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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)
Marita Johansson (V)
Mattias Eriksson Falk (SD)
Wanja Delén (SD)
Ersättare
Mona Kolarby (S)
Ahmed Amin (S)
Lisa Trevitt(S)
Lars-Göran Ståhl (S)
Julia Cederstrand (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

X
X
X § 17
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
Närvarande
X
X
X

Mona Kolarby (S) §§ 1-19

Ahmed Amin (S) §§ 1-16, 18-19

X

Lena Emanuelsson (SD) §§ 1-19

Frånvarande

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Övriga närvarande
Linda Löfvenius, nämndsekreterare
Lena Arnberg, nämndsekreterare
Göran Arnell, kommundirektör
Helén Åleskog, sektorchef styrning och stöd
Anna Karin Wågberg-Sperring, administrativ chef
Anders Olsson, IT-chef
Martin Svaleryd, ekonomidirektör
Lars Wedlin, chef övergripande planering
Mattias Durnik, näringslivsdirektör
Veronica Bångfeldt
Eva-Karin Hamilton (M), förtroendevald revisor
Linnea Wickman (S), politisk sekreterare
Pasi Huikuri (M), politisk sekreterare
Nadia Lindén (V), politisk sekreterare
Magnus Höijer, sektorchef Välfärd Gävle § 17

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

Justerare

Thomas Hartikainen, sektorchef Utbildning
Gävle § 17
Per Westerberg, enhetschef ekonomienheten §
17
Eva Jackson, sektorchef Livsmiljö Gävle § 17
Johannes Allringer Eriksson, projektledare
GFAB § 17
Bo Rickegård, projektsamordnare GFAB § 17
Per-Arne Vahlund, VD GFAB § 17
Sara Bylund, planingenjör § 17
Petra Jonsson, bibliotekschef § 17
Calle Holmström, planeringsstrateg § 17
Dag Cavallius, Nyréns Arkitektkontor AB § 17
Johan Forsman Sachs, Nyréns Arkitektkontor
AB § 17
Mikael Svensson, HR-direktör § 17
Lena Brandsköld, enhetschef
bemanningsenheten § 17
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Ärendelista
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10
§11
§12
§13
§14
§15
§16
§17
§18
§19

Justerare

Upprop och val av justerare
Fastställande av föredragningslista
Val av ledamot till Kommunstyrelsens näringslivs- och
upphandlingsutskott
Ekonomiska månadsrapporter per november 2020 för
Kommunstyrelsen
Internbudget 2021 för kommunstyrelsen
Omfördelning av kommunbidrag år 2021 för nämnder och styrelser
Åtgärder för att minska de negativa effekterna av Coronapandemin
specifikt till företag som bedriver restaurang, pizzeria, hotell, café
och bryggeri
Ekonomisk ersättning till jägare för kostnader kopplade till
cesiumprovtagning
Remissyttrande Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag SOU
2020:47
Informationshanteringsplan för Kommunstyrelsen - revidering
2021
Rapport över genomförd tillsyn av arkivvården i Gävle kommun
2020
Tillsynsplan 2021 rörande arkivvården i Gävle kommun
Förvärv av Brynäs 127:1
Marköverlåtelseavtal mellan Gävle kommun och TJA Fastigheter
AB - Del av Andersberg 14:1 samt Skogmur 3:1
Motion från Kristdemokraterna (KD) - Upprätta en övergripande
plan för kontaktfamiljer
Motion från Moderaterna (M) - Etableringscoach/medflyttarservice
Informationspunkter
Redovisning av delegationsbeslut
Anmälningar för kännedom

Utdragsbestyrkande
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§1: Upprop och val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att välja Mattias Eriksson Falk (SD) till justerare, justering sker torsdag den 11
februari.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§2: Fastställande av föredragningslista
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa föredragningslistan enligt utsänd handling.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 3: Val av ledamot till Kommunstyrelsens
näringslivs- och upphandlingsutskott
Dnr 21KS68

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Julia Cederstrand (C) till ny ledamot i Kommunstyrelsens näringslivsoch upphandlingsutskott efter Stéphanie Forsmark (C).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 4: Ekonomiska månadsrapporter per november
2020 för Kommunstyrelsen
Dnr 20KS9

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna månadsrapporterna per november 2020 för Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Detaljerad månadsrapport januari - november 2020 Kommunstyrelsen,
dnr 20KS9-32
 Investeringsuppföljning januari - november 2020 - Kommunstyrelsen,
dnr 20KS9-31
 Månadsuppföjlning exploatering och markförsäljning november 2020,
dnr 20KS9-33
 Månadsrapport januari - november 2020 - Analys, dnr 20KS9-34

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 5: Internbudget 2021 för kommunstyrelsen
Delges:
SG ekonomi
Dnr 21KS12

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till internbudget.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges beslut om kommunplan i december 2020 innebar att
kommunstyrelsen tilldelades ett kommunbidrag på sammanlagt 388 246 000
kr. I förhållande till 2020 års kommunbidrag har det minskats med ett
generellt effektiviseringskrav på 7,9 mnkr och även ökats med knappt 10 mnkr
med specifika tillskott för förarbete Näringen, utbyggd internbank,
kompetensförsörjningsenhet, ökande kostnader för räddningstjänsten samt
olika trygghetsskapande åtgärder. Samtliga nämnder har kompenserats för
ökade lönekostnader med 2,3 % och inflationskompensation med 1,8 %.
Internbudgeten har upprättats utifrån de anpassningar av verksamheten som
gjorts till minskade kommunbidrag tidigare år och som ger effekter eftersom.
Därutöver har vissa ytterligare justeringar gjorts inför 2021 genom att dra ned
på avdelningarnas verksamhetsanslag. Besparingsmöjligheterna har
identifierats och bearbetats i samband med en översyn av varje avdelnings
ekonomiska situation. Varje avdelning har endast kompenserats för ökade
löner däremot har ingen kompensation utgått för övriga kostnader, dvs ingen
avdelning har fått någon inflationskompensation. Det innebär att alla
avdelningar måste ha noggrann kostnadskontroll. Förutom att vissa tidigare
genomförda åtgärder ger fortsatta positiva effekter förväntas ytterligare
rationaliseringseffekter redan under 2021 i takt med att olika projekt, uppdrag
och aktiviteter genomförs.
Kommunstyrelsens verksamhetsplan är under upprättande och det gäller även
för internkontrollplanen. I verksamhetsplanen adresseras dels de
kommunövergripande målen, de tre kommunövergripande programmen samt
de specifika uppdrag som gäller för kommunstyrelsen. Med det nu upprättade
förslaget till internbudget kan ett bra fokus läggas på dessa frågor i
verksamhetsplanen.

