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U U il“t lt., L U U SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(25) 
Sammanträdesdatum 
2020-05-26 

Kommunstyrelsen 

Plats och tid Gläntan, tisdagen den 26 maj 2020 kl 09:00-14:00 

Beslutande Ledamöter 
Magnus Jonsson (8), Ordförande 
Marit Rempling (C). Vice ordförande 
Anna Schönning (3) 
Patrik Jonsson (S) 
Anders Oquist (S). ersättare för Elsie-Britt Eriksson (S) 
Göran Ström (S), ersättare för Birger Larsson (C) 
Jonny Lindblom (SD), ersättare för Joel Strömner (SD) 
Liz Zachariasson (SD), §§ 86-99, del av § 100 
Linus Gunnarsson (M) 
Dan Brodin (KD) 
Martin Sund Svensson (V) 

Övriga närvarande Tf kommunchef Ann-Katrin Sundelius, ekonomichef. 
Joachim Krüger, controller Ann-Sofie Stensson, teknisk chef 
David Hedman, kommunikatör Simon Lundström, säkerhetschef 
Mia Lindblom del av § 100, Åsa Holmberg, Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning del av § 100, Lennart Sjögren. 
Analys och utveckling AB del av § 100, förvaltningschef 
Ola Johansson § 85, del av § 100. förskolechef Malin Larsson 
del av § 100 

Justerare Martin Sund Svensson (V) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 

Underskrifter 
,. V/k K K; Sekreterare 

I 

,. 
, Paragrafer §§ 81 -1 00 

An Chatrine Eriksson 

Ordförande 
\ 

1 /\/\ 
Mag sJo 5 en ,_J 

Justerare A/ 5 I_ ;4;- 
Martin Sund Svensson 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet ärjusteratl Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-05-26 

Datum då anslaget sätts upp 2020-05-28 Datum då anslaget tas ned 2020-06-17 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

U nderskrift 
Ann-Chatrine Eriksson 

Justerandessignatur 

W i 
11% 
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Sammanträdesdatum 
2020-05-26 

Kommunstyrelsen 

Ärendelista 
§ 81 Dnr 2020/00002 

Val av justerare ................................................................................................... 3 

§ 82 Dnr 2020/00003 
Fastställande av dagordning ............................................................................... 4 

§ 83 Dnr 2020/00004 
Redovisning av delegationsbeslut ....................................................................... 5 

§ 84 Dnr 2020/00005 
Delgivningar ........................................................................................................ 6 

§ 85 Dnr 2020/00243 
Ekonomisk uppföljning april 2020 ................................................................ 7 

§ 86 Dnr 2020/00265 
Svar på revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2019 .......................... 9 

§ 87 Dnr 2020/00264 
Årsredovisning för 2019 - Kommunalförbundet Inköp Gävleborg ...................... 10 

§ 88 Dnr 2020/00263 
Årsredovisning för 2019 - Gästrike Räddningstjänstförbund .............................. 11 

§ 89 Dnr 2020/00254 
Ansökan om visionsmedel 2020 - Obomeet2020 .............................................. 12 

§ 90 Dnr 2019/00202 
Svar på medborgarförslag - Kuxaturer till Rönnåsen ......................................... 13 

§ 91 Dnr 2019/00727 
Svar på medborgarförslag - Fixar Malte ............................................................ 14 

§ 92 Dnr 2019I00742 
Svar på medborgarförslag - Bättre parkering vid Lingbo förskola ...................... 15 

§ 93 Dnr 2020I00100 
Svar på medborgarförslag - Utökad gatubelysning ........................................... 16 

§ 94 Dnr 2019/00390 
Svar på motion - Väntsalen i stationshuset ...................................................... 17 

§ 95 Dnr 2019/00702 
Svar på motion - Avskaffa tiggeri ...................................................................... 18 

§ 96 Dnr 2019/00703 
Svar på motion - Tillföra internetabonnemang på förtroendevaldas 
lpads ........... 

§ 97 Dnr 2020/00248 
Ändring i reglemente för FöretagshäIsovårdsnämnden ..................................... 22 

§ 98 Dnr 2020/00247 
Ändringar i reglementet för Gemensamma nämnden för hjälpmedel, 
FoU Välfärd, Regnet och HeIGe ....................................................................... 23 

§ 99 Dnr 2020/00008 
KS-KF ärenden ................................................................................................. 24 

§ 100 Dnr 2020/00009 
Information kommunstyrelsen ........................................................................... 25 

Justerandes signatur 

Crn 

Utdragsbestyrkande 
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Sida 

Sammanträdesdatum 
2020-05-26 

Kommunstyrelsen 

§ 81 Dnr 2020/00002 

Val av justerare 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen utser Martin Sund Svensson (V) att tillsammans med 
ordförande justera dagens protokoll. 

