SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Tid och plats

20 september 2022, kl. 18:00 - 20:50, ajournering kl. 20:07 - 20:25 i
Kulturhuset Möbeln, Humlesalen, Tierp

Paragrafer

§ 73 - § 95

Bevis om anslag

Anslaget sätts upp: 2022-09-26

Protokollets förvaringsplats

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Utses att justera

Lars-Göran Birkehorn Karlsen, Barbro Wiklund

Beslutande
Ledamöter

Beslutande ersättare

Anslaget tas ner: 2022-10-18

Sara Sjödal (C) §§ 74-86
Erik Kolm (C)
Lotta Carlberg (C)
Yaqub Ahmed (C)
Anna Ahlin (C) ordförande
Anna Ohlström (C)
Magdalena Ewert (C)
Helén Jaktlund (C) §§ 73-85, 87-95
Mats Wikander (C)
Lars–Göran Birkehorn Karlsen (M)
Åsa Sikberg (M)
Sven Lokander (M)
Carola Fredén (M) 1:e vice ordf.
Emma Lokander (M)
Lars Svensk (KD)
Oskar Jonsson (MP)
Jenny Lundström (MP)
Alfred Mujambere (L)

Filip Håkansson (C)
Roger Henningsson Brander (C)
Leif Lindgren (C) §§ 73, 86-95
Jessica Tindre Falk (M)
Regina Birkehorn (M)
Gunilla Wisell (KD)

Viktoria Söderling (S)
Bengt–Olov Eriksson (S) 2:e vice ordf.
Jonas Nyberg (S)
Barbro Wiklund (S)
Gunnar Jansson (S)
Christina Svensson (S)
Lars–Olof Färnström (S)
Marie–Louise Rindå (S)
Margaretha Magnusson (S)
Oskar Nilsson (S)
Christina Holmström (S)
Torgny Helgesson (S)
Linda Friberg (S)
Alexander Karlsson (V)
Emmanuel Nzisabira (V)
Joakim Larsson (SD)
Bengt Lindström (SD)
Klas Jakobsson (SD)
Per Karlsson (SD)
Lars–Ola Sandström (SD)
Börje Wennberg (S)
Inger Andersson (S)
Eva Berglund (V) §§ 73-85, 87-95
Sofia Jakobsson (SD)
Bengt Asplund (SD)
Veronica Mattsson (SD)

Underskrifter
Sekreterare
Evelina Håkansson

Ordförande
Anna Ahlin

Justerande
Lars-Göran Birkehorn Karlsen
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Barbro Wiklund
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Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän och övriga

Leif Lindgren (C) §§ 74-85
Ronny Bränneland (M)
Ann-Cathrin Larsson (L)

Stefan K Andersson (S)
Benny Larsson (S)
Ulf Andersson (S)

Evelina Håkansson, sekreterare
Helena Carlsson, kommundirektör
Karl-Gunnar Marklund, revisorernas vice ordförande §§ 73-85
Peter Staland, revisor §§ 73-86
Maria Wirström, administratör
Fredrik Persson, vaktmästare
Torbjörn Hägerström, vaktmästare

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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Innehållsförteckning
Paragraf

Rubrik

Dnr

Upprop
Val av två justerare samt
tillkännagivande av tid och plats för
justering av protokollet - Den 26
september kl. 15:00 i rådrummet,
kommunhuset
§ 73

Allmänhetens frågestund

KS/2022:30

§ 74

Godkännande av föredragningslistan

KS/2022:154

§ 75

Redovisning av kommuninvånarnas
postlåda

KS/2022:155,
KS/2022:563,
KS/2022:748,
KS/2022:767

§ 76

Aktuellt från revisionen

KS/2022:156

§ 77

Anmälan av motioner

KS/2022:157,
KS/2022:714

§ 78

Regel för hemsändningsbidrag

KS/2022:301

§ 79

Revidering av bolagsordning Tierps
Energi & Miljö AB

KS/2022:325

§ 80

Taxa för service och tjänster i
anslutning till insatser inom vård och
omsorg för äldre och personer med
funktionsnedsättning

KS/2022:414

§ 81

Återrapportering av
kommunfullmäktiges uppdrag till
kommunstyrelsen

KS/2022:606

§ 82

Ekonomiska åtgärder baserade på tertial

KS/2022:504

§ 83

Revidering av Reglemente för
kommunstyrelsen

KS/2022:659

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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§ 84

Ersättning till Tierps kommuns
förtroendevalda

KS/2022:720

§ 85

Revidering av Regel för kommunalt
partistöd

KS/2022:713

§ 86

Fastighetsutredningen och ägandet av
kommunens fastigheter

KS/2021:391,
KS/2012:47

§ 87

Revidering av Reglemente för
jävsnämnden

KS/2022:641

§ 88

Taxor 2023 för tillsyn och tillstånd
enligt lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO) och enligt lagen
(2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor (LBE)