Deltagande i beslut
William Elofsson (M), Margareta Larsson (M), Mattias Eriksson Falk (SD),
Lena Emanuelsson (SD), Marita Johansson (V) och Jan Myléus (KD)
meddelar att de avstår från att delta i beslutet vid ärendet.

Justerare
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Internbudget år 2021 för Kommunstyrelsen, dnr
21KS12-3
 Internbudget 2021 - Presentation, dnr 21KS12-1
 Internbudget - Kommunbidrag 2021, dnr 21KS12-2

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 6: Omfördelning av kommunbidrag år 2021 för
nämnder och styrelser
Delges:
Samtliga nämnders ekonomiavdelning förutom Valnämnd,
Överförmyndarnämnd, Jävsnämnd
Dnr 21KS5

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Kultur och fritidsnämndens ram utökas med 700 tkr avseende ökade
kostnader för föreningsbidrag. Beloppet föreslås belasta centrala medel för
oförutsett/politiska prioriteringar
Vidare föreslår Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige besluta
att 230 tkr omfördelas från Utbildningsnämnden till Kultur och fritidsnämnd
avseende hyreskostnad för skolbibliotek, Stora Sätraskolan.
att 300 tkr omfördelas från Omvårdnadsnämnden till Kommunstyrelsen för
finansiering av sommarrektyreringsarbetet.

Ärendebeskrivning
Sektor styrning och stöd, ekonomiavdelningen har stämt av nämnder och
styrelses upprättade internbudgetar för år 2021 mot förutsättningarna i den av
Kommunfullmäktige fastställda Kommunplanen för år 2021.
Ärendet innehåller en beskrivning kring förändrade kommunbidrag samt
förslag på finansiering.
Enligt beslut om Kommunplan dnr 20ks223 är ekonomidirektören
bemyndigad att inom ram omfördela centrala anslag till nämnderna avseende
kompensation för ökade hyres- och kapitaltjänstkostnader till följd av
färdigställda investeringar.
Informationen avser fattade beslut på delegation 1/1–9/2 2021.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Omfördelning av kommunbidrag år 2021 för nämnder
och styrelser, dnr 21KS5-2
 Omfördelning av kommunbidrag år 2021 för nämnder och styrelser, dnr
21KS5-3

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 7: Åtgärder för att minska de negativa effekterna
av Coronapandemin specifikt till företag som
bedriver restaurang, pizzeria, hotell, café och
bryggeri
Delges:
Livsmiljö Gävle
Svenskt näringsliv
Företagarna i Gävleborg
Dnr 21KS53

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna följande företagspaket för att minska de negativa effekterna av
Coronapandemin för de företag som bedriver restaurang, pizzeria, hotell, café
och bryggeri:
1. utbetalning av stöd till företag som betalat avgifter för platsupplåtelse för
uteservering motsvarande avgiften för 2020
2. utbetalning av stöd motsvarande avgiften för livsmedeltillsyn och
serveringstillstånd för år 2020 till de företag som bedriver restaurang,
pizzeria, hotell, café eller bryggeri.
3. inrättande av Krögardialogen; ett forum bestående av representanter från
kommunen och restaurangbranschen. Forumet ska diskutera tillsyns- och
avgiftsfrågor med anledning av Corona men även generella bransch- och
näringslivsfrågor med syfte att stödja restaurangbranschen på kort och lång
sikt.
Vidare beslutar Kommunstyrelsen
att finansiera beslut under p 1-2 genom anslag från finansförvaltningen (reserv
avseende Covid-19) motsvarande 4 miljoner kronor. De utbetalade stöden
omfattar cirka 750 000 kronor för platsupplåtelser för uteserveringar, cirka
1 900 000 kronor omfattar serveringstillstånd och cirka 1 350 000 kronor
omfattar livsmedelstillsyn.

Ärendebeskrivning
Den 11 mars klassade WHO (Världshälsoorganisationen) covid-19 som en
pandemi och allmänna sammankomster med fler än 500 personer förbjöds i
Sverige. Redan den 19:e mars införde Gävle kommun de första åtgärderna
med syfte att mildra konsekvenserna för företag. Under 2020 har ytterligare
restriktioner införts för att begränsa smittspridningen. Bland annat ett förbud
att servera alkohol på restauranger efter klockan 20.00 och trängselåtgärder.
Justerare
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Gävle kommun har sedan tidigare infört ett antal åtgärder gentemot
näringslivet, så som att skjuta på årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd, avgifter för förhandsbesked, anmälan, tillsynsärenden samt mark, rivnings- och bygglov, årlig tillsynsavgift för livsmedelskontroll och årlig
tillsynsavgift för serveringstillstånd. Gävle kommun har också gett möjlighet
till anstånd med hyror och arrenden.
Under våren blev det möjligt att få tillstånd till uteserveringar tidigare än
vanligt och avgifterna för markupplåtelser för uteserveringar sköts upp. Gävle
kommun har också kortat betaltiderna till sina leverantörer samt mycket
annat. För komplett lista på åtgärder se gavle.se/corona.
För att stötta de lokala företagen ytterligare föreslås ett nytt paket med
åtgärder. Då vissa näringsidkare drabbats särskilt hårt av de restriktioner som
införts hävdar Gävle kommun att det finns synnerliga skäl för ett individuellt
inriktat stöd till enskilda näringsidkare för att främja det lokala näringslivet, i
enlighet med kommunallagens 2 kap 8§. Gävle kommun beviljar därmed ett
stöd till företag som bedriver restaurang, pizzeria, hotell, café eller bryggeri
motsvarande det belopp de betalat avgift för livsmedelstillsyn,
serveringstillstånd samt markupplåtelse för uteservering under 2020.
Det har i perioder funnits en dialog mellan företag som bedrivit
restaurangverksamhet och Gävle kommun för att ge möjlighet till stöd och
informationsdelning. I och med pandemin har restaurangbranschens villkor
försvårats avsevärt. Gävle kommun önskar därför formalisera samverkan
genom den så kallade Krögardialogen för att kunna utveckla branschens
förutsättningar på kort och lång sikt.
Kommunstyrelsen avser att återkomma om ytterligare beslut bedöms behövas
kring årets avgifter eller andra stödjande insatser.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till utskickat förslag.
William Elofsson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag men med
följande tilläggsyrkande:
att år 2021 läggs till företagspaketet på punkt 1 och 2, samt att övrig
text justeras utifrån detta.
Jan Myléus (KD) och Mattias Eriksson Falk (SD) instämmer i William
Elofssons (M) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels ordförandens
förslag och dels William Elofsson (M) med fleras förslag. Hon ställer förslagen
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens
förslag.