Justerandes signatur

W 
Utdragsbestyrkande Mm ! l
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Sammanträdesdatum 
2020-05-26~ 

Kommunstyrelsen 

§ 82 Dnr 2020/00003 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följ ande ändring: 
Tillägg av frågor avseende Namnbyte på vägar, Sundsbron, Utkörning av 
mat, Målning stationshusets tak, Upphöjda farthinder, Skogsplantering, 
Etablering och ”Varmvatten” Bysjöstrand. 

Inlägg 
Marit Rampling (C), Jonny Lindblom (SD), Linus Gunnarsson (M), 
Dan Brodin (KD), Martin Sund Svensson (V), Liz Zachariasson (SD)

~ 

Juslerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2020-05-26 

Kommunstyrelsen 

§ 83 Dnr 2020I00004 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Under perioden 2020-04-14 - 2020-05-11 har inga delegationsbeslut fattats. 

Justerandes signatur UtdragsbestyrkandeW IW l l
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Kommunstyrelsen 

§84 

Sida 

Sammanträdesdatum 
2020-05-26 

Dnr 2020I00005 

Delgivningar 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Inköp Gävleborg - Protokoll direktionsmöte 2020-03-23 
Regionñlllmäktige 2020-04-21, §86 - Region Västernorrlands 
försäljning av aktier i Ostkustbanan 2015 AB till Sollefteå kommun, 
Timrå kommun och Ånge kommun 
Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland - Protokoll 2020-04-21 
Ockelbogårdar AB - Protokoll 2020-04-29 
Ockelbo Vatten AB - Protokoll med bilagor årsstämma 2020-04-29 
Ockelbo Vatten AB - Årsredovisning 2019 
Ockelbo Vatten AB - Konstituerande styrelsemöte 2020-04-29 

Justerandes signatur 

Q0 
Utdragsbestyrkande im
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Sammanträdesdatum 
2020-05-26~ 

Kommunstyrelsen 

§ 85 Dnr 2020/00243 

Ekonomisk uppföljning april 2020 
Kommunstyrelsens beslut 
Ekonomisk uppföljning per april 2020 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunens delårsbokslut är fr 0 m 2019 framtlyttat i tid till att avse 
perioden per 31 augusti 2020. För att förskjutningen inte ska innebära 
försämrad insyn i kommunens ekonomiska läge har en fördjupad ekonomisk 
uppföljning för april tagits fram. Här presenteras förutom nämndernas 
resultat även en kommun total. Hänsyn har tagits till aktuell information vad 
gäller skatter, statsbidrag och finansnetto. Syfte med uppföljningen är att ge 
en mer heltäckande bild av det ekonomiska läget för kommunen. AWikelser 
kommenteras och eventuella åtgärdsplaner presenteras. 
Månadsuppfoljning per april har upprättats och innefattar drift- och 
investeringsuppföljning med kommentarer per nämnd. Till detta har en 
resultat- och balansuppföljning upprättats. 

Nämndernas utfall per april 2020 visar på ett positivt utfall på 3,2 mkr. 
Prognos för 2020 för nämnderna prognostiseras till ett underskott om 3,8 
mkr som till största delen hänförs till utbildnings- och kulturnämnden. 
Kommentarer till nämndernas utfall redovisas på respektive nämnds 
redovisning. Revisionen bedöms kunna hålla sig inom givna budgetramar för 
året. Finansiering bestående av pensioner, arbetsgivaravgifter, avsättningar 
m m redovisar ett överskott om 1,0 mkr för perioden och 1,2 mkr som 
årsprognos. Finansiering redovisas inom verksamhetens nettokostnader. 
Nämnderna behöver redovisa ett överskott per april för att möta 
vikariekostnader under sommaren och även kostnader avseende kommande 
Iönerevision. 

