson (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)

X
X
X
X
X
X
X
X
X

§§211-221

X
X
X
Närvarande
X
X
X
X
X
X
X
X
X

§§202-204, §221

Emanuel Hort (MP)

Owe Hellberg (V)

Mikael Forsberg (SD)

Frånvarande

X
X
X
X

Övriga närvarande
Anders Selander, kommunsekreterare
Linda Löfvenius, nämndsekreterare
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
Linnea Wickman (S), politisk sekreterare
Pasi Huikuri (M), politisk sekreterare
Emelie Pettersson (L), politisk sekreterare
Camilla Sundell presschef

Bengt Göran Wikström förtroendevald revisor
Elizabeth Puhls förtroendevald revisor
Erika Engvall Stefansson §221 a lokal
ytterområdesansvarig

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ärendelista
§202
§203
§204
§205
§206
§207
§208
§209
§210
§211
§212
§213
§214
§215
§216
§217
§218
§219
§220
§221

Justerare

Upprop och val av justerare
Fastställande av föredragningslistan
Beslut avseende investering i transitledning mellan Sandviken och
Gävle
Fastställande av skattesats år 2021
Utbyggd internbank
Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
Fördelning av disponibla medel från Kommunstyrelsens
donationsstiftelser 2020
Remiss SOU 2020:35 Kontroll för ökad tilltro - en ny myndighet för
att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från
välfärdsnämnderna
Antagande av detaljplan Sätra 57:1,60:1, 60:2 m.fl.; kv Skrindan
Trillan och Kärran
Väg 76 – Förbifart Hemlingby, Åtgärdsvalsstudie
Översyn av reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder
Skötsel av allmän mark i Gävle kommun
Ansökan om extramedel för förverkligande av skridskobana på
Rådhustorget
E-petition #60821 - Utlys nödläge för klimatet
Motion från Kristdemokraterna (KD) - Förändring av
parkeringsavgifter
Val av ledamöter till krisledningsutskottet 2020
Val av ledamöter till arbetsgivarutskottet 2020
Anmälningar för kännedom
Redovisning av delegeringsbeslut
Information och uppföljning 2020

Utdragsbestyrkande
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§202: Upprop och val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Jan Myléus (KD) som justerare med
justeringstid 3 november 2020.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§203: Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan enligt utsänd
handling med tillägget att val av ny ledamot för arbetsgivarutskottet samt val
av ersättare för Krisledningsutskottet ska läggas till.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 204: Beslut avseende investering i transitledning
mellan Sandviken och Gävle
Delges:
Gävle Stadshus AB
Gävle Energi AB
Sandvikens kommun
Sandviken Energi AB
Dnr 20KS420

Beslut
Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, föreslår kommunfullmäktige
besluta
att uppdra till Gävle Energi AB att genomföra investering i en transitledning
för att knyta samman fjärrvärmenäten i Gävle och Sandviken om 473 miljoner
kronor med delfinansiering genom Klimatklivet om max 44,4% (210 miljoner
kronor),
att uppdra till Gävle Energi AB att teckna nödvändiga avtal för att genomföra
projektet samt teckna leveransavtal med Sandviken Energi AB avseende
fjärrvärme, samt
att uppdra till Gävle Energi AB att innan investeringen verkställs återkomma
till Gävle Stadshus AB för återredovisning av förslag till avtal enligt ovan,
finansieringsplan och slutlig ekonomisk kalkyl innan igångsättningstillstånd
beviljas.

Ärendebeskrivning
Gävle Energi AB avser att, i samverkan med Sandviken Energi AB, projektera
och bygga en sammanbindande fjärrvärmeledning mellan fjärrvärmenäten i
Sandviken och Gävle.
Möjligheten att koppla samman fjärrvärmenäten i Gävle och Sandviken har
utretts ett flertal gånger genom åren. Den senaste utredningen har skett under
drygt ett år och har aktualiserats av Sandviken Energis behov av att ersätta sitt
befintliga kraftvärmeverk med en ny produktionslösning.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut avseende investering i transitledning mellan
Sandviken och Gävle, dnr 20KS420-7
 Beslutsunderlag projekt Felix - Styrelsemöte 2020-10-21 Gävle Stadshus
AB, rev A, dnr 20KS420-5
Justerare

Utdragsbestyrkande
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 Gävle Stadshus AB - Beslut avseende investering i transitledning mellan
Sandviken och Gävle, dnr 20KS420-6
 Näringslivskonsekvensanalys 2020-10-07 Gävle Energi AB Transitledning mellan Sandviken och Gävle, dnr 20KS420-2
 Presentation Projekt Felix 2020-09-11 § 3731 - Gävle Energi AB, dnr
20KS420-4
 Projektbeställning 2020-10-05 till Gävle Energi AB, dnr 20KS420-1
 Protokoll 2020-09-11 Styrelsemöte Gävle Energi AB, dnr 20KS420-3

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 205: Fastställande av skattesats år 2021
Dnr 20KS19

Beslut
Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, föreslår kommunfullmäktige
besluta
att fastställa Gävle kommuns utdebitering år 2021 till 22:26 per skattekrona.

Ärendebeskrivning
Beslut om Kommunplan med årsbudget 2021 och utblick 2022 – 2024 med
ekonomiska ramar, avkastningskrav, kommunövergripande mål, ägardirektiv
och uppdrag kommer att fattas av Kommunfullmäktige i november 2020. 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
2021.
Skattesatsen föreslås oförändrad från år 2020.