Justerare
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Reservation
Jan Myléus (KD), Mattias Eriksson Falk (SD), Lena Emanuelsson (SD),
William Elofsson (M) och Margareta Larsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Åtgärder för att minska de negativa effekterna av
Coronapandemin specifikt till företag som bedriver restaurang, pizzeria,
hotell, café och bryggeri, dnr 21KS53-2
 Näringslivskonsekvensanalys - Åtgärder för att minska de negativa
effekterna av Coronapandemin specifikt till företag som bedriver
restaurang, pizzeria, hotell, café och bryggeri, dnr 21KS53-1

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 8: Ekonomisk ersättning till jägare för kostnader
kopplade till cesiumprovtagning
Delges:
Samhällsbyggnadsnämnden/Livsmiljö Gävle
Dnr 21KS54

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ansökan om medel motsvarande 80 000 kr för hantering av
cesium i samband med vildsvinsjakt, samt
att finansiering sker inom ramen för kommunstyrelsens internbudget och
vidareförmedlas till Livsmiljö Gävle för närmare hantering i enskilda ärenden.

Ärendebeskrivning
Livsmiljö har från jägare i Gävle kommun tagit emot, tecknat ned och till
kommunstyrelsen vidarebefordrat en ansökan om medel motsvarande 80 000
kr för år 2021. Eventuellt beviljade medel ska användas för att lämna
ekonomisk ersättning till jägare motsvarande deras kostnader för
cesiumanalys av kött tillhörande vildsvin och för omhändertagande av de
djurkroppar som inte godkänns som livsmedel (deponi). Tidigare har staten
bekostat sådana kostnader som uppkommer för en jägare i samband med
cesiumanalys.
Enligt 2 kap. 1 § kommunallagen (KL) får kommunen ha hand om
angelägenheter av allmänt intresse och som har anknytning till kommunens
område eller deras medlemmar. I kravet på allmänt intresse finns ett
principiellt förbud mot att ge understöd åt enskilda. I RÅ 1991 ref. 64 uttalade
Högsta förvaltningsdomstolen att det i princip krävs lagstöd för den här typen
av åtgärder. Något sådant lagstöd har inte hittats. Detta talar för att Gävle
kommun inte kan lämna något ekonomiskt bidrag för provtagning av cesium
137 eller deponering av djurkroppar.
Frågan är dock om ett sådant ekonomiskt understöd till enskilda jägare i Gävle
kommun ändå inte kan anses vara en angelägenhet av allmänt intresse. I
samband med katastrofen i Tjernobyl drabbades Gävle kommun särskilt hårt
av nedfall i form av cesium 137. Även om halterna har minskat finns det ett
betydande undantag: cesium i vildsvinskött. Av 73 fällda vildsvin år 2020 var
endast 14 stycken tjänliga som livsmedel. Ingen kommun i Sverige har en
jämförbar situation med den i Gävle utifrån den höga markbelastningen av
cesium 137.
Det får därför anses vara ett allmänt intresse för just Gävle kommun och dess
invånare att, trots det principiella förbudet mot understöd till enskild (som i
princip kräver lagstöd), lämna ett ekonomiskt understöd till enskilda jägare
för provtagning av cesium 137 och för deponering av sådana djurkroppar som
Justerare
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inte är tjänliga som livsmedel. Att åtgärden kan anses vara av allmänt intresse
förstärks dessutom av att åtgärden är i överensstämmelse med det
miljöstrategiska programmet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ersättning till jägare för kostnader kopplade till
cesiumprovtagning, dnr 21KS54-3
 Ansökan om medel 2021, dnr 21KS54-2
 PM september 2020, dnr 21KS54-1

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 10: Informationshanteringsplan för
Kommunstyrelsen - revidering 2021
Dnr 20KS507

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna gallring av allmänna handlingar tillhörande Sektor styrning och
stöd i enlighet med förslagen i bilagan Kommunstyrelsens
informationshanteringsplan 2021 (version 1.1), samt
att godkänna särskilt om gallring för rekryteringsrelaterade handlingar i
verksamhetssystemet Visma Recruit i enlighet med bilagan Förslag till
särskilt gallringsbeslut för rekryteringsrelaterade handlingar i
verksamhetssystemet Visma Recruit.

Ärendebeskrivning
Den 17 januari 2020 antog kommunstyrelsen sitt första gallringsbeslut (Dnr
19KS30) sedan 1998, som befäste den nu gällande
informationshanteringsplanens gallringsanvisningar. Beslutet omfattade dock
inte samtliga processers handlingstyper som förekommer inom SG. Planen
kompletterades därför under 2020, och ytterligare förslag för gallring av
allmänna handlingar har nu sammanställts. I huvudsak rör det sig om
handlingar kopplade till den nyupprättade näringslivsavdelningen, särskilt då
enheten för upphandling och inköp. Tillägg har även gjorts till
verksamhetsområdena HR och ekonomi. Vissa redan inventerade processers
handlingar har även omvärderats och givits nya förslag för gallring eller
bevarande. Visst kompletteringsbehov föreligger fortfarande, bl.a. för
processer relaterade till IT-stöd, som p.g.a. de omorganiseringar som ITavdelningen genomgått har fått vänta.
I år presenteras Informationshanteringsplanen för första gången i sin helhet
för Kommunstyrelsen. Vid framtida behov av gallringsbeslut kommer endast
de föreslagna justeringarna och tilläggen att presenteras.
Vidare har HR-avdelningen efterfrågat ett särskilt gallringsbeslut för äldre
ansökningshandlingar i verksamhetssystemet Visma Recruit, som av tekniska
skäl inte tillåter gallring utifrån planen utan att även gallra handlingar som i
vanliga fall skulle bevarats. Ett förslag har tagits fram som gör vissa avsteg
från informationshanteringsplanen. Detta kommer sig av att de tänkbara
lösningarna som skulle möjliggöra att handlingar som annars skulle bevarats
tas ur systemet för bevarande, bedöms vara allt för kostsamma i förhållande
till värdet av den information som skulle gå förlorad vid gallring.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Informationshanteringsplan för Kommunstyrelsen –
revidering 2021, dnr 20KS507-3