KS/2022:633

§ 89

Sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige år 2023

KS/2022:84

§ 90

Redovisning av ej besvarade motioner
2022

KS/2022:125

§ 91

Beställning av förstudie - Ny byggnad,
Örbyhus skola

KS/2022:761

§ 92

Godkännande av entledigande från
uppdrag i kommunfullmäktige

KS/2022:114

§ 93

Godkännande av entledigande och val
av ny ledamot i valnämnden

KS/2022:114

§ 94

Val av nämndeman

KS/2022:114

§ 95

Inkomna beslut och skrivelser

KS/2022:73,
KS/2022:114,
KS/2022:1,
KS/2022:493

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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§ 73
Dnr KS/2022:30

Allmänhetens frågestund
Vid varje kommunfullmäktigesammanträde har allmänheten möjlighet att
ställa frågor direkt till politikerna. Frågestunden pågår i 30 minuter och alla
som vill är välkomna att ställa frågor om kommunens verksamheter.
Syftet med allmänhetens frågestund är att skapa en dialog mellan
allmänheten och de folkvalda politikerna. Genom detta ges
kommunmedborgarna möjlighet att påverka och väcka opinion.
Allmänhetens frågestund ger även kommunmedborgarna möjligheten att
bättre ta tillvara sina demokratiska rättigheter.
Vid sammanträdet ställdes tre frågor från allmänheten. Frågorna berörde
ämnena döda träd i Söderfors, roterande nedsläckning av el och kommunens
beredskap vid eventuell avstängning av el samt kommunens fastigheter.
Jenny Lundström (MP), Emma Lokander (M) och Viktoria Söderling (S)
svarade på frågorna.
Du kan lyssna på allmänhetens frågestund på Tierps kommuns hemsida,
www.tierp.se.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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§ 74
Dnr KS/2022:154

Godkännande av föredragningslistan
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föredragningslistan med följande
revidering:
-

att ärende 8-11 styrks då inga interpellationer eller frågor har
lämnats in.

Ordförande sign

Justerare sign

6

Sekreterare sign
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§ 75
Dnr KS/2022:155, KS/2022:563, KS/2022:748, KS/2022:767

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Förslag inkomna till den digitala postlådan på kommunens hemsida och
förslag som lämnats i Demokratiep-brevlådorna på kommunens bibliotek
hanteras av verksamheterna och det är en tjänsteperson som svarar på
förslagen. Förslagen och svaren redovisas i kommunfullmäktige.
Följande förslag och svar redovisas:
Dnr KS/2022:563 – Postlådan - Cykelväg från Månkarbo till Ubblixbo
Förslag: Önskar en cykelväg från Månkarbo till Ubblixbo. Det är många
barn som cyklar till badet o fiskar vid ån, vägen är starkt trafikerad och finns
nästan inga bilar som håller hastigheten utan kör ca 90 istället för 70. Det
finns ingen vägren.
Svar: Vägen mellan Månkarbo och Ubblixbo har statligt väghållaransvar
vilket innebär att det är Trafikverket som har rådighet, inte kommunen. Det
är bra att du meddelar om de brister och behov som finns när det gäller
trafiksäkerheten så vi kommer ta med oss det till de externa
samverkansforum som finns och påtala detta.
Dnr KS/2022:748 – Postlådan - Kajakled - Lövsta- Forsmark.
Förslag: Mitt förslag är att kommunen röjer ån från sly så det går att
sjösätta kajak och kanot i Lövstaån vid reservatets parkeringsplats som är
bara cirka 100 meter från platsen.
Svar: Jag har tidigare varit i kontakt med Upplandstiftelsen angående den
sträckan. I dagsläget har vi (och Upplandstiftelsen ) tyvärr inte möjlighet att
”öppna upp” leden enligt ditt förslag. Tillsammans med Upplandstiftelsen,
ett antal föreningar och med stöd av Leader Nedre
Dalälven har vi gjort i ordning Tämnaråns kanotled. Den är cirka 5 mil och
invigdes 2021.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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Dnr KS/2022:767 - Postlådan - Utegym i Tobo.
Förslag: Att det byggs ett utegym i Tobo, med grillmöjlighet, bänkar och
bord. Förslagsvis mellan Idrottsvägen och Tjärdalsvägen längs Bruksgatan.
Svar: Tack för ditt förslag på plats för utegym. I dagsläget är det inte något
utegym inplanerat i Tobo. Kommunala utegym finns i Skärplinge och Tierp
och ett är på gång i Söderfors.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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§ 76
Dnr KS/2022:156

Aktuellt från revisionen
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna informationen.
Sammanfattning av ärendet

Revisionens vice ordförande, Karl-Gunnar Marklund, redogör för aktuell
information från revisionen. Följande punkter tas upp:
- Revisionens möte med HR-chef, Håkan Sandberg, där det bland
annat informerades om att de kommunala bolagen har börjat nytta
HR-avdelningens tjänster
- Genomförd granskning av kommunens förebyggande av etik,
korruption och oegentligheter
- Pågående granskningar av lönenämndens lednings, styrning och
kontroll av löneprocessen och delårsrapporten sam en uppföljning av
tidigare IT-granskning
- Kommande granskning av kommunstyrelsens tillsynsplikt.
Kommunen har fem revisorer varav tre representerar oppositionen. Enligt
12 kap. 1 § kommunallag (KL 2017:725) är revisionens uppgift att årligen
granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller
fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna
kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna ska också
bedöma om resultaten i den delårsrapport som enligt 11 kap. 16 § (KL) ska
behandlas av fullmäktige och årsredovisningen är förenliga med de mål
fullmäktige beslutat. I sin granskning biträds revisorerna av sakkunniga
som ska ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som behövs
för att kunna fullgöra uppdraget.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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§ 77
Dnr KS/2022:157, KS/2022:714