Avstår från att delta i beslut
Owe Hellberg (V), William Elofsson(M), Margareta Larsson (M) och Jan
Myléus (KD) avstår från att delta i beslut.

Beslutsunderlag
 Fastställande av skattesats år 2021, dnr 20KS19-1

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 206: Utbyggd internbank
Delges:
AB Gavlegårdarna, Gävle Energi AB, Bionär Närvärme AB, Gavlefastigheter
AB, Gävle Drift och Service AB, Gävle Parkeringsservice AB, Gävle Hamn AB,
Gävle Vatten AB, Gästrike Vatten AB, Gästrike Återvinnare, Gästrike Ekogas
AB, Gästrike Räddningstjänst. Styrning och stöd, ekonomiavdelning Jens
Fornander Maria Wallin
Dnr 20KS337

Beslut
Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, föreslår kommunfullmäktige
besluta
att införa en utbyggd internbank för Gävle kommunkoncern
att från och med 2021 öka Kommunstyrelsens ram med 1 mnkr för att stärka
resurserna till internbanken

Ärendebeskrivning
För att få en effektivare hantering av kommunkoncernens finansfunktion
föreslås införandet av en utbyggd internbank. Internbankens uppdrag är att
ansvara för Gävle kommunkoncerns kapitalförsörjning och hantera
kommunkoncernens finansiella flöden i syfte att uppnå samordningsfördelar
och bästa möjliga villkor med en övergripande finansiell riskhantering.
Internbanken representerar kommunkoncernen när det gäller finansiella
transaktioner mot den externa marknaden. Internbanken jobbar löpande med
att säkra kommunkoncernens långsiktiga tillgång till ändamålsenlig
finansiering med låg risk till marknadsmässiga villkor. Vidare ska
internbanken löpande upprätta finansrapporter för uppföljning och intern
kontroll av att finanspolicy och riktlinjer efterlevs.

Reservationer
Owe Hellberg (V) lämnar in följande skriftliga reservation
"Vänstern har inget mot inrättandet av en internbank med möjligheten att
minska kommunens totala ränteutgifter. Däremot bör det framgå vilka lån
som är kopplade till det bolag som lånen gäller. För AB Gavlegårdarna har
borgensavgiften nyligen höjts till 0,62 %. Nu kan det bli ytterligare en
omotiverad höjning trots att de kommunala lånen förväntas bli lägre.
Owe Hellberg Vänsterpartiet"

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ny internbank, dnr 20KS337-1
 Tjänsteskrivelse (utökad) - Ny internbank, dnr 20KS337-2
 §19 FU Utbyggd internbank, dnr 20KS337-3
Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 207: Inbetalning av kapitalinsats till
Kommuninvest Ekonomisk förening
Delges:
SG Ekonomiavdelning Maria Wallin och Jens Fornander
Dnr 20KS372

Beslut
Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, föreslår kommunfullmäktige
besluta
att Gävle kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska
inbetala ett insatsbelopp om 11 500 000 kronor samt att kommunstyrelsen
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.
att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp
motsvarande maximalt 1 300 per invånare.
samt
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
att kommunstyrelsen bemyndigas att utse ekonomidirektör att för
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningarna enligt besluten ovan.

Ärendebeskrivning
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov,
kapitalisering och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och
regionernas investeringsbehov, Kommuninvests egen utlåningsprognos och
ett antagande om en viss successiv ökning av antalet medlemmar, så beslutade
föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra Kommuninvests fortsatta
kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa myndigheterna har på
kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest
Ekonomisk förening, dnr 20KS372-5
 Bilaga 1.1 - Ifyllt formulär av Gävle kommun angående återbetalning av
förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk
förening, dnr 20KS372-4
 Bilaga 1 - Formulär angående återbetalning av förlagslån och inbetalning
av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening, dnr 20KS372-2
 Bilaga 2 - Insatskapital per medlem samt förlagslån, dnr 20KS372-3
 Information om kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening,
dnr 20KS372-1
Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 208: Fördelning av disponibla medel från
Kommunstyrelsens donationsstiftelser 2020
Dnr 20KS22

Beslut
Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, beslutar
att disponibla medel för sex av kommunstyrelsens stiftelser med sista
ansökningsdag 30 september 2020 fördelas enligt bifogad beskrivning, samt,
20KS22-19
att disponibla medel för Stiftelsen Oscar och Adele Flensburgs understödsfond
med ansökningsperiod under hela året för efterlevande fördelas enligt bifogad
beskrivning, 20KS22-18.

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 gett resultat och idag har tex alla kommunstyrelsens stiftelser etjänster.
1–30 september var det ansökningsperiod för 6 av Kommunstyrelsens
stiftelser. Det inkom 88 ansökningar, från 42 olika personer/organisationer,
vilket innebär att de flesta skickade in ansökningar till fler än en stiftelse. Det
beror troligtvis på att stiftelserna har snarlika ändamål.
Ett förslag till beslut om fördelning har gjorts utifrån stiftelsernas urkunder
och de ansökningar som har kommit in i respektive stiftelse.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Fördelning av disponibla medel från Kommunstyrelsens
donationsstiftelser 2020, dnr 20KS22-20
 Sammanställning - Inkomna ansökningar till kommunstyrelsens stiftelser
2020, dnr 20KS22-17
 Bilaga - Fördelning disponibla medel till Stiftelsen Oscar och Adele
Flensburgs understödsfond, dnr 20KS22-18
 Bilaga - Fördelning av disponibla medel för kommunstyrelsens stiftelser
2020, dnr 20KS22-19

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 209: Remiss SOU 2020:35 Kontroll för ökad tilltro en ny myndighet för att förebygga, förhindra och
upptäcka felaktiga utbetalningar från
välfärdsnämnderna
Dnr 20KS306

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta remissvaret som sitt eget och skicka det till Finansdepartementet,
samt
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att se över punkt 5:7 och göra
tilläggsskrivning i yttrandet gällande punkten om det anses behövas.