Justerare
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 Förslag till särskilt gallringsbeslut för rekryteringsrelaterade handlingar i
verksamhetssystemet Visma Recruit., dnr 20KS507-2
 Kommunstyrelsens informationshanteringsplan 2021 (v1.1) - markerade
revideringar, dnr 20KS507-1

Justerare
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§ 11: Rapport över genomförd tillsyn av arkivvården
i Gävle kommun 2020
Delges:
Kommunarkivet
Dnr 20KS467

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga rapporten om genomförd tillsyn 2020 till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har i egenskap av arkivmyndighet beslutat om tillsynsplan
rörande arkivvården för Gävle kommun 2020 (KS 2019-12-03, § 245, dnr
19KS502). Enligt arkivlagen (1990:782) ska kommunens arkivmyndighet
utöva föreskriven tillsyn över arkivvården inom Gävle kommunkoncerns
nämnder och bolag.
Av tillsynsplanen framgår att kommunarkivet under 2020 ska genomföra
tillsyn av arkivvården rörande gallring av allmänna handlingar hos Gävle
energi AB och arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.
Beslutade insatser har genomförts och tillsynsrapporterna har skickats till
respektive styrelse och nämnd. Båda granskningarna visar på brister i
genomförandet av gallring både vad gäller handlingar på papper och sådana
som förs digitalt.
Under året har även gjorts en uppföljning av den enkät om arkivvården som
utfördes 2017. Enkätsvaren visar, vilket också var fallet 2017, på bister i
hanteringen av digitala handlingar. Trots pågående arbete om
informationssäkerhet inom kommunen är det ingen av nämnderna som har
någon dokumenterade rutiner om skydd för digitala arkiv. Svaren visar även
på brister vad gäller gallring av allmänna handlingar.
En utförligare redogörelse över genomförd tillsyn och om resultatet av enkäten
finns i bifogad tillsynsrapport.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapport över genomförd tillsyn 2020 av arkivvården i
Gävle kommun, dnr 20KS467-2
 Rapport över genomförd tillsyn 2020 av arkivvården i Gävle kommun, dnr
20KS467-1
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§ 12: Tillsynsplan 2021 rörande arkivvården i Gävle
kommun
Delges:
Alla nämnder och bolag
Dnr 20KS466

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att i egenskap av arkivmyndighet godkänna bifogad tillsynsplan för 2021
rörande arkivvården i Gävle kommun.

Ärendebeskrivning
Enligt arkivlagen (1990:782) ska kommunens arkivmyndighet utöva
föreskriven tillsyn över arkivvården inom Gävle kommunkoncerns nämnder
och bolag. Enligt tidigare beslutad rutin för hur arkivmyndighetens
tillsynsuppdrag ska verkställas (KS 2016-04-12, § 84, 16KS81, ”Ändamålsenlig
rutin för arkivmyndighetens tillsyn och förslag till delegering av beslut kring
arkivhanteringen”) föreslås i bifogad tillsynsplan för 2021 om inriktningen på
tillsynen. Den innehåller en beskrivning över den tillsyn som ska utföras av
kommunarkivet 2021 rörande arkivvården.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tillsynsplan 2021 rörande arkivvården i Gävle kommun,
dnr 20KS466-2
 Tillsynsplan 2021 rörande arkivvården i Gävle kommun, dnr 20KS466-1
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§ 13: Förvärv av Brynäs 127:1
Delges:
Styrning och stöd, övergripande planering
Livsmiljö, tekniska avdelningen
Dnr 20KS485

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna köpekontrakt för fastigheten Brynäs 127:1.

Ärendebeskrivning
Fastigheten Brynäs 127:1 ingår i detaljplan ”Brynäs 19:8 m.fl., Godisfabriken
fd Läkerolområdet”. PARK och TORG är de planbestämmelser som gäller för
fastigheten. Fastighets Skeppstornet AB är lagfaren ägare av fastigheten. Med
hänvisning till att marken är planlagd som allmän plats har kommunen laglig
rätt att lösa in fastigheten men också en skyldighet att göra så om
fastighetsägaren begär. Köpeskillingen är 9 000 000 kr inklusive tillägg om
25% enligt Expropriationslagen. Förvärvet finansieras av kontot avsatt för
kommunens markreserv

Beslutsunderlag
 §83 SBU Förvärv av Brynäs 127:1, dnr 20KS485-5
 Tjänsteskrivelse - Förvärv av fastigheten Brynäs 127:1, dnr 20KS485-4
 Avtal om marköverlåtelse mellan Gävle kommun och Skeppstornet
Fastighets AB c/o Pronordic - Fastigheten Brynäs 127:1, dnr 20KS485-3
 Värdeutlåtande 2020-08-06 av Bryggan Fastighetsekonomi avseende
fastigheten Brynäs 127:1 Gävle Brynäs 127:1, dnr 20KS485-2
 Beskrivning av ärendets historik fastigheten Brynäs 127:1, dnr 20KS485-1
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§ 14: Marköverlåtelseavtal mellan Gävle kommun
och TJA Fastigheter AB - Del av Andersberg 14:1
samt Skogmur 3:1
Dnr 20KS543

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till marköverlåtelseavtal mellan Gävle kommun och TJA
fastigheter AB avseende tomt i Ersbo syd, etapp II, del av fastigheterna
Andersberg 14:1 samt Skogmur 3:1.