Månadsuppföljningar ska presenteras vid varje kommunstyrelsens 
sammanträde, för styrelsen och för nämnderna. Vid avvikelse ska en 
åtgärdsplan upprättas med tillhörande konsekvensbeskrivning. 
Förvaltningschef utbildnings- och kulturförvaltningen redovisar vidtagna och 
kommande åtgärder avseende det prognosticerade underskottet för 
utbildnings- och kulturnämnden. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2020-05-26 

Kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning 2020-04-30 - delgivet ex 

Inlägg 
Anna Schönning (S), Martin Sund Svensson (V), Dan Brodin (KD)

~ W 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanlrädesdalum 
2020-05-26 
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Kommunstyrelsen 

§ 86 Dnr 2020/00265 

Svar på revisionsrapport - Granskning av 
årsredovisning 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunkontoret får i uppdrag att beakta rapporten och dess påpekanden. 

Ärendebeskrivning 
PWC har på de förtroendevalda revisorernas uppdrag genomfört en 
granskning av Ockelbo kommuns årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 
De bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

De bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på 
rättvisande räkenskaper enligt god redovisningssed men en ökad följsamhet 
av rekommendationer behövs inför bokslut 2020. 

De bedömer att kommunen lever upp till kommunallagens krav på en 
ekonomi i balans för 2019. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 

Inlägg 
Dan Brodin (KD) 

Justerandes signatur Uldragsbeslyrkande 
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Kommunstyrelsen 

§ 87 Dnr 2020/00264 

Årsredovisning för 2019 - Kommunalförbundet Inköp 
Gävleborg 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Kommunalförbundet Inköp Gävleborgs årsredovisning för år 2019 
godkänns. 

2. Direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning Inköp Gävleborg 2019 
Revisionsberättelse för 2019 

Justerandes signatur 

?in 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

, 
,4 2020-05-26 

Kommunstyrelsen 

§ 88 Dnr 2020/00263 

Årsredovisning för 2019 - Gästrike 
Räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Gästrike Räddningstjänstförbunds årsredovisning för år 2019 godkänns. 

2. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för år 2019 
Årsredovisning 2019 

Justerandes signatur 

0% 
Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2020-05-26~ 

Kommunstyrelsen 

§ 89 Dnr 2020/00254 

Ansökan om visionsmedel 2020 - Obomeet2020 
Kommunstyrelsens beslut 
Visionsmedelsansökan på 175 000 kronor avseende evenemang ”Obomeet 
2020” den 11 juli avslås. 

Ärendebeskrivning 
Beslut i ärendet är utifrån de restriktioner och förbud som råder i dagsläget. I 

beslutsunderlaget, som består av visionsmedelsansökan, finns det planerade 
evenemanget beskrivet. Där tänker sig arrangören ABF Gästrikebygden i 

samverkan med Obomeet ungdomarna ett evenemang som kan locka många 
personer, även utanför kommunen, och vara till gagn för besöksnäringen. De 
har även planerat kvällsevenemang på idrottsplatsen i Ockelbo. 

Idén och upplägget är bra men förbud råder i landet; 50 personers gränsen 
gäller tills vidare och vi vet inte i nuläget om den kommer att upphävas 
innan 11 juli. En ytterligare sak att beakta är att man ska undvika att resa 
även inom landet. 
Arrangören får lämna ny ansökan när läget, förbud och restriktioner ändras. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om visionsmedel för projekt - Obomeet2020 

Inlägg 
Dan Brodin (KD), Jonny Lindblom (SD), Martin Sund Svensson (V), 
Liz Zachariasson (SD) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 
2020-05-26

~ 

Kommunstyrelsen 

§ 90 Dnr 2019/00202 

Svar på medborgarförslag - Kuxaturer till Rönnåsen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Medborgarförslaget anses besvarat. 

Ärendebeskrivning 
Ockelbo kommun har mottagit ett förslag om Kuxaturer till och från 
Rönnåsen under sportlov och sommarlov. Detta för att möjliggöra för fler att 
ta sig upp till Rönnåsen och det området har att erbjuda när det gäller 
skidåkning, friluftsliv och rekreation. 

Föreslagna 3 turer per dag, två dagar i veckan under sport- och sommarlov 
skulle kosta ca 65 000 kr inklusive moms. 
Svar: Det görs vissa anpassningar och justeringar i Kuxatrañken utifrån 
behov och prioriteringar. Ockelbo kommun kan tyvärr inte prioritera 
kostnaderna för de föreslagna turerna till Rönnåsen i nuläget. 

Förslaget tas med till arbetet med budget och flerårsbudget för 
verksamhetsområdet Kommunikationer. 

Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag - Kuxaturer till Rönnåsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

att WW i i



~ 

_ M 
' 

.w 
,7 l 

a 

; å 
__ 

Sida 

i 
Ubu“lLLMU SAMMANTRADESPROTOKOLL 14(25)

i~ Sammanträdesdatum 
2020-05-26 

Kommunstyrelsen 

§ 91 Dnr 2019I00727 

Svar på medborgarförslag - Fixar Malte 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Medborgarförslaget anses besvarat. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit om att inrätta kommunal service i form 
av ”Fixar-Malte” för att pensionärer som inte orkar sköta sina hus och 
trädgårdar skall kunna bo kvar. 

Svar: Många kommuner har inrättat servicen Fixar-Malte, för äldre och 
funktionshindrade, för att hjälpa till med tunga lyft, byte av lampor och 
andra enklare göromål i bostaden för att undvika fallskador i hemmet. 
Kommunen undersöker möjligheten, och intresset för, att inrätta en dylik 
tjänst i Ockelbo. 

Kommunen får, hur behjärtansvärt den än är, dock inte konkurrera med 
privata aktörer som erbjuder hjälp med trädgårdsskötsel, snöskottning eller 
dylikt. Däremot har man som privatperson möjlighet att söka RUT-avdrag 
för den typen av tjänster. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag - Fixar Malte 

Inlägg 
Martin Sund Svensson (V), Liz Zachariasson (SD), Anna Schönning (S), 
Jonny Lindblom (SD), Dan Brodin (KD) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2020-05-26 

Kommunstyrelsen 

§ 92 Dnr 2019/00742 

Svar på medborgarförslag - Bättre parkering vid Lingbo 
förskola 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Medborgarförslaget avslås. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren anser att 
parkeringen på Lingbo förskola är dåligt planerad och föreslår en utbyggnad 
av befintlig parkering. 

Svar: Tekniska enheten och förskolan anser att nuvarande parkering inte är 
en perfekt lösning, men att bygga ut parkeringen på förskolans sida kostar 
mycket pengar och den ger inte många extra parkeringsplatser. Tekniska och 
förskolan förordar att föräldrar använder sig av parkeringen på 
Lingbogårdens sida. Förskolebarn ska ledas av sina föräldrar till förskolans 
entré och därmed är det inte ett hinder att korsa vägen. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag - Bättre parkering vid Lingbo förskola 

Justerandes signatur 

?w 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2020-05-26 

Kommunstyrelsen 

§ 93 Dnr 2020/00100 

Svar på medborgarförslag - Utökad gatubelysning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Medborgarförslaget avslås. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren anser att 
belysningen är otillräcklig i centrala Ockelbo och föreslår åtgärder. 

Svar: Tekniska enheten anser att nuvarande belysning uppfyller de krav som 
kommunen ställer, eventuellt behövs några grenas tas bort som skymmer 
nuvarande belysning. Vägen som går utanför Mekonomen är privat mark och 
där sätter inte kommunen upp någon belysning. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Justerandes signatur

W 
Utdragsbestyrkande lm
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Sammanträdesdatum 
2020-05-26~ 

Kommunstyrelsen 

§ 94 Dnr 2019/00390 

Svar på motion - Väntsalen i stationshuset 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till ñillmäktige 

Motionen anses besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Socialdemokratiska kvinnor i Ockelbo har inkommit med en motion 
angående förlängda öppettider i väntsalen på stationshuset. 

Kommunen strävar efter att ha så långa öppettider som möjligt i väntsalen. 
Men på grund av tidigare incidenter, för personal som sköter läsningen, har 
kommunen tagit aktivt beslut att reducera öppettidema i väntsalen. Under 
denna period har incidenter och skadegörelse minskat drastiskt. 

För att förlänga öppettider finns behövs tillgång till en ytterligare 
personalresurs som jobbar kvällstid och hjälper till vid läsningen av 
väntsalen, alternativt köpa tjänsten från ett vaktbolag. I dagsläget ryms inte 
detta i tekniskas budget. 

Nuvarande öppettider i väntsalen: 1 maj - 31 aug 0430 - 15.45 
1 sept- 30 april 04.30 - 17.30 

Kommunen håller även på ser över utvändiga miljön runt stationen så att 
området känns tryggt att vistas i. 

Motionen beaktas i kommande budgetprocess. Där presenteras vilken 
extrakostnad det innebär att ha extern bevakningsñmia som sköter läsningen 
av väntsalen. 

Beslutsunderlag 
Motion Väntsalen i stationshuset 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

iii i 

ii 37 i i



~ 

Sida~ U is it ii; IL. D U SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1a(25) 
Sammanträdesdatum 
2020-05-26 

Kommunstyrelsen 

§ 95 Dnr 2019100702 

Svar på motion - Avskaffa tiggeri 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till ñillmäktige 

Motionen avslås. 