Ärendebeskrivning
Finansdepartementet har gett Gävle kommun möjlighet att yttra sig över
remissen gällande Betänkande Kontroll för ökad tilltro – En ny myndighet för
att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från
välfärdssystemen (SOU 2020:35). Kommunstyrelsen har begärt yttrande från
Välfärd Gävles tre nämnder. Remissvar skall lämnas senast 30 oktober 2020.
Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen
överlämnade 2020-06-08 rubricerat betänkande till regeringen. Utredningen
föreslår att en ny myndighet, Myndigheten för utbetalningskontroll, inrättas
den 1 juli 2022. Myndigheten ska förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga
utbetalningar från de statliga välfärdssystemen.
Betänkandet innehåller en beskrivning av hur den nya myndigheten ska arbeta
utifrån sitt uppdrag, genom bl.a. gemensamt transaktionskonto för
utbetalningar, dataanalyser och urval, granskningar, samt stödjande och
följande arbete. Förslagen rör utbetalningar från de centrala delarna av de
statliga välfärdssystemen, omfattande främst: Arbetsförmedlingen, Centrala
studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Migrationsverket,
Pensionsmyndigheten, samt Skatteverket.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall på utskickat förslag med följande tilläggsattsats:
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att se över punkt 5:7 och göra
tilläggsskrivning i yttrandet gällande punkten om det anses behövas.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är hennes
eget. Detta blir också kommunstyrelsens beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
 Betänkandet Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga,
förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
(SOU 20:35), dnr 20KS306-3
 Protokollsutdrag 2020-09-22 § 179 från Socialnämnden gällande remiss Betänkandet kontroll för ökad tilltro (SOU 20:35), dnr 20KS306-5
 Protokollsutdrag 2020-09-23 § 103 från Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden gällande remiss - Betänkandet kontroll för ökad
tilltro (SOU 20:35), dnr 20KS306-7
 Protokoll 2020-09-24 § 111 från Omvårdnadsnämnden gällande remiss Betänkandet kontroll för ökad tilltro SOU 2020:35, dnr 20KS306-9
 Remissyttrande från Socialnämnden gällande betänkandet - Kontroll för
ökad tilltro - En ny myndighet för kontroll av utbetalningar från
välfärdssystemen (SOU 20:35), dnr 20KS306-6
 Remissyttrande från Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden
gällande betänkandet - Kontroll för ökad tilltro - En ny myndighet för
kontroll av utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 20:35), dnr
20KS306-8
 Remissyttrande från Omvårdnadsnämnden gällande betänkandet Kontroll för ökad tilltro - En ny myndighet för kontroll av utbetalningar
från välfärdssystemen (SOU 20:35), dnr 20KS306-10
 Tjänsteskrivelse - Remiss SOU 2020:35 Kontroll för ökad tilltro - en ny
myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga
utbetalningar får välfärdssystemen, dnr 20KS306-12
 Yttrande - Remiss SOU 2020:35 Kontroll för ökad tilltro - en ny
myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga
utbetalningar får välfärdssystemen, dnr 20KS306-11

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 210: Antagande av detaljplan Sätra 57:1,60:1, 60:2
m.fl.; kv Skrindan Trillan och Kärran
Delges:
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnad Gävle Plan och bygg
Dnr 20KS402

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utan ändring
godkänna detaljplanen.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har väckt ett ärende i kommunfullmäktige då
detaljplanen anses vara av principiell beskaffenhet. Detaljplanens syfte är att
möjliggöra för ny bostadsbebyggelse, ca 400 bostäder, längs Sätrahöjdens
västra sida i östra delen av Sätra. Planområdet består av tre delområden, kv.
Skrindan (Sätra 57:1), kv. Trillan (Sätra 60:1 och del av 60:2), kv. Kärran (del
av Sätra 60:2) samt kringliggande lokalgator.
Kommunstyrelsen har i inget att tillägga från samhällsbyggnadsnämndens
förslag till beslut.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utan ändring godkänna detaljplanen.
Owe Hellberg (V) yrkar att ärendet ska återremitteras med motiveringen att
minska antalet lägenheter och med en utformning mer anpassad till
nuvarande bebyggelse.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärende ska återremitteras eller om ärendet ska
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att utan ändring godkänna detaljplanen.

Protokollsanteckning
William Elofsson (M) och Margareta Larsson (M) lämnar följande
protokollsanteckning:
"Moderaterna anser att parkeringstalet i detaljplanen är för lågt men att det
går i linje med de strategiska dokument som majoriteten beslutat om. För att
inte komplicera den politiska processen väljer vi ställa oss bakom detaljplanen
och de bygglov som följer, trots vår invändning om för få parkeringar."