Ärendebeskrivning
Inom exploateringsprojektet Ersbo syd etapp 2 ingår att sälja
verksamhetsmark. TJA fastigheter (org.nr 559288-0545) är tilldelad mark om
ca 14 300 kvm (1,43 ha). Köpeskillingen baseras på markens areal med
följande prissättning:
- 400 kr per kvm tomtyta för de första 10 000 kvm, därefter 300 per
kvm för resterande tomtyta
Ovan ger en köpeskilling om ca 5 290 000 kronor. Villkoren för överlåtelsen
regleras i marköverlåtelseavtalet med tillhörande kartskiss.

Beslutsunderlag
 §4 SBU Marköverlåtelseavtal mellan Gävle kommun och TJA Fastigheter
AB - Del av Andersberg 14:1 samt Skogmur 3:1, dnr 20KS543-4
 Tjänsteskrivelse - Marköverlåtelseavtal för del Andersberg 14:1 och
Skogmur 3:1 till TJA Fastigheter AB, dnr 20KS543-3
 Marköverlåtelseavtal mellan Gävle kommun och TJA Fastigheter AB - Del
av Andersberg 14:1 samt Skogmur 3:1, dnr 20KS543-1
 Kartbilaga - Marköverlåtelseavtal mellan Gävle kommun och TJA
Fastigheter AB - Del av Andersberg 14:1 samt Skogmur 3:1, dnr 20KS5432
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§ 15: Motion från Kristdemokraterna (KD) - Upprätta
en övergripande plan för kontaktfamiljer
Dnr 19KS277

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

Ärendebeskrivning
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2019-05-27, §23, väckte Jan
Myléus (KD) rubricerad motion. Ett yttrande över motionen har inkommit
från Socialnämnden.
I motionen föreslås att en kommunövergripande plan ska inrättas för arbetet
med kontaktfamiljer. I såväl Socialnämndens yttrande som i motionen
konstateras att det råder brist på kontaktfamiljer. Glädjande nog så är det idag
inte brist på kontaktpersoner. Den största orsaken till bristen på
kontaktfamiljer bedöms vara att det många gånger kan vara svårt att hitta
kontaktfamiljer som kan matcha omfattande vårdbehov utöver social
problematik. Men även bristen på tid som människor upplever i dagens
samhälle, när tid, stöd och någon som lyssnar är just det som dessa personer
behöver.
Socialnämnden beskriver i sitt yttrande att det sker ett samordnat arbete och
samverkan inom Sektor Välfärd med att hitta och utreda kontaktfamiljer och
att det är en uppgift som inte kan överföras till någon annan myndighet eller
organisation. I Socialnämndens yttrande beskrivs även att det sker ett
samarbete inom kommunkoncernen sedan ett flertal år där Gävle kommuns
kommunikationsavdelning ger stöd i arbetet med att marknadsföra
möjligheten att bli kontaktfamilj eller kontaktperson. Marknadsföringsplanen
är därför redan att betrakta som kommunövergripande och kommunikationen
uppdateras löpande för att formera budskap och se över metoder och val av
kanaler för att hitta nya kontaktfamiljer.
Väntetiden från ett gynnande biståndsbeslut till verkställande ska enligt
Socialtjänstlagen inte överstiga tre månader. Lagstiftningen anger därför
redan idag en begränsning för hur lång väntetiden ska behöva vara och
ambitionen är självklart att alla i behov av en kontaktfamilj ska matchas med
en kontaktfamilj så fort som möjligt.
Sammanfattningsvis så säger redan lagstiftningen att väntetiden ska vara så
minimal som möjligt och ett befintligt samarbete finns inom
kommunkoncernen i att ge stöd med att marknadsföra den här viktiga
insatsen och ständigt utveckla marknadsföringsplanen. Mot denna bakgrund
och eftersom Socialnämnden heller inte kan överföra uppgiften att hitta och
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utreda nya kontaktfamiljer till någon annan myndighet så föreslås att
motionen besvaras.

Yrkanden
Jan Myléus (KD) och William Elofsson (M) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden yrkar på att motionen ska anses som besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels ordförandens
förslag att anse motionen besvarad och dels Jan Myléus (KD) och William
Elofssons (M) förslag att bifalla motionen. Hon ställer förslagen mot varandra
och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Reservation
Jan Myléus (KD), William Elofsson (M) och Margareta Larsson (M) reserverar
sig mot beslutet.

Beslutsunderlag
 Utlåtande över motion - Motion (KD) Upprätta en övergripande plan för
kontaktfamiljer, dnr 19KS277-5
 Protokollsutdrag Socialnämnden 2020-12-15 § 246 - Remissyttrande
gällande motion (KD) - Upprätta en övergripande plan för
kontaktfamiljer, dnr 19KS277-3
 Tjänsteskrivelse Socialnämnden gällande motion från Kristdemokraterna
(KD) - Upprätta en övergripandeplan för kontaktfamiljer, dnr 19KS277-4
 Motion från Kristdemokraterna (KD) - Upprätta en övergripande plan för
kontaktfamiljer, dnr 19KS277-1
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§ 16: Motion från Moderaterna (M) Etableringscoach/medflyttarservice
Dnr 20KS103

