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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Anna Schönning (S), Ordförande
Jonny Lindblom (SO), 2:e vice ordförande
Inger Norell Prepula (S), ersättare för Magnus Jonsson (S)
Patrik Jonsson (S)
Anna Engblom (S)
Jonas Tholen (S)
Anders Öquist (S)
Ghaith AI-Tameemi (S)
Jamill Barikzey (S)
Marit Rempling (C)
Liz Zachariasson (SO)
Joel Strömner (SO)
Mats Söderlund (SO), ersättare för Marcus Hellman (SO)§§ 27-42
Patrik Herou (SO)
Anders Nordlander (-)
Alexander Olers (M), ersättare för Linus Gunnarsson (M)
Dan Brodin (KO)
Anna Lindmark (V)
Madelene Håkansson (MP), ersättare för Niels Hebert (MP)

Övriga närvarande
Tjänstemän

Ann-Chatrine Eriksson, kommunsekreterare
Simon Lundström, kommunikatör

övriga

Mats Astrand (S), revisor
David Eriksson, samhällsplanerare och projektledare, VGS, § 27
Maria Knutsson-Torvaldsen, förslagsställare, § 28
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och Utbildnings- och kulturnämnden (S) ........................ .. ....................... .... .... .... 8
§ 27

Dnr 2020/00188 3.1
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§ 34

Dnr 2020/00132 3.1.2.2

Försäljning av fastigheten Hästen 8 .... ........ ... .. .... ............... ... .... .... ......... .......... 19
§ 35

Dnr 2020/00148 3.1.2.2

§ 36

Dnr 2019/00217 1.1.1.1

Försäljning - del av fastigheten Prästbordet 1:51 .......... ... .... ... ........ ........... ....... 20
Svar på medborgarförslag - Rehabiliteringscentrum ... ..... ... .............................. 21
§ 37

Dnr 2020/00250

Redovisning av obesvarade medborgarförslag ..... ................ ..... .... .......... ......... 22
§ 38

Dnr 2020/00251

Redovisning av obesvarade motioner .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .............. .. .......... ...... ...... . 23
§ 39

Dnr 2020/00238

Anmälan av medborgarförslag - "Motorgård" till Ockelbos ungdomar ............... 24
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Extra ersättare och möjlighet att delta på distans för Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd och överförmyndarnämnd ................... 27
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§ 23

Dnr 2020/00002

Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Madelene Håkansson (MP) och
Liz Zachariasson (SD) att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll.
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Dnr 2020/00237

§ 24

Överenskommelse - Fullmäktiges sammanträden under
2020 - Under den tid som Folkhälsomyndighetens
rekommendationer anger
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Anna Schönning (S) informerar. För att förhindra smittspridning
av viruset covid-19, skydda riskgrupper och personer med samhällsviktiga
arbeten är nedan angivna partier, via sin gruppledare, överens om
förutsättningarna för hur kommunfullmäktiges sammanträden under 2020
och under den tid som Folkhälsomyndigheten rekommendationer anger.
Antalet ledamöter och tjänstgörande ersättare som ska delta i fullmäktiges
överläggningar och beslut bestäms till 23 personer. Fördelningen av det antal
förtroendevalda som ska delta är följande:

Parti
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Sverigedemokraterna

Antal
9
4
5

Moderaterna
Kristdemokraterna

2

Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Summa

1
1
23

1

Kommentar

avstår ett (1) mandat till
Krisdemokraterna
erhåller ett (1) mandat från
Sverigedemokraterna
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§ 25

Dnr 2020/00231

Redovisning av nya ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen Gävleborg utser i protokoll 2020-04-09 ny ledamot/ersättare
för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 9 april 2020 till och med
den 14 oktober 2022.
Parti: Sverigedemokraterna
Ny ledamot: Petra Wetterstrand
Ny ersättare: Conny Malmgren
Avgången ledamot: Matilda Hålen
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§ 26

Dnr 2020/00225

Avsägelse förtroendemannauppdrag - Ersättare i
Kommunfullmäktige och Utbildnings- och
kulturnämnden (S)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelsen godkänns.
2. Kommunkontoret får i uppdrag att hos Länsstyrelsen begära ny
röstsammanräkning för Ockelbo kommun.