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
 Antagandehandling - Sätra 57:1, 60:1, 60:2 mfl, kv Skrindan, Trillan och
Kärran, dnr 20KS402-3
 Beslut 2020-09-23 §263 från Samhällsbyggnadsnämnden om antagande Sätra 57:1, 60:1, 60:2 mfl, kv Skrindan, Trillan och Kärran, dnr 20KS4026
 Bilaga - Utredningar antagande - Sätra 57:1, 60:1, 60:2 mfl, kv Skrindan,
Trillan och Kärran, dnr 20KS402-4
 Bilaga - Yttranden antagande - Sätra 57:1, 60:1, 60:2 mfl, kv Skrindan,
Trillan och Kärran, dnr 20KS402-5
 Granskningsutlåtande - Sätra 57:1, 60:1, 60:2 mfl, kv Skrindan, Trillan och
Kärran, dnr 20KS402-2
 Samrådsredogörelse - Sätra 57:1, 60:1, 60:2 mfl, kv Skrindan, Trillan och
Kärran, dnr 20KS402-1
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan för Sätra 57:1, 60:1 samt del av 60:2 m.fl.;
kvarteret Skrindan, Trillan och Kärran, dnr 20KS402-7

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 211: Väg 76 – Förbifart Hemlingby,
Åtgärdsvalsstudie
Dnr 17KS76

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att ingå avsiktsförklaring med Trafikverket för Spängersleden, del av väg 76
och väg 509
att tidigare beslut i kommunstyrelsen 2020-10-06 §189 upphävs.

Ärendebeskrivning
Avsiktsförklaringen med Trafikverket dokumenterar en gemensam avsikt
mellan parterna, att tillsammans lösa de utmaningar som finns i väg-systemet
kring trafikplats Gävle södra. Avsiktsförklaringen utgår ifrån den
åtgärdsvalsstudie som pågår och ska vara klar under hösten 2020.
Åtgärdsvalsstudien kommer klargöra vilka åtgärder som föreslås, och en
revidering/precisering av avsiktsförklaringen kan därefter vara nödvändig.
Avsiktsförklaringen i nuvarande form är dock viktig för att möjliggöra fortsatt
utveckling i Hemlingby handelsområde där Gävle kommun tidigare tecknat
avsiktsförklaring med Bauhaus och Localis, samt för fortsatt arbete med Ersbo
södra - etapp 4.
Tidigare beslut i kommunstyrelsen den 6 oktober 2020 syftade till att beställa
en åtgärdsvalsstudie samt att bevilja medel för att genomföra detta. Det
beslutet togs redan av kommunstyrelsen den 21 mars 2017. Därför, för
tydlighetens skull, upphävs beslutet den 6 oktober 2020.

Beslutsunderlag
 §189 KS Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för ny sträckning av väg 76/56, dnr
17KS76-8
 Tjänsteskrivelse - Avsiktsförklaring - Spängersledden, del av väg 76 och
väg 509, dnr 17KS76-6
 Avsiktsförklaring - Spängersleden, del av väg 76 och väg 509, dnr 17KS765
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§ 212: Översyn av reglementen för
kommunstyrelsen och övriga nämnder
Delges:
Berörda nämnder
Dnr 19KS455

Beslut
Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anta de upprättade förslagen på reviderade reglementen för
samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden,
omvårdnadsnämnden, socialnämnden, arbetsmarknad- och
funktionsrättsnämnden och det gemensamma reglementet för
kommunstyrelsen och övriga nämnder i Gävle kommun enligt bifogade
handlingar

Ärendebeskrivning
Under året har det pågått ett arbete med att se över reglementena för samtliga
nämnder i Gävle kommun. Revideringsarbetet har i huvudsak inriktats på att
förtydliga vissa delar vad gäller nämndernas verksamhetsområde och vissa
mindre justeringar av redaktionell art. Ändringarna av reglementena innebär
inte att någon nämnd har fått ett nytt uppdrag, utan enbart att nämndernas
uppdrag i vissa delar förtydligas. Under arbetet har nämnderna fått inkomma
med synpunkter på sina respektive reglementen. Dessa synpunkter har legat
till grund för revideringsarbetet.
Övriga nämnders reglementen är fortfarande under revideringsarbete.

Beslutsunderlag
 Föreslagna förändringar i nämnders reglementen, dnr 19KS455-30
 Förslag på nytt reglemente för Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden, dnr 19KS455-26
 Förslag på nytt reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden, dnr 19KS45525
 Förslag på nytt reglemente för Socialnämnden, dnr 19KS455-24
 Förslag på nytt reglemente för Kultur- och fritidsnämnden, dnr 19KS45520
 Förslag på nytt reglemente för Omvårdnadsnämnden, dnr 19KS455-19
 Förslag på nytt gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i
Gävle kommun, dnr 19KS455-29
 Promemoria om nämndernas processbehörighet, dnr 19KS455-22
 Tjänsteskrivelse - Översyn av reglementen för kommunstyrelsen och
övriga nämnder, dnr 19KS455-31
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§ 213: Skötsel av allmän mark i Gävle kommun
Delges:
Samhällsbyggnadsnämnden
Gavle Drift och Service AB
Gavlefastigheter Gävle kommun AB
Gävle Stadshus AB
Dnr 20KS419