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

Ärendebeskrivning
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2020-02-24, §24, väckte Patrik
Stenvard (M) rubricerad motion. Ett yttrande över motionen har inkommit
från näringslivsavdelningen, Styrning och stöd.
I sitt yttrande över motionen beskriver näringslivsavdelningen att Gävle
kommun bedriver ett aktivt etableringsarbete som möter upp olika typer av
förfrågningar med vad Gävle kan erbjuda som kommun och som affärsplats.
Hittills har olika typer av insatser genomförts, till exempel har kommunen
tillsammans med företag ordnat arrangemang för att locka kompetens till
Gävle eller insatser för att få studenter att efter avslutad utbildning stanna
kvar för att bo och arbeta i Gävle.
Näringslivsavdelningen konstaterar att det fram till nu enbart varit statliga
myndigheter och inte privata bolag som efterfrågat den typen av service som
föreslås i motionen. Just nu så pågår ett övergripande utvecklingsarbete kring
just kommunens arbetssätt med etableringsprocessen där det i arbetet med att
stärka och förtydliga inriktningen ingår att bedöma vilken typ av
inflyttarservice vi som kommun ska erbjuda personer som fått anställning i
Gävle. Näringslivsavdelningen poängterar att den service som erbjuds inte kan
gå utanför sådant som regleras i andra lagar, som till exempel förtur till bostad
eller skola.
Motionen pekar specifikt ut att en funktion som
etableringscoach/medflyttarservice ska inrättas och återrapporteras till
kommunfullmäktige. Majoriteten ser positivt på intentionen som motionen
har. Men eftersom den egna genomlysningen fortfarande pågår så vill vi inte
redan nu låsa fast oss vid exakt lösning. Det är idag också för tidigt att slå fast
vad servicen ska heta och hur den ska avgränsas, vilket gör att motionen inte
kan bifallas. Frågan kommer däremot att bli aktuell i kommunstyrelsens
näringslivs- och upphandlingsutskott inom ramen för det pågående
utvecklingsarbetet med kommunens etableringsprocess där inriktningen och
prioriteringar mellan insatser ska bedömas.

Yrkanden
William Elofsson (M) och Jan Myléus (KD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden yrkar avslag till motionen.
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Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels ordförandens
förslag att avslå motionen och dels William Elofsson (M) och Jan Myléus (KD)
förslag att bifalla motionen. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Reservation
Jan Myléus (KD), William Elofsson (M) och Margareta Larsson (M) reserverar
sig mot beslutet.

Beslutsunderlag
 Utlåtande över motion - Motion (M) Etableringscoach/medflyttarservice,
dnr 20KS103-4
 Yttrande över motion Moderaterna (M) Etableringscoach/medflyttarservice, dnr 20KS103-3
 Motion från Moderaterna (M) - Etableringscoach/medflyttarservice, dnr
20KS103-1
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§17: Informationspunkter
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

Ärendebeskrivning
1. Kl. 13.00 - 13.30 Slutrapportering av uppdrag från delår 1 2020: Stödja
utbildningsnämnden och Stödja välfärdsnämnderna
Föredragande Utbildningsnämnden: Thomas
Hartikainen, sektorchef 15 min
Föredragande Välfärdsnämnderna: Magnus Höijer,
sektorchef 15 min
2. Kl. 13.30 - 14.00 Workshop Kommunstyrelsens internkontrollplan.
Föredragande: Per Westerberg, enhetschef ekonomienheten SG
3. Kl. 14.00 - 15.00 Information Kultur- och bildningscentrum.
Föredragande: Eva Jackson, sektorchef Livsmiljö Gävle och Per-Arne
Vahlund, GFAB
- Kort inledning (kommunalråd)
- Allmän dragning om byggprojektet och läget
(beställning, tidplan, evakuering, utmaningar osv). GFAB
10 min
- Verksamhetsprojektet. Livsmiljö (KFN) 10 min
- Detaljplanarbetet samt Slottstorget. Livsmiljö (SBN) 10
min
- Framtagna ritningar. Nyréns arkitekter 15 min
- Sammanfattning och frågor 15 min
4. 15.15 - 15.30 Återrapportering - Bemanningsenheten. Föredragande: Mikael
Svensson, HR-direktör och Lena Brandsköld, enhetschef bemanningsenheten
Punkt 1.
Thomas Hartikainen, sektorchef på Utbildning Gävle, inleder med att ge en
slutrapportering av Kommunstyrelsens uppdrag utifrån delår 1 2020 för
Utbildningsnämnden. Han redovisar bland annat genomförda och pågående
åtgärder, samt resultat från hösten 2020.
Därefter ger Magnus Höijer, sektorchef på Välfärd Gävle, en slutrapportering
av Kommunstyrelsens uppdrag utifrån delår 1 2020 för
Omvårdnadsnämnden, Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden samt
Socialnämnden. Han ger en nulägesrapport och redovisar pågående arbete och
utmaningar.
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Punk2.
Per Westerberg, enhetschef på ekonomienheten SG, informerar ledamöterna
om arbetet med framtagande av risker inför Kommunstyrelsens
interkontrollplan 2021. Därefter delas ledamöter och ersättare in i grupper för
en workshop med fokus på diskussion om vilka risker som bör vara med
i interkontrollplanen 2021.
Punkt 3.
Inbjudna representanter från Livsmiljö Gävle, Gavlefastigheter AB och Nyréns
Arkitektkontor AB informerar ledamöterna om det pågående arbetet med
kultur- och bildningscenter. De informerar bland annat om byggprojektet,
verksamhetsprojektet, detaljplanearbetet och gestaltning av byggnaden.
Slutligen hålls en sammanfattning med möjlighet för ledamöterna att ställa
frågor.
Punkt 4.
HR-direktör Mikael Svensson och Lena Brandsköld, enhetschef på
bemanningsenheten är inbjudna till dagens sammanträde för att informera
och ge en lägesbild av bemanningsenhetens arbete. Lena redovisar statistik,
arbetsprocesser och ansvarområden, samt pågående rekryteringar för
sektorerna.
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§18: Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten och lägga dem till
handlingarna.