Sammanfattning av ärendet
Sara Faghihzadeh (S) har i skrivelse 2020-04-20 avsagt sig de politiska
kommunala uppdragen som ersättare i Kommunfullmäktige och ersättare i
Utbildnings- och kulturnämnden.
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§ 27

Dnr 2020/00188

Aktualitetsprövning av gällande översiktsplan för
Ockelbo kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsens aktualitetsprövning av gällande översiktsplan
godkänns.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att påbörja arbetet med en ny
översiktsplan.
3. Förslag till projektplan för framtagande av ny översiktsplan godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Enligt plan- och bygglagens 3 kap 1 § ska varje kommun ha en aktuell
översiktsplan (ÖP). Översiktsplanen ska vara kommunövergripande och
antas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen ska tjäna som ett
övergripande strategidokument och en politisk viljeinriktning för hur
kommunens mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras
på kort och lång sikt.
Gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i Ockelbo kommun
2013-05-06. Kommunfullmäktige ska minst en gång under varje
mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen fortfarande är aktuell eller
om den behöver göras om, helt eller delvis.
Arbetet med aktualitetsprövningen har i huvudsak genomförts under hösten
2019 och början av 2020. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
har varit ansvarig för arbetet. För att kunna bedöma den nuvarande
översiktsplanens aktualitet har en genomgående analys av översiktsplanen
genomförts.

Beslutsunderlag
KS beslut 2020-04-28, §63
Aktualitetsprövning av Ockelbo kommuns gällande översiktsplan från 2013,
2020-04-06
Kommunikationsplan översiktsplan 2040 för Ockelbo kommun
Projektplan för översiktsplan Ockelbo kommun 2040, 2020-04-06
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Redogörelse av statliga och mellankommunala intressen - Länsstyrelsen
Gävleborg 2019-12-11.
Tjänsteskrivelse, 2020-04-06

I

JustFral'JdeS signatur

,' ;

I

UW,agsoo,cymmde

\

~~

r ' \..,

10(30)

0

0
0

OCKELBO

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-11

Kommunfullmäktige

§ 28

Dnr 2020/00234

Anmälan av medborgarförslag - Parfymförbud i
kommunens alla verksamheter
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Följande medborgarförslag har inkommit:
"Föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut att parfymförbud införs i all
verksamhet i Ockelbo kommuns regi och deras lokaler. Det vill säga
förskolor, fritids, skolor, arbetsplatser, lokaler som kommunen hyr ut m.m."

Beslutsunderlag
Medborgarförslag_parfymförbud - KS202005 l 1
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§ 29

Dnr 2020/00143

Årsredovisning 2019 - Ockelbo kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning 2019- Ockelbo kommun godkänns.
2. Ockelbo gårdar AB har under verksamhetsåret 2019, bedrivit sin
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för
verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för
verksamheten.
3. Ockelbo Vatten AB har under verksamhetsåret 2019, bedrivit sin
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för
verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för
verksamheten.
4. Bionär Närvärme AB har under verksamhetsåret 2019, bedrivit sin
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för
verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för
verksamheten.

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning 2019 är sammanställd och ska enligt lagstiftning behandlas
av kommunstyrelsen senast den 15 april. Redovisat resultat för kommunen
2019 är 3,7 mkr och för koncernen 6,6 mkr.
Kommunstyrelsen har en skyldighet att ha uppsikt över den kommunala
verksamheten. Denna uppsiktsplikt omfattar även verksamhet som bedrivs i
företagsform och huruvida denna verksamhet är förenlig med de kommunala
befogenheter som utgör ram för den aktuella verksamheten.
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut ta ställning till om den verksamhet som
bedrivits av helägda och delägda aktiebolag under föregående kalenderår har
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna. Om så inte är fallet ska styrelsen
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Beslutsunderlag
KS beslut 2020-03-31, §48
Årsredovisning 2019
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Inlägg
Marit Rempling (C)
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§ 30