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra Samhällsbyggnadsnämnden att förenkla processerna kring
upphandling och hantering av skötsel av allmän mark och därvid inte förlänga
eller teckna nytt avtal med Gavle Drift och Service AB,
att som en konsekvens av verksamhetsövergången mellan Gavle Drift och
Service AB och Gävle kommun från 2021-05-01 erbjuda anställning i Gävle
kommun för de medarbetare som hanterar upphandlade tjänster för
Samhällsbyggnadsnämnden inom avtalet om skötsel av allmän mark.
Placering ska ske vid sektor Livsmiljö, samt
att uppdra till Gävle Stadshus AB att utreda ansvarsområdet för Gavliakoncernen i syfte att förtydliga Gavlias uppdrag och bolagskonstruktion med
genomförande från 2022-01-01.
att uppdra åt kommunstyrelsen att särskilt följa upp denna
organisationsförändring med fokus på kostnadsutveckling och utvecklingen av
antalet medarbetare inom verksamheten de kommande tre åren.

Ärendebeskrivning
I kommunplan 2019 gavs Gävle Stadshus AB i uppdrag av Fullmäktige att
utreda affärsrelationerna mellan Gavlia AB och Samhällsbyggnadsnämnden.
En extern utredning utförd av Svefa AB genomlyste verksamheten och
redovisades under 2019. Inga beslut togs utifrån utredningen och det då
gällande avtalet för skötsel av allmän mark mellan
Samhällsbyggnadsnämnden och Gavle Drift och Service AB förlängdes ett år.
Med anledning av detta har en fortsatt översyn av arbetssätt och organisation
för förenkling av ansvar, verksamhet och utförande av stadens skötsel på
allmän plats genomförts under året.
Stadens skötsel på allmän plats, som är en del av Samhällsbyggnadsnämndens
ansvar enligt gällande reglemente, upphandlas genom avtal. Upphandling,
avtal och uppföljning hanteras på nämndens uppdrag av sektor Livsmiljö.
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Till största del utförs tjänsterna på avtal med privata underleverantörer och en
mindre del sköts genom avtal med Gavlia AB.
Anledningen till att en del hanteras genom Gavlia AB (i dotterbolaget Gavle
Drift och Service AB) beror på att det i samband med att före detta
Markbyggarna flyttades från primärkommunen till Gavlia AB, även följde med
en del av arbetsuppgifterna inom skötsel av allmän plats.
Gavle Drift och Service AB utför sedan detta uppdrag både genom att i sin tur
upphandla underentreprenörer och till en del utföra uppgifterna med egen
personal.
Gävle kommun behöver ständigt se över sina processer, metoder och
arbetssätt för att nyttja både ekonomiska och personella resurser på bästa sätt.
I samband med att upphandling av bland annat vinterväghållning för
säsongen 2021-2022 nu ska påbörjas finns det anledning att fullfölja arbetet
utifrån uppdraget 2019.
Kommundirektören föreslår därför att beslut tas om att renodla aktuella
processer inom kommunkoncernen. Förslaget innebär en tydlighet av
kedjorna för ansvar, upphandling, beställningar och extrabeställningar,
ekonomi, administration, kontroller och uppföljningar. Förslaget leder till
rakare och tydligare processer, mindre intern administration och en mer
direkt kontakt mellan ansvarig nämnd och utförare av tjänsterna. Livsmiljö
Gävle får därmed alltså på nämndens uppdrag direktansvar för hela kedjan för
att ta hand om allmän plats; från planering till genomförande.
Förslaget innebär att Samhällsbyggnadsnämnden att inte längre kan
upphandla tjänster för stadens skötsel på allmän mark av eller genom Gavle
Drift och Service AB. De delarna ska istället, som huvuddelen av stadens
skötsel på allmän plats, hanteras direkt av Samhällsbyggnadsnämnden (sektor
Livsmiljö).
Som en följd av föreslagen verksamhetsövergång föreslås därför också att de
medarbetare inom Gavle Drift och Service AB som idag arbetar inom ramen
för avtalet mellan Samhällsbyggnadsnämnden och Gavle Drift och Service AB
erbjuds anställning i Gävle kommun med placering i sektor Livsmiljö.
Inom Gavle Drift och Service AB berörs cirka 25 medarbetare.
Ekonomi
Omställningskostnader vid Gavle Drift och Service AB respektive
Samhällsbyggnadsnämnden samt eventuella nyinvesteringar i maskiner och
material skall rymmas inom ram för kommunplan 2021.
Genomförandetidpunkt
Genomförande föreslås till 2021-05-01 då vintersäsongens arbete beräknas
fullgjorda.
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Yrkanden
Ordföranden yrkar
1. att uppdra Samhällsbyggnadsnämnden att förenkla processerna kring
upphandling och hantering av skötsel av allmän mark och därvid inte förlänga
eller teckna nytt avtal med Gavle Drift och Service AB,
2. att som en konsekvens av verksamhetsövergången mellan Gavle Drift och
Service AB och Gävle kommun från 2021-05-01 erbjuda anställning i Gävle
kommun för de medarbetare som hanterar upphandlade tjänster för
Samhällsbyggnadsnämnden inom avtalet om skötsel av allmän mark.
Placering ska ske vid sektor Livsmiljö, samt
3. att uppdra till Gävle Stadshus AB att utreda ansvarsområdet för Gavliakoncernen i syfte att förtydliga Gavlias uppdrag och bolagskonstruktion med
genomförande från 2022-01-01.
William Elofsson (M) samt Jan Myléus (KD) yrkar
4. att uppdra åt kommunstyrelsen att särskilt följa upp denna
organisationsförändring med fokus på kostnadsutveckling och utvecklingen av
antalet medarbetare inom verksamheten de kommande tre åren.
Ordföranden reviderar sitt yrkande genom att även yrka bifall åt att sats 4.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Skötsel av allmän mark i Gävle kommun, dnr 20KS4194
 Näringslivskonsekvensanalys avseende beslut om skötsel av allmän mark,
dnr 20KS419-3
 Rapport genomlysning avseende affärsmässiga relationen mellan
Samhällsbyggnadsnämnd och Gavle Drift & Service AB, 2019-10-04, dnr
20KS419-1
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§ 214: Ansökan om extramedel för förverkligande
av skridskobana på Rådhustorget
Dnr 20KS439