Redovisning av delegationsbeslut
 20KS460-6 Delegationsbeslut 2020-12-08 - Utvecklingsbidrag beviljas
till Knuff i Norrsundet
 20KS522-4 Delegationsbeslut 2020-12-08 - Lokalt utvecklingsbidrag
beviljas till Föreningen Norrlandets Utvecklingsgrupp
 20KS471-4 Delegationsbeslut 2020-12-08 - Beviljat utvecklingsbidrag till
Föreningen Hyttan, Axmar Bruk
 20KS463-4 Delegationsbeslut 2020-12-08 - Beviljat utvecklingsbidrag till
Hamrångegruppen
 20KS461-5 Delegationsbeslut 2020-12-08 - Beviljat lokalt
utvecklingsbidrag till Forsbacka Hembygdsförening
 20KS401-6 Delegationsbeslut 2020-09-30 - Beviljat utvecklingsbidrag till
Axmarby intresseförening för 2020
 20KS46-15 Beslut 2020-10-22 om beviljat bidrag till Forsbacka
Hembygdsförening för beställning av historisk skylt till Rysstenen i
Forsbacka
 20KS46-16 Beslut 2020-11-26 om beviljat bidrag för hallhyra till
bandysektionen i Forsbacka IK
 20KS46-18 Beslut 2020-11-26 om bidrag till Forsbacka bibliotek för att
iordningställa studieplatser och närarbetsplatser på Forsbacka bibliotek
 20KS46-19 Beslut 2020-11-26 om beviljat bidrag till Forsbacka IK för
byggnation av permanent tak på dansbanan Laduholmen
 20KS45-12 Beslut 2020-11-26 om beviljat bidrag till PRO Hedesunda för
boulebanor inomhus
 20KS45-13 Beslut 2020-11-26 om beviljat bidrag till Hedesunda
Ryttarförening för nytt staket till ridbana
 20KS45-14 Beslut 2020-11-26 om beviljat bidrag till Hedesunda
utvecklingsgrupp för inköp av projektor och duk
 20KS44-12 Beslut 2020-10-22 om beviljat bidrag till Norrhamn för
byggnation av ny läktare på Vifors
 20KS44-14 Beslut 2020-10-22 om beviljat bidrag till Föreningen Hyttan
för jubileumskonsert
 20KS44-15 Beslut 2020-11-26 om beviljat bidrag till KNUFF för
byggnation av nytt vindskydd i Sillvik
 20KS44-16 Beslut 2020-11-26 om beviljat bidrag Fotoklubben Rudan för
att ta fram och sätta upp skyltar om förändringar i havsnivån i Norrsundet
 20KS423-5 Delegationsbeslut - Marköverlåtelseavtal mellan Gävle
kommun och Reximoter AB för del av Andersberg 14:1 och Skogmur 2:1
 20KS424-6 Delegationsbeslut - Marköverlåtelseavtal mellan Gävle
kommun och WD Sweden för del av Andersberg 14:1 och Skogmur 3:1
 20KS535-6 Delegationsbeslut - Igångsättningstillstånd gång- och
cykelväg Hemlingby 2020
 20KS558-4 Delegationsbeslut - Remittering av e-petition #97285 Hundrastgård i Hille
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 20KS563-3 Delegationsbeslut - Remittering av e-petition #96413 Övergångsställen i Hille
 20KS561-3 Delegationsbeslut - Remittering av e-petition #96504 Gångväg längs Hillevallsvägen
 21KS2-3 Delegationsbeslut - Remittering av e-petition #97670 Hundrastgård i Bergby
 21KS28-3 Delegationsbeslut - Remittering av e-petition #90058 Kallbadhus
 21KS40-4 Delegationsbeslut - Remittering av e-petition #98895 - Rondell
i olycksdrabbad trafikkorsning Skogmursvägen, Murmästargatan och
Vinddraget
 21KS39-3 Delegationsbeslut - Remittering av e-petition #98066 Vindskydd och grillplats vid Forsbybadet
 21KS56-3 Delegationsbeslut - Remittering av e-petition #100619 Forsbybadet
 Delegationsbeslut 2020-01-26 att avvisa e-petition #101180 Uteservering CoffeLounge
 21KS42-5 Delegationsbeslut - Remissvar Granskning Översiktsplan 2023
Eskilstuna kommun
 20KS360-5 Delegationsbeslut - Remissvar Vägledning om samverkan
inför omprövning av vattenkraftverk för moderna miljövillkor
 20KS480-4 Delegationsbeslut - Remissvar Promemorian En utökad
möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål (Ds 202023)
 20KS523-3 Delegationsbeslut - Remissvar Nationell plan - Ansvarsfull
och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige
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§19: Anmälningar för kännedom
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna anmälningsärendena och lägga dem till handlingarna.

Anmälningar för kännedom
 Granskning av delårsrapport 2020 - Gästrike Räddningstjänst
 Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020 - Gästrike
Räddningstjänst
 Protokoll 2020-10-23 styrelsemöte (justerat) - Svenska Kommun
Försäkrings AB - SKFAB
 Cirkulär 20:47 från SKR - Omräkning av pensionsbehållning och intjänad
pensionsrätt
 Cirkulär 20:48 från SKR - Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA 20
 Chefs förutsättningar - Slutrapport 2020-11-20 enligt uppdrag nummer 11
i Kommunplan med årsbudget 2020 20KS498-1
 Regeringsbeslut 2020-11-19 - Uppdrag till Trafikverket att bistå Post- och
telestyrelsen i arbetet att förbättra möjligheterna till god mobil
uppkoppling på fjärrtåg
 Regeringsbeslut 2020-11-19 - Uppdrag till Post- och telestyrelsen att
förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling på fjärrtåg
 Nyanställda personer inom Gävle kommun under perioden 1-30 november
2020 (tillsvidareanställning) 20KS61-11
 Cirkulär 20:49 från SKR - Värdesäkring av ersättning som betalas till
lärare, skolledare och syofunktionär som inte har fått försäkringsskydd
enligt AGS-KL
 Cirkulär 20:51 från SKR - Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20
och Med stud 20 - med OFR Läkare
 Protokoll 2020-11-26 § 40 och § 42 - Gävle Vatten ABs styrelsemöte
 Bilaga 2 - Verksamhetsplan 2021 för Gästrike Vatten AB inklusive
dotterbolag
 Förslag på beslut - Verksamhetsplan inklusive intern- och
investeringsbudget 2020 Gävle Vatten AB
 Bilaga 3 - Protokoll Kommunfullmäktige Gävle kommun 2020-06-15, §14
Antagande Fördjupad översiktsplan Norra Brynäs
 Förslag på beslut Gävle Vatten AB - Nytt reningsverk Gävle - uppdrag
fastighetsförvärv
 Bilaga 1 - Karta över utpekat område i Fördjupad översiktsplan för Norra
Brynäs
 Bilaga 2. Protokoll Gävle Vatten ABs styrelsemöte 2019-12-19 §51 Nytt
reningsverk Gävle - uppdrag tillståndsansökan och mark
 Bilaga - 1 Internbudget inklusive investeringar för Gävle Vatten AB år
2021
 Protokoll 2020-11-27 styrelsemöte Samordningsförbund Gävleborg
 Viktig information till myndigheter med anledning av brexit
 E-postmeddelande - Viktig information till myndigheter med anledning av
brexit
 Cirkulär 20:56 från SKR - Omsorgsprisindex (OPI) för 2021
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid 31(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-02-09