Anmälan av motioner
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna den inlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet

Följande motion har lämnats in:
-

Industrikompetensen måste säkras, Viktoria Söderling (S) och
Benny Larsson (S), dnr KS/2022:714

Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Inlämnad motion

Beslutet skickas till



Kommunstyrelsen

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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§ 78
Dnr KS/2022:301

Regel för hemsändningsbidrag
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta Regel för hemsändningsbidrag, samt
att uppdra till kommundirektören att utreda möjligheten till en högre
ersättning för hemsändning i syfte att lika ersättning ska utgå från samtliga
kommuner i länet.
Sammanfattning av ärendet
2021 beslutade kommunfullmäktige om Regel för hemsändningsbidrag där det
står specifikt hur stor avgift butiken får ta gentemot kund (KF § 82/2021).
Avgiften gentemot kund har under många år legat på 20 kronor och förslaget är
att höja den maximala gränsen till 40 kronor och då behöver Regel för
hemsändning justeras. Den föreslagna ändringen berör enbart andra punkten
under rubriken Ersättningsnivå på sidan 5 i Regel för hemsändningsbidrag.
Varje butik avgör själv vilken eventuell avgift som tas ut av kunden vid
hemsändning av varor.

Tillgänglighet till grundläggande service för människor och företag är en viktig
del för att skapa goda livs- och boendemiljöer i alla delar av kommunen.
Dagligvarubutikerna har de senaste decennierna minskat kraftigt. År 1980
fanns det fjorton landsbygdsbutiker utanför Tierps centralort, endast sex
stycken finns kvar idag.
Det finns flera statliga stöd som syftar till att bevara kommersiell service i
glesbygd. Ett sådant är hemsändningsbidrag som innebär bidrag till kommuner
för att bekosta hemsändning av dagligvaror till de hushåll som har störst
avstånd till eller saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till sin närmaste
butik.
Under flera år har det varit fyra butiker som utnyttjat bidraget, sedan oktober
2021 är det tre. Dessa butiker har signalerat sedan en längre tid tillbaka att
omkostnaderna för att erbjuda hemsändning har ökat och det är också
anledningen till att en butik inte fortsatt erbjuda hemsändning.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2022-09-20
I Uppsala län finns det två kommuner som har butiker som är berättigade till
bidraget, Tierps kommun samt Heby kommun. Ersättningen till butikerna för
hemsändning av varor skiljer sig mellan kommunerna och därför finns det ett
behov av att i dialog med region Uppsala som administrerar bidraget se över
ersättningsnivån.
Beslutsmotivering
De nya mer preciserade reglerna för hemsändning togs fram för att tydliggöra
regelverket för både kommunen och handlarna. Nu har förutsättningarna
ändrats då bland annat ökade drivmedelskostnader har ökat behovet av en högre
ersättning från kund.

Kommersiell service är en förutsättning för utvecklingskraft i alla delar av
landet. Den kommersiella servicen har varit viktig för att samhället har
kunnat fungera under pandemin och har fortsatt stor betydelse även nu.
Dagligvarubutiker har ofta en roll som är större än själva butiken, den är ett
nav i bygden. Ändring av Regel för Hemsändning ger handlarna själva
utrymme att justera avgiften till kund för att kunna täcka kostnaderna för
hemsändning av varor.
Berörda handlare har haft möjlighet att lämna synpunkter och i förslaget har
hänsyn tagits till de synpunkter som inkommit.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Mål och uppdrag

Beslutet bidrar till arbetet med delmål 8.4 Verka för att bibehålla och öka
antalet företag och stärka positiva attityder till entreprenörskap och
företagande.
Beslutsunderlag






Beslut kommunstyrelsen § 108/2022
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 38/2022
Handläggarens tjänsteutlåtande
Regel för hemsändningsbidrag

Beslutet skickas till




Näringslivsutvecklare
Chef Medborgarservice

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 79
Dnr KS/2022:325

Revidering av bolagsordning Tierps Energi & Miljö AB
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till ändring av bolagsordning i enlighet med Tierps
Energi & Miljö AB:s förslag.
Sammanfattning av ärendet

Tierps Energi & Miljö AB har inlämnat förslag till ändring av
bolagsordning. Följande paragrafer berörs av ändringarna:
§ 6 Skrivningen om att aktiebreven skall ställas till viss man stryks.
§ 7 En redaktionell ändring, utbyte av skall finnas minst och max till skall
utgöra lägst och högst.
§ 11 Kallelse ska ske genom digitalt utskick via e-post istället för med brev
på posten.
Ändringarna går även att ta del av i det bifogade dokumentet ”Förslag på
ändringar - Bolagsordning för Tierps Energi & Miljö AB”
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag







Beslut kommunstyrelsen § 109/2022
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 39/2022
Handläggarens tjänsteutlåtande
Bolagsordning för Tierps Energi & Miljö AB
Förslag på ändringar - Bolagsordning för Tierps Energi & Miljö AB