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförandens förslag,
att tilldela Citysamverkan 250 000 kr för år 2020 för förverkligande av
skridskobana på Rådhustorget
att anslaget finansieras inom kommunstyrelsens ram då delår 2 visar på ett
överskott på helårsbasis
att pröva anslag för kommande år löpande med beaktande av övriga
finansiärers deltagande

Ärendebeskrivning
Gävle Citysamverkan har inkommit med ansökan om medel för 2020 för
förverkligande av skridskobana på Rådhustorget.
Gävle Citysamverkan har för avsikt att erbjuda Gävleborna gratis
skridskoåkning mitt i city, vintern 2020. En skridskobana kommer
levandegöra Rådhustorget som plats men också sprida en positiv anda i hela
stadskärnan med sitt centrala läge. Skridskobanan kommer bidra till ökad
trivsel och trygghet till en plats som annars upplevs som mörk vintertid och
skapa ett intresse för stadskärnan som gynnar företag och näringslivet under
vintermånaderna. Gävle Citysamverkan projektleder och genomför projektet
med en skridskobana på Rådhustorget och för att göra det ansöker de om
medel från Gävle kommun.
En medfinansiering från Gävle kommun bidrar till att förverkliga en idé som
funnits under en längre tid hos många. En skridskobana på Rådhustorget
skapar en mötesplats för Gävleborna samtidigt som den innebär en allmänt
näringslivsfrämjande åtgärd.
Konceptet bygger på ett upplägg som omfattar sammanlagt 4 år.
Kommunstyrelsen kan endast meddela denna typ av anslag årsvis men kan
redan nu uttala att en fortsatt finansiering kan påräknas om en avstämning
och övriga finansiärers deltagande visar positivt resultat.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Medel för skridskobana på Rådhustorget, dnr 20KS4392
 Ansökan från Gävle Citysamverkan om extramedel för förverkligande av
skridskobana på Rådhustorget, dnr 20KS439-1
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§ 215: E-petition #60821 - Utlys nödläge för klimatet
Dnr 20KS133

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

Ärendebeskrivning
E-petitionen har inkommit och uppnått 50 röster. Yttranden över e-petition
har inkommit från Avdelningen Övergripande planering, Styrning och stöd.
I E-petitionen föreslås att Gävle kommun ska utlysa klimatnödläge och ta fram
en klimatomställnings- och fortbildningsplan samt fyra andra förslag med
koppling till huvudförslaget. Förslagen innebär att kommunen ska ta fram en
klimatomställningsplan för att göra sin del för att nå målet i Parisavtalet, ska
kontakta företag, organisationer och offentliga organisationer för att de ska
utarbeta planer för att minska sina utsläpp i motsvarande grad, avyttrar
eventuella innehav i fossilutvinningsföretag om kommunen har sådana
innehav genom sparande i fonder samt gör ett kontinuerligt informations- och
utbildningsarbete i dialog med studieförbund, näringsliv och skola riktat till
elever och kommunens invånare.
2013 antogs Gävle kommuns Miljöstrategiska program som inneburit ett
strukturerat, ambitiöst och framgångsrikt arbete för klimat- och
miljöomställning lokalt. Efter ett brett dialogarbete reviderades och
uppdaterades det miljöstrategiska programmet genom beslut i
kommunfullmäktige under 2020. En ambitionshöjning i det nya programmet
är att målet nu är att Gävle ska vara klimatneutralt senast 2035. Att Gävle
kommun ska vara en hållbar och klimatneutral plats är även ett av de fem
kommunövergripande målen under mandatperioden.
Den medeltemperaturhöjning på jorden som människan är skyldig till och de
konsekvenser klimatförändringarna får är en akut fråga. Både för att möta de
klimat- och miljöproblem som märks nu och de som går att undvika i
framtiden genom ett aktivt arbete för att minska utsläppen och ställa om
samhället i en hållbar riktning. Majoriteten delar förslagsställarens
uppfattning att läget är akut för att möta klimatutmaningen och klimat- och
miljöarbetet är därför högt prioriterat inom kommunkoncernen.
Gävle kommun ska ta sitt ansvar i de delar kommunen har rådighet för att
möjliggöra för invånare, näringsliv, föreningsliv och kommunkoncernen att
ställa om och ha goda förutsättningar att vara klimatneutrala. Utifrån det
arbete som genomförs kontinuerligt är bedömningen att kommunen agerar för
att göra sin del för att bidra till att Sverige uppfyller sina åtaganden enligt
Parisavtalet och behandlar klimatfrågan som den ödesfråga den faktiskt är.
Konkret kommer det nya miljöstrategiska programmet att följas av en
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klimatfärdplan som till sitt innehåll motsvarar den klimat- och
fortbildningsplan som föreslås i E-petitionen. I klimatfärdplanen kommer det
även finnas med insatser med koppling till både utbildning, folkbildning och
dialog med samhällets olika aktörer för att möta utmaningarna tillsammans
och kunna möjliggöra ett klimatneutralt Gävle. Ett exempel på hur bildningen
sker inom kommunens verksamheter idag är Lärande för hållbar utveckling i
grundskola och gymnasieskola, det ordinarie arbetet enligt läroplanen samt
certifieringen Grön flagg inom förskolan.
Med denna bakgrund föreslås att E-petitionen besvaras.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att e-petitionen ska anses som besvarad.
Owe Hellberg (V) yrkar att e-petitionen ska anses som besvarad men att
alternativ C; "Att kommunen inom två år avyttrar alla innehav i
fossilutvinningsföretag som kommunen genom sina fonder har placeringar i
(se alternativ hos Klimatkommunerna) och istället investerar i hållbara och
fossilfria alternativ."; ska bifallas.
William Elofsson (M), Jan Myléus (KD) samt Mattias Eriksson Falk (SD) yrkar
att e-petitionen ska avslås.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om att e-petitionen ska besvaras mot frågan om att
e-petitionen ska besvaras och finner att e-petitionen ska besvaras. Därefter
ställer ordföranden frågan om e-petitionen ska helt och hållet besvaras eller
om alternativ C ska bifallas. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänsyn till det inkomna
yttrandet anse e-petitionen som besvarad i sin helhet.