Reservation 
Linus Gunnarsson (M), Liz Zachariasson (SD), Jonny Lindblom (SD) 
och Dan Brodin (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Linus Gunnarssons (M) yrkande. 

Ärendebeskrivning 
Linus Gunnarsson (M) yrkar i en motion att ett tillägg görs i Ockelbo 
kommuns lokala ordningsföreskrifter att passiv penninginsamling (tiggeri) ej 
får ske på offentlig plats enligt bilaga 1-12, samt utanför butiksentréer och 
restauranger, samt på offentlig plats enligt ordningslagen enligt 1 kap 2 §, 
samt att tillägget ovan skall upptas i nuvarande §19 angående överträdelse av 
lokal ordningsföreskrift. 

”Antalet tiggare har de senaste åren legat på en hög nivå i hela Sverige. 
Detsamma gäller i Ockelbo. Idag saknas det lokala ordningsföreskrifter för 
att motverka detta. Man ska som medborgare inte ofrivilligt behöva 
uppvaktas av märmiskor utanför butiker och på torg.” 

Svar: Redan 2015 behandlade kommunfullmäktige en motion från SD om att 
införa tillståndsplikt för tiggeri. Svaret var då att det behövs en lagändring i 

ordningsstadgan och motionen avslogs. 1 december 2018 beslutade Högsta 
förvaltningsdomstolen att Vellinge kommun skulle få införa ett lokalt förbud 
mot tiggeri och flera kommuner har därefter tagit sådana beslut. 
1 Sverige har vi idag inget förbud mot tiggeri och som EU-medborgare har 
man rätt att vistas i ett annat EU-land i tre månader för att söka försörjning. 
Tiggeri är därmed fullt lagligt. I Ockelbo är inte problemen med tiggeri 
särskilt stora och det är trots allt upp till varje enskild person om den vill ge 
allmosor. En ändring av den lokala ordningsstadgan med påföljande 
beivrande av överträdelser skulle också vara tidskrävande för andra 
samhällsfunktioner. 

Beslutsunderlag 
Motion - Avskaffa tiggeri 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sida 

Sammanträdesdatum 
2020-05-26 

Kommunstyrelsen 

Yrkanden 
Linus Gunnarsson (M) yrkar att motionen ska bifallas. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandet om bifall och frnner att motionen 
ska avslås. 

Inlägg 
Linus Gunnarsson (M) 

Justerandes signatur

N 
Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2020-05-26~ 

Kommunstyrelsen 

§ 96 Dnr 2019/00703 

Svar på motion - Tillföra internetabonnemang på 
förtroendevaldas lpads 

Kommunstyrelsens beslut 
Motionen återremitteras för vidare beredning. 

Ärendebeskrivning 
Linus Gunnarsson (M) yrkar i en motion att Ockelbo kommun ska 
tillhandahålla mobil internetanslutning på de förtroendevaldas Ipads. 
”I dagsläget tillhandahåller inte kommunen mobil internetuppkoppling på de 
förtroendevaldas Ipads. Detta är anmärkningsvärt då det krävs internet för att 
ladda ned kallelser, dagordningar, handlingar och protokoll. Man behöver 
även vara uppkopplad på internet för att ta del av intranät, den kommunala 
e-posten mm. I dagsläget fungerar dessa Ipads alltså bara om man är 
uppkopplad mot wifl, t ex i kommunens sammanträdeslokaler.” 
Svar: I dag har så gott som alla människor tillgång till någon form av 
internetuppkoppling i sin bostad varför kommunen inte tillhandahåller mobil 
internetanslutning för de förtroendevalda. Om någon förtroendevald helt 
saknar internetanslutning är det upp till varje parti att ta ställning till om 
partiet vill finansiera mobil internetuppkoppling för sina paitimedlemmar. 

Beslutsunderlag 
Motion - Tillföra internetabonnemang på förtroendevaldas Ipads 

Yrkanden 
Linus Gunnarsson (M) yrkar, med instämmande av Jonny Lindblom (SD), 
att motionen ska bifallas. 