Beslutet skickas till





VD Tierps Energi & Miljö AB
Kommundirektör
Chef för kvalitet och strategisk utveckling

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 80
Dnr KS/2022:414

Taxa för service och tjänster i anslutning till insatser inom vård
och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa taxa för service och tjänster i anslutning till insatser inom vård
och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning att gälla från
och med 1 januari 2023 och till och med 31 december 2028, samt
att upphäva tidigare beslut gällande principer för taxa inom området
(KS § 115/2019).
Sammanfattning av ärendet

Den nu gällande taxan för avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen,
hälso- och sjukvårdslagen och LSS (Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade) antogs av kommunfullmäktige 2019 och en översyn görs
nu för att taxan ska vara relevant och rimlig. Taxan justeras årligen efter
index. Förändring, tillägg och förtydliganden har gjorts inom områdena
 Milkostnaden för resa med kommunens bil.


Tyngdtäcke är borttaget som förskrivningsbart hjälpmedel.



Strumppådragare är tillagt.



Avgift på 60 kr per månad för den andra manuella rullstolen är
borttagen.

Beslutsmotivering

Syftet med att se över avgifternas nivå och utformning är att skapa tydlighet
gentemot medborgarna samt säkerställa en skälig nivå för både kommunen
och brukaren.
Barnrättskonsekvenser

Revideringen av denna taxa ger ingen avgörande förändring för barn och
unga vad gäller deras rättigheter.

Ordförande sign

Justerare sign
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Barn och unga berörs av taxa för avgifter inom vård och omsorg i samband
med
 måltid vid korttidsvistelse, stödfamilj och/eller lägerverksamhet
samt korttidstillsyn enligt LSS under skollov. Avgiften motsvarar
50 procent av ordinarie avgift för kost i ordinärt boende.
 kost i anslutning till bostad med särskild service enligt 9 § 8 LSS.
Avgift uppgår till en tolftedel av 0,3884 prisbasbelopp per månad.
 Höjd milersättning vid resa i kommunens fordon.
 Barn och unga vars vårdnadshavare har avgift för vård och omsorg.
Avgifter beräknas individuellt och hänsyn tas till minderåriga barn.
Förbehållsbeloppet höjs för hemmavarande barn.
Mål och uppdrag

-

-

-

Beslutet bidrar till arbetet med delmål 1.1. Andelen vuxna och barn
som lever i ekonomisk utsatthet ska minska. Syftet med riktlinjer är
att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling vid handläggning,
beräkning och uttag av avgifter.
Beslutet bidrar till delmål 10.5 de socioekonomiska skillnaderna ska
minska. Tydliga riktlinjer samt den lagstiftande delen om maxtaxa
bidrar till att invånare har ekonomiska förutsättningar att betala
anpassad avgift efter sin inkomst och ekonomiska förutsättningar.
Beslutet bidrar till delmål 16.2 kommunens verksamheter ska vara
effektiva, transparanta och rättssäkra. Tydliga riktlinjer bidrar till
effektiv verksamhet och rättssäkerhet i handläggning. Transparens
genom att riktlinjer och taxa är tillgängligt för invånare genom att de
ex. finns tillgängliga på kommunens hemsida.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Det går inte att göra en generell beräkning, då varje avgiftsbeslut beräknas
individuellt utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Beslutet kommer inte i
någon större utsträckning få ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag






Beslut kommunstyrelsen § 160/2022
Beslut utskottet arbete och omsorg § 44/2022
Handläggarens tjänsteutlåtande
Förslag till taxa service och tjänster anslutning till insatser inom vård
och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Beslutet skickas till




Verksamhetschef VoO Ulrica Stjerngren
Områdeschef bistånd Cecilia Vaino

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 81
Dnr KS/2022:606

Återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till
kommunstyrelsen
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna återrapporteringen.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 4 - 5 §§ ska nämnderna redovisa
till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har
lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§.
Verkställande av kommunfullmäktiges beslut återrapporteras till fullmäktige
två gånger om året. I rapporteringen redovisas samtliga uppdrag som är
pågående, ej ännu verkställda eller sedan senaste rapporteringen, slutförda.
Rapporteringen sker två gånger per år, i juni och i december.
Följande uppdrag till kommunstyrelsen är pågående eller ej ännu
verkställda:

Beslutsdatum Uppdrag

Återrapportering

2019-12-12
§ 150

Verksamheten har lämnat
en rapport. Ärendet har
behandlats av
kommunfullmäktige men
återremitterats vid
sammanträdet i nov 2021.
Ärendet togs upp i
kommunstyrelsen
2022-05-24, och
återremitterades återigen.