Reservationer
Jan Myléus (KD) reserverar sig till förmån att e-petitionen ska avslås.
William Elofsson (M) och Margaretha Larsson (M) reserverar sig till förmån
för avslag med följande motivering:
”Klimat- och miljöfrågan är en av Moderaternas viktigaste frågor.
Moderaterna har presenterat ett ambitiöst miljöstrategiskt program som vi
fortsätter att jobba för att få igenom. Åtgärder som både sänker utsläppen och
skapar en bättre miljö för våra medborgare. Moderaterna står dock inte bakom
mediala uttryck som ”klimatnödläge”. ”Nödläge” är ett begrepp som inte ska
användas lättvindigt utan reserveras till situationer där Gävle kommun är
tvungen att vidta extrema åtgärder för att hantera rådande läget.”
Owe Hellberg (V) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
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Mattias Eriksson Falk (SD) och Wanja Delén (SD) reserverar sig till förmån att
e-petitionen ska avslås.

Beslutsunderlag
 Yttrande över e-petition # 60821 - Utlys nödläge för klimatet, dnr
20KS133-3
 E-petition #60821 - Utlys nödläge för klimatet, dnr 20KS133-1
 Bilaga till e-petition #60821 - Utlys nödläge för klimatet, dnr 20KS133-2
 Utlåtande över e-petition #60821 - Utlys nödläge för klimatet, dnr
20KS133-5
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§ 216: Motion från Kristdemokraterna (KD) Förändring av parkeringsavgifter
Dnr 20KS171

Beslut
Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, föreslår kommunfullmäktige
besluta
att avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2020-03-30, §29, väckte Jan
Myléus (KD) rubricerad motion. Ett yttrande över motionen har inkommit
från Samhällsbyggnadsnämnden.
I motionen föreslås att de områden söder om Gavleån som idag ligger inom
den röda parkeringszonen ändras till den gula parkeringszonen. Enligt den
parkeringspolicy som är antagen i kommunfullmäktige är målet att
parkeringen i centrum ska bidra till en god tillgänglighet och i första hand till
besökare. Idag tenderar parkeringarna i den gula zoner att i högre grad
användas av de som arbetar i centrum vilket gör att omsättningen på
parkeringar blir lägre där än i den röda parkeringszonen där priset är högre.
Att genomföra förändringen som föreslås i motionen riskerar därmed att
försämra tillgången till parkeringar i direkt närhet till service och handel på
Södra Kungsgatan för besökare och kunder. För att värna och prioritera
tillgängligheten till parkeringar för den som besöker centrum föreslås att
motionen avslås.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att avslå motionen.
Jan Myléus (KD) yrkar att motionen ska bifallas.

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

Reservation
Jan Myléus (KD) reserverar sig till förmån för bifall av motionen.

Beslutsunderlag
 Motion från Kristdemokraterna (KD) - Förändring av parkeringsavgifter,
dnr 20KS171-1
 Protokollsutdrag 2020-08-19 § 218 Samhällsbyggnadsnämnden samt
yttrande gällande motion (KD) - Förändring av parkeringsavgifter, dnr
20KS171-3
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 Utlåtande över motion (KD) - Förändring av parkeringsavgifter, dnr
20KS171-5

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid 27(31)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-10-27

§ 217: Val av ledamöter till krisledningsutskottet
2020
Dnr 20KS371

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförande samt Owe Hellbergs (V) yrkande
att Marita Johansson (V) ersätter Gin Akgül Hajo (V) som ersättare i
kommunstyrelsens krisledningsutskott.
att ärendet omedelbart justeras.
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§ 218: Val av ledamöter till arbetsgivarutskottet
2020
Dnr 20KS370