Dnr 2020/00226

Revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet för
år 2019 - Ockelbo kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Revisionsberättelsen läggs med godkännande till handlingarna.
2. Ansvarsfrihet beviljas kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda
förtroendevalda i dessa instanser.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har avlämnat revisionsberättelse och redogörelse för år 2019.
Revisor Mats Åstrand rapporterar.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2019
Bilaga till revisionsberättelse för år 2019
Revisionsberättelse 2019 Gästrike återvinnare
Revisionsberättelse 2019 Gästrike räddningstjänst
Revisionsberättelse 2019 Inköp Gävleborg
Granskningsrapport 2019 Ockelbo Vatten AB

Not till protokollet
De ledamöter i kommunfullmäktige, vilka också varit ledamöter och
ersättare i granskade styrelser och nämnder samt övriga organ, deltar inte i
behandlingen av ärendet vad avser frågan om ansvarsfrihet beträffande
honom eller henne.
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§ 31

Dnr 2020/00145

Rapport finanspolicy 2019-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2015-11-23 en ny finanspolicy för Ockelbo
kommun. I finanspolicyn anges att en rapport ska lämnas till
kommunfullmäktige två gånger per år.
Besluts underlag
KS beslut 2020-03-31, §49
Rapport finanspolicy 2019-12-31
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Dnr 2020/00210

§ 32

Uppdrag inför budget 2021-2023 - kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsen erhåller utökad investeringsram 2020 med 2 800 000
kronor för inledande investeringsprojekt vid Wij Trädgårdar.
2. Kommunstyrelsens budgetförslag för perioden 2021-2023 behandlas
vidare av kommunstyrelsen i september 2020.

Sammanfattning av ärendet
Inför budgetarbetet med års- och flerårsbudget 2021-2023 är uppdraget till
kommunstyrelsen att redovisa/presentera följande:
-

Redovisa konsekvenser utifrån fastställda ramar i års- och
flerårsbudget 2021 - 2022 (drift - och investering)

-

Kommunkontoret får i uppdrag att redovisa en detaljerad
kostnadsberäkning över drift- och investering Wij Trädgårdar utifrån
budgetperioden 2021 - 2023. Investeringen ska även ingå i långsiktig
investerings plan.

-

Fördelning av investeringsanslag över tid avseende gång- och
cykelplan behandlas av kommunstyrelsen i maj 2020

Redovisa konsekvenser utifrån fastställda ramar i års- och
flerårsbudget 2021 - 2022
Driftbudget
Kommunstyrelsens budgetförslag för perioden 2021 - 2023 föreslås
behandlas vidare av kommunstyrelsen i september 2020.
Det som kan lyftas upp i detta skede är behov av medel till En frisk
generation.

Redovisas enligt bilaga.
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Investerings budget
Kostnadsberäknin!! drift- och investerin!! Wii Träd!!årdar

Det har tidigare fattats ett beslut av kommunfullmäktige att köpa
byggnaderna på Wij trädgårdar, i samband med detta presenterades en
investeringsplan för att renovera byggnaderna. För att påbörja
renoveringarna och föreligger behov av utökad investeringsbudget med 2,8
miljoner kr för 2020.
Investeringsbehov för åren 2021 - 2023 behandlas vidare under processen
och senast vid kommunstyrelsens sammanträde i september 2020.
Investeringsanslag och fördelnin!! avseende !!ån!!- och cvkelplan.

Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 om långsiktig
investeringsplan 2020-2026. I planen fanns anslag redovisade avseende
processen med gång- och cykelplan. Långsiktig investeringsplan anger en
viljeinriktning. Inget investeringsbeslut har fattats.
För att komma igång med processen under 2020 kommer 200 tkr att
omfördelas inom teknikområdet, från ospecificerat fastigheter till
investeringen gång- och cykelplan. Denna omföring sker via ett
delegations beslut.