Beslutsgång 
Efter överläggningar föreslår ordförande) med instärnmande av övriga 
tj änstgörande ledamöter, att motionen ska återremitteras. Linus Gunnarsson 
(M) tar därmed tillbaka yrkandet om bifall. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2020-05-26 

Kommunstyrelsen 

Inlägg 
Linus Gunnarsson (M), Jonny Lindblom (SD), Martin Sund Svensson (V), 
Anna Schönning (S), Patrik Jonsson (S), Liz Zachariasson (SD), 
Marit Rempling (C), Dan Brodin (KD), Göran Ström (S)
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sida 

Sammanträdesdatum 
2020-05-26 

Kommunstyrelsen 

§ 97 Dnr 2020/00248 

Ändring i reglemente för Företagshälsovårdsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Reglemente för Företagshälsovårdsnämnden enligt förslag antas. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till ändring i reglemente för Företagshälsovårdsnämnden har 
inkommit från Region Gävleborg. Förslaget innebär att reglementet 
kompletteras med att sammanträden kan genomföras på distans. 
Även vissa redaktionella ändringar föreslås, bland annat om ersättares 
tjänstgöring och mandattid. 
Kommentarer till reglementet tidigare inskrivna i reglementet föreslås utgå 
för att göra reglementet tydligare. 

Gällande reglemente bifogas där de ändringar som förslås är markerade. 

Beslutsunderlag 
Region Gävleborg tjänsteskrivelsen av 2020-04-28 
Reglemente - Företagshälsovården, inkl ändringar 
Reglemente - Företagshälsovården, befintligt 

Justerandes signatur 
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2020-05-26 

Kommunstyrelsen 

§ 98 Dnr 2020I00247 

Ändringar i reglementet för Gemensamma nämnden för 
hjälpmedel, FoU Välfärd, Regnet och HeIGe 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Reglemente for Gemensamma nämnden för hjälpmedel, FoU Välfärd, 
Regnet och HelGe enligt förslag antas. 

Ärendebeskrivning 
På grund av utbrottet av covid-19 orsakat av det s.k. coronaviruset sker 
många politiska sammanträden idag på distans. För att nämndens ledamöter 
ska kunna närvara vid sammanträdet och fatta beslut på distans krävs att 
fullmäktige beslutat om detta. 
För att möjliggöra beslutsfattande på distans för Gemensamma nämnden för 
hjälpmedel, FoU Välfärd, Regnet och HelGe föreslås att fullmäktige i 

samtliga kommuner samt i Region Gävleborg beslutar att möjliggöra detta 
och anta föreslagna förändringar i respektive reglemente. 

För att möjliggöra för de gemensamma nämnderna att kunna genomföra 
sammanträden på distans innan sommaren behöver beslut om att anta 
ändringarna i respektive fullmäktigeförsamling senast den 30 juni 2020. 

Beslutsunderlag 
Region Gävleborg tjänsteskrivelse av 2020-04-28 
Reglemente, med markerade ändringar 

Justerandes signalur Utdragsbestyrkande 
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Samma nlrädesdatum 
2020-05-26~ 

Kommunstyrelsen 

§ 99 Dnr 2020/00008 

KS-KF ärenden 
Kommunstyrelsens beslut 

Årsredovisning för 2019 - Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 
Årsredovisning för 2019 - Gästrike Räddningstjänstförbund 
Svar på medborgarförslag - Kuxaturer till Rönnåsen 
Svar på medborgarförslag - Fixar Malte 
Svar på medborgarförslag - Bättre parkering vid Lingbo förskola 
Svar på medborgarförslag - Utökad gatubelysning 
Svar på motion - Väntsalen i stationshuset 
Svar på motion - Avskaffa tiggeri 
Ändring i reglemente för Företagshälsovårdsnänmden 
Ändringar i reglementet för Gemensamma nämnden för hjälpmedel, 
FoU Välfärd, Regnet och HelGe 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2020-05-26 

Dnr 2020/00009 

information kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut 
Lokaler förskolan O Johansson/M Larsson 
Miljöstrategiskt program - Åsa Holmberg, VGS 
förslag till målinriktnjngar 
Corona/Covid-l 9 - aktuell situation M Lindblom 
Hästen Lennart Sjögren, Analys och 

utveckling AB 
Svar till förvaltningsrätten A-K Sundelius 
Redovisning av partistöd M Jonsson 
Namnbyte på vägar A-K Sundelius 
Sundsbron D Hedman 
Utkörning av mat M Lindblom/A-K Sundelius 
Målning av stationshusets tak D Hedman 
Upphöj da farthinder D Hedman 
Skogsplantering M Jonsson 
Etablering M Jonsson 
”Varmvatten” Bysjöstrand D Hedman 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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