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförande samt Owe Hellbergs (V) yrkande
att Marita Johansson (V) väljs som ledamot i arbetsgivarutskottet istället för
Gin Akgül Hajo (V).
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§219: Anmälningar för kännedom
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Aktuellt från Brottsförebyggarna i Gävle BIG-gruppen 2020-09-28, dnr
 Protokoll 2020-09-28 - Ledningsgruppsmöte BIG, dnr
 Utvärderingsrapport Övning Havsörn 2019 - flyga eller falla?, dnr
20KS408-1
 Cirkulär 20:40 från SKR - Jobb för unga. Cirkuläret kompletterar tidigare
cirkulär 20:31, dnr
 E-posthandling - Skrivelse angående Näringen och utvecklingen av en ny
stadsdel, dnr
 Skrivelse angående Näringen och utvecklingen av en ny stadsdel, dnr
 Bilaga 2 - Delårsrapport tertial 2 2020 - Gävle Vatten AB, dnr
 Bilaga 1 - Verksamhetsrapport Gästrike Vatten AB med dotterbolag Delårsrapport tertial 2 samt prognos 2020, dnr
 Protokoll 2020-10-01 styrelsemöte Gävle Vatten AB, dnr
 Missiv - Delårsrapport tertial 2 2020 - Gävle Vatten AB, dnr
 Missiv - Delårsrapport tertial 2 augusti 2020 - Gästrike Vatten AB, dnr
 Verksamhetsrapport för Gästrike Vatten AB med dotterbolag Delårsrapport tertial 2 samt prognos 2020, dnr
 Bilaga 2 - Delårsrapport tertial 2 2020 - Gästrike Vatten AB, dnr
 Protokoll 2020-10-01 styrelsemöte Gästrike Vatten AB, dnr
 Inbjudan till Trygghetsvandring Välkommen till trygghetsvandring Sätra
den 21 oktober 2020. Bildspel, dnr
 Brev från Region Gävleborg om nya riktlinjer från den 1 november 2020
för kommunala resor, dnr
 Protokollsutdrag 2020-09-25 § 27 Tertial 2 2020 - Gästrike
Räddningstjänst, dnr
 Bilaga - Bokslut tertial 2 2020 för Gästrike Räddningstjänst, dnr
 Bokslut 2019 och fördelning av kostnad 2020 för Gästrikerådet, dnr
 Yttrande från Gästrike återvinnare till Miljödepartementet - Kommunalt
ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper, dnr
 Yttrande 2020-09-18 SKR och Avfall Sverige - Kommunalt ansvar för
insamling och materialåtervinning av returpapper, dnr
 E-posthandling - Yttrande kommunalt ansvar för insamling och
materialåtervinning av returpapper, dnr
 Beslut 2020-10-19 om fördelning av anvisningar år 2021 till kommuner i
Gävleborgs län. Kommuntal 2021, dnr

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid 30(31)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-10-27

§220: Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse delegationsbesluten som redovisade.

Handlingar i ärendet













Justerare

Avvisning 2020-10-01 av e-petition #88641 om bättre skydd vid Lexe
järnväg
20KS405-3 Delegationsbeslut - Remittering av e-petition #86491 Fortsätt tillåtafarthinder i bostadsområden
20KS406-4 Delegationsbeslut - Remittering av e-petition #87072 Skatepark
20KS46-9 Beslut 2020-09-24 om beviljat bidrag till Forsbacka IK och
Forsbacka utvecklingsgrupp för inköp och montering av pållare vid
Mariehovs utegym
20KS46-10 Beslut 2020-09-24 om beviljat bidrag till Forsbacka
utvecklingsgruppatt iordningställa grusad yta under bänkbord vid
båtisättningsplatsen i Nedre Säljet
20KS46-11 Beslut 2020-09-24 om medfinansiering av kommunalt VA
till Labbis i Forsbacka
20KS46-12 Beslut 2020-09-24 om beviljat bidrag till förstudie
Forsbacka Strandpromenad, etapp 1
20KS46-14 Beslut 2020-09-27 om beviljat bidrag för förstudie Ålborg
som rekreationsområde
20KS46-13 Beslut 2020-09-24 om beviljat bidrag till förstudie Entré
Forsbacka
20KS45-7 Beslut 2020-09-24 om beviljat bidrag till Hedeunda IF för
inköp av bänkbord till Pumptrackbanan i Hedesunda
20KS45-8 Beslut 2020-09-24 om beviljat bidrag till Ålbo byförening
för inköp av gungsand till lekplats
20KS45-9 Beslut 2020-09-24 om beviljat bidrag till Hedesunda IF
förfritidsgårdsverksamhet, hyra, bemanning, inköp av möbler och
utrustning

Utdragsbestyrkande

Sid 31(31)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-10-27

§ 221: Information och uppföljning 2020
Dnr 20KS3

Ärendebeskrivning
a) Redovisning av ytterområdessatsningar Anders Olsson och Erika Engvall
Stefansson
b) Återredovisning från utskotten
1. Arbetsgivarutskottet med personalstatistik - Therese Metz (MP) - Mikael
Svensson och Per Westerberg
2. Samhällsbyggnadsutskottet Erik Holmestig (C) - Lars Wedlin
3. Näringslivsutskottet Helene Åkerlind (L) - Mattias Durnik
4. Sociala Hållbarhetsutskottet Jörgen Edsvik (S) - Anna-Karin Wågberg
Sperring
5. Finansutskottet Åsa Wiklund Lång (S) - Martin Svaleryd

Justerare

Utdragsbestyrkande