2020-11-03
§ 98
2021-11-10
§ 138
2022-05-24
§ 133 (KS)

2021-04-07
§ 39

Ordförande sign

KS 2019:908
Grundskolans organisation.
Se över grundskolans
organisation och lokalutnyttjande i syfte att
organisationen följer lagen
och att våra lokaler nyttjas på
ett optimalt sätt, att inga
större förändringar i grundskolans organisation görs
förrän utredningen överlämnats till och hanterats i
kommunstyrelse och
fullmäktige.
KS 2020:991
Återkomma till
kommunfullmäktige med
förslag till ändrade
Justerare sign
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Sekreterare sign
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Kommunfullmäktige
2022-09-20

2021-06-08
§ 75

2021-06-08
§ 75

2021-06-08
§ 75

2021-06-08
§ 75

2021-11-10
§ 123

2021-12-14
§ 178

2022-06-08
§ 61

Ordförande sign

ägardirektiv avseende
avkastningskravet.
KS 2019:763
Inrätta en digital
ungdomspanel för unga upp
till 18 år
KS 2019:763
Genomföra en årlig
demokratidag för unga

Pågående.
Delrapport till
kommunstyrelsen
2022-06-21
Pågående.
Delrapport till
kommunstyrelsen
2022-06-21
KS 2019:763
Pågående.
Utreda möjligheten att införa Delrapport till
en demokratitrappa för elever kommunstyrelsen
i grundskolan
2022-06-21
KS 2019:763
Pågående.
Utreda möjligheten att införa Delrapport till
e-förslag för alla medborgare kommunstyrelsen
i Tierps kommun
2022-06-21
2021/64
Pågående
att i enlighet med kommunrevisionens utlåtande
avseende delårsrapport 2021
uppdra till kommunstyrelsen
att säkerställa att kommunstyrelsens återkoppling av
kommunens mål- och budgetdokument är tillfredsställande
i delårsrapport och årsredovisning.
2021:972
Arbete pågår med att göra
Sälja del av fastighet Tierp
crosshallen klar för
1:1, crosshallen
försäljning, försäljning
väntas ske senast
kvartal 3
2022:417
Förbereds
I ärendet ”Nybyggnation av
förskola i Örbyhus” - uppdra
till kommunstyrelsen att
uppdra till kommundirektör
att utifrån Riktlinje för
investeringar informera
kommunstyrelsen om
kostnaderna beräknas
överstiga beslutad totalutgift
Justerare sign
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2022-06-08
§ 67

med mer än 1% (dock minst 2
prisbasbelopp) eller 1% i
avvikelse på årshyran.
2021:631
Pågående
att uppdra till
kommunstyrelsen att revidera
samtliga berörda
styrdokument, inklusive
ersättningsreglementet,
utifrån de föreslagna
förändringarna.
(utifrån kommunfullmäktiges
presidiums föreslagna
organisationsförändringar)

Följande uppdrag till kommunstyrelsen är sedan senaste
återrapporteringen den 14 december 2021, slutförda:

Beslutsdatum Uppdrag

Återrapportering

2021-09-21
§ 105

OBS uppdrag till KFs
presidium

2021-09-21
§ 105

2021-06-08
§ 74
Ordförande sign

2021:631
att ge kommunfullmäktiges
presidium i uppdrag att leda
arbetet i att göra en översyn
över befintlig utskottsstruktur
under kommunstyrelsen samt
den befintliga politiska
organisationen i övrigt och
föreslå ändringar i
kommunstyrelsens och andra
relevanta reglementen
2021:631
att ge kommunfullmäktiges
presidium i uppdrag att leda
arbetet i att göra en översyn
över ersättningsreglementet
till förtroendevalda

2020:491
Justerare sign
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Klart,
kommunfullmäktige
antog förslagen
2022-06-08 och uppdrog
åt kommunstyrelsen att
göra förändringar i
reglementen och andra
berörda styrdokument.
OBS uppdrag till KFs
presidium
Klart,
kommunfullmäktige
antog förslagen
2022-06-08 och har
uppdragit till kommunstyrelsen att göra
förändringarna i
reglementet
Klart,

Sekreterare sign
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2022-09-20

2021-11-10
§ 129

Införa ett nytt pris i ”Pekens
anda” för ett mycket
långvarigt ideellt arbete och
engagemang och att
kommunstyrelsen får i
uppdrag att ta fram ramverk
för vad som krävs för att
kunna få priset. Vad priset
ska bestå av och hur ofta
priset kan delas ut.
Genomföra en översyn av
taxan för grävtillstånd under
2022

Humlepriset i Pekens
anda är instiftat och
riktlinje för priset antogs
av kommunfullmäktige
2022-03-01

Klart,
reviderad taxa antagen
2022-03-01

Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag




Beslut kommunstyrelsen § 161/2022
Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till




Kommundirektör
Sekretariatet

Ordförande sign
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§ 82
Dnr KS/2022:504

Ekonomiska åtgärder baserade på tertial
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att under 2022 täcka underskottet om 562 tkr för Gemensam service genom
ianspråktagande av prognostiserat överskott utöver budgeterat resultat.
Sammanfattning av ärendet