 Cirkulär 20:62 från SKR - Arbetsdomstolens dom 2019 nr 56 om
beräkning av sammanlagd anställningstid enligt 5 a §
anställnings-skyddslagen
 Protokoll 2020-12-04 §§ 20-28 - Gästrikerådet
 Protokoll Gästrike Vatten ABs styrelsemöte 2020-11-26
 Bilaga 2 - Verksamhetsplan 2021 för Gästrike Vatten AB inklusive
dotterbolag
 Bilaga 1 - Internbudget inklusive investeringar för Gästrike Vatten AB år
2021
 Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2021, Gästrike
Vatten AB
 Cirkulär 20:63 från SKR - Avtal om musikanvändning i regional
verksamhet 2014–2021 alternativt 2017–2021
 Aktiebok 2020-12-16 Ostkustbanan 2015 AB 19KS313-14
 Sammanträdesprotokoll 2020-11-02 extra bolagsstämma per capsulam
Ostkustbanan 2015 AB med bilagor 19KS313-13
 E-postmeddelande med bilagor från Ostkustbanan 2015 AB (Nya
Ostkustbanan) uppdaterad aktiebok i och med fler delägare 19KS313-12
 Protokoll 2020-11-05 - Partnerskap Bergslagsbanan
 Bilaga 2 - Beslutad mötesplan 2021 för Partnerskap Bergslagsbanan
 Bilaga 3 - Verksamhetsplan 2021 Partnerskap Bergslagsbanan
 Protokollsutdrag 2020-12-15 § 124 Kultur- och fritidsnämnden Attestförteckning Kultur- och fritidsnämnden år 2021
 Attestförteckning Kultur- och fritidsnämnden för 2021
 Cirkulär 20:57 från SKR - Budgetförutsättningar för åren 2020–2023
 Cirkulär 20:61 från SKR - Överenskommelse om ändringar i Allmänna
bestämmelser samt bilagor till AB. Ersätter cirkulär 20:42
 Cirkulär 20:58 från SKR - Redovisningsfrågor 2020 och 2021
 Cirkulär 20:59 från SKR - Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning
2021
 Cirkulär 20:60 från SKR - Slutligt utfall av 2019 års kommunala
fastighetsavgift, prognos 2020–2022
 Beslut 2020-12-22 från Länsstyrelsen om förlängning av förordnande som
biträdande notarius publicus med verksamhetsområde Gävle kommun
 Beslut 2020-12-22 från Länsstyrelsen om förordnande som biträdande
notarius publicus med verksamhetsområde Gävle kommun
 Beslut 2020-12-22 från Länsstyrelsen om förordnande som biträdande
notarius publicus med verksamhetsområde Gävle kommun
 Regeringsbeslut 2020-12-17 - Upphörande av uppdraget att samordna
genomförandet av en svensk Joint External Evaluation (JEE)
 Nyanställda personer inom Gävle kommun under perioden 1-31 december
2020 (tillsvidareanställning) 20KS61-12
 Slutrapport Gävle kommun - Osund konkurrens version 1.0 - 30
november 2020 20KS216-6
 Statliga krav på höjd ambitionsnivå för kommunal räddningstjänst Förändring i lag om skydd mot olyckor 20KS443-2
 Komplettering till KS 2020-11-23 § 231 Bemyndigande och förordnanden
inom Kommunstyrelsens förvaltningsområde år 2021 20KS418-6
 Cirkulär 21:02 från SKR - Förlängning av överenskommelse om
semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till
riskgrupper under coronapandemin

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sid 32(32)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-02-09

 Cirkulär 21:05 från SKR - Förlängning av överenskommelse om undantag
från överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som görs i
syfte att förhindra spridning av Covid-19
 Cirkulär 21:03 från SKR - Förlängning av överenskommelse om undantag
från överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra
spridning av Covid-19
 Cirkulär 21:04 från SKR - Förlängning av överenskommelse om undantag
från överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och BALavtalen samt BUI T, i syfte att förhindra spridning av Covid-19
 Protokoll 2020-12-11 - Ledningsgruppsmöte BIG
 Aktuellt från Brottsförebyggarna i Gävle BIG-gruppen 2020-12-11
 SCB:s medborgarundersökning 2020 Gävle kommun 21KS24-2
 Rapportbilaga SCB:s medborgarundersökning 2020 21KS24-3
 Rättad Tabell- och diagrambilaga - SCB:s medborgarundersökning 2020
Gävle kommun 21KS24-6
 Andelstabeller Tilläggsfrågor SCBs medborgarundersökning 2020
21KS24-8
 Andelstabeller Tilläggsfrågor SCBs medborgarundersökning 2020 - Håll
Sverige Rent 21KS24-9
 Protokoll 2021-01-18 - Ledningsgruppsmöte BIG
 Verksamhetsberättelse 2020 - Brottsförebyggarna i Gävle BIG
 Verksamhetsplan 2021 - Brottsförebyggarna i Gävle BIG
 Cirkulär 21:06 från SKR - Förlängning av överenskommelse om undantag
från överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra
spridning av Covid-19
 Cirkulär 21:08 från SKR - Förlängning av överenskommelse om undantag
från överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och BALavtalen samt BUI T, i syfte att förhindra spridning av Covid-19
 Utvärdering av sommaraktiviteter 2020 - Gefle IF Aktivitetshus Helges
20KS177-8
 Redovisning från fritidsgårdarna i Gävle för sommaren 2020 20KS177-9
 Missiv - Kortsiktiga prognoser över examinerade från vårdutbildningar
 Bilaga - Examinerade inom vårdutbildningar. Kortsiktiga prognoser
 Delrapport 2, januari - december 2020. Gävle - En äldrevänlig kommun
19KS245-15
 Nyanställda personer inom Gävle kommun under perioden 1-31 januari
2021 (tillsvidareanställning) 21KS32-1

Justerare

Utdragsbestyrkande