Beslutsunderlag
KS beslut 2020-04-28, §69
Finansiering En frisk generation from 2021
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Dnr 2020/00212

§ 33

Samverkansavtal för upphandlingsuppdrag mellan
Sandvikens kommun och Ockelbo kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Förslag om samverkansavtal för upphandlingsuppdrag mellan Sandvikens
kommun och Ockelbo kommun godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Inköpsorganisationen Inköp Gävleborg avvecklas och länets kommuner
söker nya lösningar på samarbete inom upphandlingsområdet. Gävle
kommun bygger en ny inköpsavdelning medan Hälsingekommunerna
samarbetar i ett nätverk med en decentraliserad organisation. Sandviken
kommun har sedan tidigare en egen Inköpsavdelning.
Ockelbo kommun väljer att ingå samverkan med Sandvikens
Inköpsavdelning. Det ger oss tillgång till upphandlingskompetens och stöd i
inköpsfrågor.
Finansiering regleras genom en avgift som avser att finansiera samtliga
kostnader för samarbetet och upphandlingsfunktionen, exklusive eventuellt
stöd vid direktupphandlingar. Den årliga avgiften är 568 740 kronor.

Beslutsunderlag
KS beslut 2020-04-28, §77
Samverkansavtal för upphandlingsuppdrag mellan Sandvikens kommun och
Ockelbo kommun - förslag
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Dnr 2020/00132

§ 34

Försäljning av fastigheten Hästen 8
Kommunfullmäktiges beslut
Ockelbo kommun försäljer fastigheten Hästen 8 till ett pris av 300 000
kronor exklusive anslutningsavgifter och förrättningskostnader till
Ockelbo Kooperativa Fastigheter AB.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2015 (§ 124) kommunkontoret uppdraget att försälja
Hästen 8 i syfte att skapa kooperativa hyresrätter. Nu vill Ockelbo
Kooperativa Fastigheter AB förvärva fastigheten för att utföra en
nybyggnation av 17 kooperativa hyresgästlägenheter på Hästen 8.

Beslutsunderlag
KS beslut 2020-03-31, §53
Hästen 8
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§ 35

Dnr 2020/00148

Försäljning - del av fastigheten Prästbordet 1 :51
Kommunfullmäktiges beslut
Ockelbo kommun försäljer del av fastigheten Prästbordet 1:51 till ett pris
enligt värdering till Martin Gunnarsson, Sustainabil.

Joel Strömner (SD) meddelar jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Martin Gunnarsson på Sustainabil, har kontaktat kommunen med önskemål
om att köpa en del av fastigheten Prästbordet 1:51 på Ersbacka. Syftet med
markköpet är att anlägga en verksamhetslokal för småskalig industri och
besöksnäring.
Fastigheten anses extra lämplig för verksamhetens art på grund av närheten
till järnvägsstationen och Ockelbo centrum.
Tekniska beslutade att ta hjälp av en arkitekt för att utreda om Martin
Gunnarssons önskemål kan förena sig med kommunens önskemål om att öka
antalet bostäder i kommunen. Enligt skisserna, är det möjligt att försälja
marken samtidigt som det finns mark kvar att bygga t ex bostäder på
(detaljplanen kan behöva ändras).

Beslutsunderlag
KS beslut 2020-03-31, §54
Bilaga_försäljning markersbacka
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§ 36

Dnr 2019/00217

Svar på medborgarförslag - Rehabiliteringscentrum
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget anses besvarat

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att starta upp ett
Rehabiliteringscentrum i kommunen och förslagsvis vid Wij Trädgårdar.
Under 2018 och 2019 har arbete pågått med ärendet om Wij Trädgårdar.
Fr o mjanuari 2019 övertog kommunen skötseln av fastigheter, park, drift
och skötsel, fastighetsförvaltning och aktuell personal. Beslut om att ta över
fastigheterna har behandlats.
Parallellt med detta har fokus under det senast året har varit att nya aktörer
och entreprenörer som vill driva de kommersiella verksamheterna såsom
logi, restaurang, konferens och kafä på Wij trädgårdar.
Vilka verksamheter som kommer att bedrivas inom Wij Trädgårdar kommer
att klargöras under 2020.
Information om vad som händer kommer att delges successivt under 2020 på
Ockelbo kommunen och hemsida Wij.