Enligt fastställd rutin i Riktlinjen för ekonomisk styrning ska varje
verksamhet som redovisar en negativ prognos analysera verksamheten och
ta fram förslag på åtgärder. Detta ska sedan beredas i respektive utskott och
sedan ska kommunstyrelsen fatta beslut om eventuella åtgärder eller annan
finansiering av underskottet. Utskotten barn och ungdom, samhällsbyggnad
samt arbete och omsorg har samtliga haft ärende från respektive verksamhet
uppe för information och diskussion avseende prognos per mars. Efter
tertialrapporten behandlas frågan även i kommunstyrelsens arbetsutskott för
verksamheten gemensam service.
För gemensam service härrör underskottet till högre försäkringskostnader än
budgeterat. Detta har dock kompenserats i viss mån av lägre
personalkostnader då tillfälliga vakanser inte ersatts.
Funktionshindradeomsorgen har ökade kostnader inom gruppbostäder på
grund av ökad vårdtyngd samt ökade kostnader för Heltidsresan, detta
kompenseras till viss del genom minskade kostnader för timanställda,
fyllnads- och övertidsersättningar.
Viss del av de prognostiserade underskotten föreslås tillfälligt under 2022
täckas med delar av det prognostiserade överskottet utöver resultatmålet för
2022. Förslagen till beslut pekar tydligt på att respektive verksamhet ska
fortsätta arbetet med åtgärder för att nå budget i balans.
Anne Eriksson, verksamhetschef Gemensam Service och Ulrica Stjerngren,
verksamhetschef Funktionshindradeomsorgen informerar muntligt om
ärendet på kommunstyrelsens sammanträde den 21 juni 2022.

Ordförande sign

Justerare sign
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Beslutsmotivering

För att uppnå budget i balans bör verksamheterna fortsatt arbeta för att
uppnå budget i balans och enligt rutin redovisa och inhämta förslag till
åtgärder vid respektive utskott. Kommer det fram åtgärder som ger
besparingar både 2022 och/eller 2023 så ska de genomföras omgående om
de inte kräver politiska beslut.
Kommundirektören har sedan tidigare i uppdrag, KS § 119/2022, att inför
2023 återkomma till kommunstyrelsen med konkreta förslag på åtgärder
som blir bestående kostnadseffektiviseringar. Återrapportering ska ske i god
tid inför beslut så att helårseffekt per 2023 i största mån kan nås.
Barnrättskonsekvenser

Skulle kommunen göra drastiska åtgärder för att komma till rätta med
underskottet inom Funktionshindradeomsorgen så är risken överhängande
att barn med behov av extra stöd drabbas.
Mål och uppdrag

Beslutet bidrar till arbetet med delmål enligt nedan.
- 16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och
rättssäkra
- 16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förslaget är att ianspråkta obudgeterade intäkter. Då kommunen fått ökad
finansiering via skatteintäkter kommer de finansiella målen ändå att uppnås.
Efter ovanstående ianspråktagande är det prognostiserade resultatet i
Tertialrapporten januari-april för 2022 56,4 mnkr jämfört med budget som
är 28,4 mnkr. Resultatet är alltså 28 mnkr bättre än budget och i linje med
föregående prognos.
Beslutsunderlag





Beslut kommunstyrelsen § 162/2022
Handläggarens tjänsteutlåtande
Information avseende tertialrapport, Godkänd av kommunstyrelsen
2022-05-24 § 120/2022

Beslutet skickas till






Verksamhetschef Gemensam Service
Verksamhetschef Vård och omsorg
Kommundirektör
Ekonomichef

Ordförande sign
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§ 83
Dnr KS/2022:659

Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa revideringar i Reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med
föreliggande förslag,
att revideringarna gäller från och med att ett nytt styre tillträder,
att förlänga nuvarande Reglemente för kommunstyrelsen antaget av
kommunfullmäktige § 174/2021 till och med efter valet 2022 i samband
med att det nya styret tillträder, samt
att det nya utskottet utbildning och kultur fastställt av kommunfullmäktige §
67/2022 byter namn till utskottet barn, utbildning och kultur.
Reservation

Jenny Lundström (MP) och Oscar Jonsson (MP) reserverar sig till förmån
för eget yrkande /Bilaga/.
Sammanfattning av ärendet

Enheten Ledningsstöd har gått igenom reglementet för kommunstyrelsen
och reviderat det utefter nya arbetssätt och rutiner. Den största förändringen
är att reglementet har reviderats utifrån kommunfullmäktiges beslut om
”Revidering av befintlig utskottsstruktur under kommunstyrelsen samt den
befintliga politiska organisationen i övrigt” § 67 2022-06-08. De
övergripande ansvarsområdena för respektive utskott har bland annat setts
över utifrån den nya utskottsstrukturen. Det har förtydligats att det nya
utskottet för individärenden enbart kommer hantera ärenden som rör
myndighetsutövning och att det övergripande ansvaret för Vård och omsorg
och Individ- och familjeomsorg för personer över 21 år samt Individ- och
familjeomsorg för personer till och med 20 år även i fortsättningen ligger
under utskottet arbete och omsorg respektive utskottet utbildning och kultur.
För att förtydliga att Individ- och familjeomsorg för personer till och med
20 år är en del av utskottet utbildning och kultur ansvarsområden är
förslaget till beslut även att utskottet ska byta namn till utskottet barn,
utbildning och kultur.

Ordförande sign

Justerare sign
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Med i beslutsunderlaget finns en version av reglementet med kommentarer
som ger en överblick över samtliga revideringar som genomförts.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Mål och uppdrag

Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål:
16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och
rättssäkra.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Jenny Lundström (MP) yrkar:
att en ny paragraf läggs till efter 7 §:
8 § Hållbar utveckling
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska arbete för att nå en
hållbar utveckling. Detta innebär bland annat att:
 leda utvecklingen av kommunens hållbarhetsarbete, i enlighet med
FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030.
 verka för att mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används på ett sätt
som
är förenligt med långsiktig ekonomisk, social och ekologisk
hållbarhet och så att den biologiska mångfalden förstärks.
att orden ”, om det finns särskilda skäl,” i första stycket 24 § stryks,
att andra stycket i 24 § stryks,
att 46 § konsekvensändras i enlighet med ändringarna i 24 §,
att rubriceringen av 30 § ändras till Kommunalråd,
att första stycket i 30 § ändras till:
Sedan val av kommunstyrelsen skett utser fullmäktige kommunalråd.
Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och
tjänstgöringsgrad.
att tredje stycket i 30 § stryks,
att följande mening läggs till i stycke 3 i 42 §: Utskotten har också
beredningsansvar för budget och verksamhetsplaner inom sitt
ansvarsområde.
Ordförande sign
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att första stycket i 44 § ersätts med ”Ersättare har närvarorätt i samtliga
utskott.”
Bifall

Sara Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag.
Avslag

Sara Sjödal (C) yrkar avslag till Jenny Lundströms (MP) yrkande.
Yttrande

Ann-Cathrin Larsson (L) yttrar sig.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Jenny Lundströms
(MP) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande
förslag.
Beslutsunderlag








Beslut kommunstyrelsen § 192/2022
Miljöpartiets reservation § 192 - Revidering av Reglemente för
kommunstyrelsen, Kommunstyrelsen 2022-09-06
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 73/2022
Handläggarens tjänsteutlåtande
Reglemente för kommunstyrelsen – Med kommentarer
Reglemente för kommunstyrelsen

Beslutet skickas till



Sekretariatet

Ordförande sign
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§ 84
Dnr KS/2022:720

Ersättning till Tierps kommuns förtroendevalda
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta Ersättning till Tierps kommuns förtroendevalda - ERS 2022 från och
med att ett nytt styre tillträder,
att de delar som avser revisorernas årsarvode gäller från och med den 1
januari 2023, samt
att förlänga nuvarande Ersättning till Tierps kommuns förtroendevalda ERS
2018 antaget av kommunfullmäktige § 157/2019 till och med efter valet
2022 i samband med att det nya styret tillträder.
Reservation

Alexander Karlsson (V) och Eva Berglund (V) reserverar sig till förmån för
eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Tierps kommun har ett ersättningsreglemente för förtroendevalda. Det
tidigare reglementet från 2018 har nu reviderats utifrån
kommunfullmäktiges beslut § 67/2022. Reglementet innehåller bland annat
regler gällande årsarvoden, ersättning för förlorad arbetsinkomst,
resekostnader, föräldraledighet, sjukfrånvaro, samt timarvode för
sammanträden, förrättningar och utbildningsdagar.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Flera av ändringarna i reglemente är en följd av kommunfullmäktiges beslut
§ 67/2022. I beslutet beskrivs de ekonomiska konsekvenserna av revidering
av befintlig utskottsstruktur under kommunstyrelsen samt den befintliga
politiska organisationen i övrigt.

Ordförande sign

Justerare sign
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Den nya strukturen innebär i vissa fall utökad årsarvodering och i andra fall
en minskad kostnad för sammanträden. Det ska utgå ersättning till
ledamöter i det nya utskottet för individärenden. Kostnaderna för
ersättningar till förtroendevalda med ytterligare ett utskott bör inte bli högre
utan ligga kvar på ungefär samma nivå.
Enligt beslutet om den nya strukturen har det även införts ett arvodestak
samt justeringar av vissa årsarvodesnivåer. Arvodestaket innebär att en
person som kombinerar uppdrag inte kan få ett sammanlagt årsarvode som
överstiger 90 procent av grundarvodet för en riksdagsledamot. Vidare
föreslås en höjning av valnämndens ordförandes årsarvode under valår, en
kostnad motsvarande 21 tkr per år. Samt att årsarvode införs för samtliga
revisorer och en höjning görs av årsarvodet till revisionens ordförande. En
kostnad motsvarande 147 tkr per år.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Alexander Karlsson (V) yrkar att det i ersättningsreglementet föreskrivna
arvodestaket sätts till 60% av grundarvodet för en riksdagsledamot samt att
taket tillämpas generellt.
Bifall

Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.
Avslag

Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till Alexander Karlssons (V) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Alexander Karlssons
(V) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande
förslag.
Beslutsunderlag







Beslut kommunstyrelsen § 193/2022
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 74/2022
Handläggarens tjänsteutlåtande
Revideringar i reglemente
Ersättning till Tierps kommun förtroendevalda – ERS 2022

Beslutet skickas till



Chef Kvalitet och strategisk utveckling
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§ 85
Dnr KS/2022:713

Revidering av Regel för kommunalt partistöd
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Regel för kommunalt partistöd.
Sammanfattning av ärendet