Beslutsunderlag
KS beslut 2020-03-31, §58
Medborgarförslag KS2019-00217
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§ 37

Dnr 2020/00250

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med § 32 i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska
medborgarförslag som inte beretts färdigt redovisas.

Justerand~ signatur

'I I

Medborgarförslag

Svar beräknas

Kuxaturer till Rönnåsen

Juni 2020

VA-taxa

Juni2020

Trivsammare väntplats

Juni2020

Fixar Malte

Juni2020

Bättre parkering vid Lingbo förskola

Oktober 2020

Utökad gatubelysning

Oktober 2020
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§ 38

Dnr 2020/00251

Redovisning av obesvarade motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med § 31 i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska motioner
som inte beretts färdigt redovisas.

Justerandes si'gnatur

.

Motion

Svar beräknas

Väntsalen i stationshuset

Juni 2020

Avskaffa tiggeri

Juni 2020

Tillföra internetabonnemang på förtroendevaldas
Ipads

Juni2020

Låt landsbygden få tillbaka sitt billiga drivmedel

Oktober 2020

Stöd till byavakter och föreningar för ökad trygghet

Oktober 2020

Utred arbetstidsförkortning för heltidstjänster inom
äldreomsorgen

Oktober 2020
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Dnr 2020/00238

§ 39

Anmälan av medborgarförslag - "Motorgård" till
Ockelbos ungdomar
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Följande medborgarförslag har inkommit:
"I Ockelbo har vi ett antal ungdomar som idag kör EP A traktorer och
mopedbilar runt i byn. Ungdomarna har ett väldigt brinnande intresse för
sina EP A traktorer/mopedbilar men de har ingenstans att hänga och det ger
med sig att de håller till vid Preem och OK macken sent in på nätterna samt
med flera andra ställen som kanske övriga invånare inte är så förtjusta i då
det blir mycket klagomål pga av störningar och nedskräpning. Dessa
ungdomar skulle bli överlyckliga att få ha en liten s.k "motorgård" som kan
vara öppen några vardagskvällar och ett par helger i månaden. Där de kan
mecka med sina bilar, köpa lite fika och bara få vara och spela lite musik.
Det skulle gynna både ungdomarna och övriga invånare i Ockelbo."

Beslutsunderlag
Medborgarförslag_motorgård - KS20200511
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§ 40

Dnr 2020/00199

Reglemente arbetsformer
Kommunfullmäktiges beslut
Komplettering av Reglemente arbetsformer godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av pågående pandemi med coronavirus och dess smittorisk
samt att många eventuellt kan komma att bli sjuka har möjlighet till
deltagande på distans för fullmäktiges och nämndernas ledamöter
aktualiserats.
Deltagande på distans finns angivet i gällande Arbetsordning för fullmäktige
och i Reglemente för arbetsformer. Antal dagar där anmälan om att delta via
distans skiljer sig mellan olika reglementen.

Arbetsordning för fullmäktige
I arbetsordning för fullmäktige finns det angivet att ledamot som önskar
delta på distans ska senast åtta (8) dagar före sammanträdet anmäla detta till
kommunkontoret.
Gällande Reglemente arbetsformer
Ledamot som önskar delta på distans ska senast två (2) dagar i förväg
anmäla detta till styrelsens/nämndens kansli.
Förslag från Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd/Överförmyndarnämnd
Förslag till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd och
Överförmyndarnämnden reglementen anges följande bestämmelse,
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar (5) i förväg
anmäla detta till kommunledningskontoret. Under processens gång har
kommunfullmäktige i Sandvikens kommun ändrat ovanstående text till:
Ledamot som önskar delta på distans ska snarast anmäla detta till
kommunlednings kontoret.
Övervägande
Vid jämförelse med andra kommuner så finns flera olika alternativ, från en
dag till åtta dagar. Det är ofta lokala förhållanden som avgör. För att få det
enhetligt föreslå att Ockelbo kommun korrigerar tidigare förslag till beslut
till:

Justerandes signatur
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Ledamot som önskar delta på distans ska snarast anmäla detta till
kommunkontoret.
Riktlinier
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars beslutades att
riktlinjer/instruktioner ska tas fram avseende att styrelsen/nämnden får
bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/
nämnden.
Riktlinjer för distansarbete för kommunstyrelsen och nämnder i Ockelbo
kommun har utarbetats och behandlas i särskilt ärende.

Beslutsunderlag
KS beslut 2020-04-28, §73
Reglemente arbetsformer, 2019-05-13, § 37
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Dnr 2020/00209

§ 41

Extra ersättare och möjlighet att delta på distans för
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd och
Överförmyndarnämnd
Kommunfullmäktiges beslut
1. Antalet ersättare i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd utökas
med ett antal om tre (3) avseende representanter från Ockelbo kommun.
2. Antalet ersättare i Överförmyndarnämnden utökas med ett antal om en (1)
avseende representanter från Ockelbo kommun.
3. Utse Patrik Jonsson (S), Tommy Stigenberg (C) och Alexander Olers (M)
till ersättare i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd.
4. Utse Elsie-Britt Eriksson (S) till ersättare i överförmyndarnämnden.
5. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd och
Överförmyndarnämnden reglementen kompletteras med följande:
"Nämnden 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. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska snarast anmäla detta till
kommunledningskontoret. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i nämnden."
Beslut enligt punkt 1--4 innebär ingen ändring i reglementen och gäller tills
nytt beslut fattas.
6. Besluten gäller från och med den 1 juni 2020.

Ajournering
Kl 19:40-19:50.

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av pågående pandemi med coronavirus har Sandvikens
kommun beslutat om att ändra antalet ersättare samt möjlighet att delta på
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distans. Grunden är att säkerställa en fungerande nämndprocess.
Extra ersättare
Genom att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd och
Överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd mellan Hofors, Ockelbo
och Sandviken behöver respektive kommun anta samma förändringar av
reglemente.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd består idag av 11 ledamöter
och 11 ersättare, varav Sandvikens kommun utser 5 ledamöter och ersättare,
Hofors 3 ledamöter och ersättare och Ockelbo 3 ledamöter och ersättare.
Förslaget är att utöka antalet ersättare till ett antal om 22. Utökning medför
5 extra ersättare för Sandvikens kommun och 3 extra för Hofors kommun
respektive Ockelbo kommun.
Överförmyndarnämnden består idag av fem ledamöter och 3 ersättare. Varav
tre ordinarie och en ersättare från värdkommunen Sandviken samt en
ordinarie och en ersättare från vardera Hofors och Ockelbo kommuner.
Förslaget är att utöka antalet ersättare till ett antal om 6. Utökning medför
en extra ersättare för vardera kommun
Distansmöten
Mot bakgrund av pågående pandemi med coronavirus och dess smittorisk
samt att många eventuellt kan komma att bli sjuka föreslås att
kommunfullmäktige beslutar att införa möjligheten till deltagande på distans
för ledamöter i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd och
Överförmyndarnämnden.
Förslag om ändring i ovan nämnders reglementen,
"Nämnden 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. Lokalen ska vara så beskaffad att inte
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla
detta till kommunledningskontoret. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans. Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande
på distans i nämnden."
Det är inte rättsligt prövat om samtliza deltagare i ett nämndssammanträde
kan delta på distans.
Fullmäktige- och nämndsmöten kan inte hållas per telefon eller genom så
kallade per capsulam beslut (cirkulerat mötesprotokoll för underskrift).
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Besluts underlag
KS beslut 2020-04-28, §72
Reglemente Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd,
kommunfullmäktige 2019-09-30, § 84
Reglemente Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland
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Dnr 2020/00011

§ 42

Rapporter
Kommunfullmäktiges beslut
Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
• Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §
Socialtjänstlagen och 9 §Lagom stöd och service till vissa
funktionshindrade, kvartal 1, 2020

•

Justera des sftJnatur
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