Nuvarande Regel för kommunalt partistöd löper ut 2022-09-30. I samband
med att regeln ska fastställas för ytterligare en mandatperiod görs vissa
revideringar. Partistödet är relaterat till prisbasbeloppet, ingen förändring
görs i procentsatserna, däremot görs en ändring så utbetalat belopp baseras
på prisbasbeloppet året innan utbetalning. I nuvarande regel är tolkningen av
lydelsen ”prisbasbeloppet året innan beslut fattas om partistöd”, det vill säga
två år innan utbetalning. Övriga revideringar är förtydliganden av
kommunallagen för att göra dokumentet enklare att tillämpa.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Mål och uppdrag

Syfte med kommunalt partistöd är att stärka de politiska partiernas ställning
i den kommunala demokratin och bidrar därför till ”mål 16 fredliga och
inkluderande samhällen” i Agenda 2030.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ingen förändring görs av stödets storlek.
Beslutsunderlag







Beslut kommunstyrelsen § 194/2022
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 75/2022
Handläggarens tjänsteutlåtande
Regel för partistöd – ändringsdokument
Regel för partistöd

Beslutet skickas till




Gruppledarna
Chef Ledningsstöd
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§ 86
Dnr KS/2021:391, KS/2012:47

Fastighetsutredningen och ägandet av kommunens fastigheter
Jäv

Helén Jaktlund (C) och Eva Berglund (V) deltar inte i ärendets
handläggning och beslut på grund av jäv.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet återremitteras med motiveringen att ärendet behöver ytterligare
beredning då tidplan kopplad till de ekonomiska konsekvenserna för Tierps
kommun behöver specificeras i det fall att alternativet med
fasighetsöverflytt/genomförande av tidigare beslut avses genomföras.
Sammanfattning av ärendet

Vid kommunfullmäktige 8 juni 2022 fattades beslut om att ärendet stryks
från föredragningslistan med hänvisning till att ärendet inte har hanterats
med de fackliga organisationerna i enlighet med MBL § 11. Då Tierps
kommunsfastigheter AB (TKAB) inte har några anställda påverkar inte
förslag till beslut något förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare
utan endast ägarskapet av fastigheter. Efter yrkandet vid
kommunfullmäktige har en risk- och konsekvensanalys samt förhandling
enligt MBL(Lag om medbestämmande i arbetslivet) § 11 genomförts den 22
juni, se bilaga.
I Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2020-2022 gavs ett
uppdrag att utreda om och i så fall hur kommunens ska gå vidare med
överflytten av de egna fastigheterna till TKAB utifrån numera rådande
förutsättningar. Två externa utredningar genomfördes under år 2020,
Lindahl (PM Omstrukturering av fastighetsbestånd, Juni 2020) samt PwC
(Tierps kommun - översyn av fastighetshantering, Mars 2020). Efter
redovisning av dessa utredningar önskade kommunfullmäktige ytterligare
utredning för att klargöra vilka konsekvenser olika beslut kan leda till ur
olika perspektiv.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 27 april 2021 beslutade
kommunstyrelsen att uppdra till kommundirektören att i samverkan med VD
för Tierps kommunfastigheter AB beställa en kompletterande utredning
samt att utredningen och dess slutsatser presenteras senast vid
kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2021.
Ordförande sign
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De perspektiv som skulle belysas i utredningen var ekonomi, näringsliv,
verksamhet, demokrati, juridik och ägande. En styrgrupp upprättades
bestående av kommundirektör, kommunjurist och VD för TKAB.
Styrgruppens slutsats var att det fanns två alternativa vägval:
- Att samtliga fastigheter förs över till TKAB, det finns inga skäl att
göra detta successivt.
- Att kommunen beslutar att de vill ha ett större politiskt inflytande
avseende sina fastigheter och likviderar TKAB.
Styrgruppens gav på förslag att en skatteekonomisk och ekonomisk analys
skulle göras utifrån alternativet att ursprungligt beslut skulle fullföljas eller
om kommunen skulle behålla och återta samtliga fastigheter innan
kommunfullmäktige går till beslut avseende de två alternativen.
Utredningen presenterades vid kommunstyrelsens sammanträden 19 oktober
2021 och kommundirektören fick i uppdrag att återkomma med förslag till
process framåt. Processen framåt fastställdes av kommunstyrelsen 11
november 2021, och innebar att oberoende konsult fick i uppdrag att
sammanställa ekonomiska konsekvenser av de två alternativen då detta
tidigare inte belysts på ett konkret sätt. Därefter skulle
informationsseminarium anordnas för att möta upp behovet av ytterligare
frågor inför ett beslut i kommunfullmäktige. Informationsmöten har
erbjudits och genomförts under april och maj månad 2022.
I en samlad bedömning utifrån att kommunen ska ha full insyn, rådighet och
direkt styrning över kommunens fastigheter och dess förvaltning föreslår
kommundirektör, kommunjurist och kommunekonom att kommunen fortsatt
bibehåller ägandet av fastigheterna samt att de tolv fastigheter som idag ägs
av TKAB förs över till kommunen. Uthyrningen av fastigheter till TKAB
upphör och en process startas för att de återstående fastigheterna i TKAB
ska överföras till kommunal ägo. I förslaget är utgångspunkten att ur ett
demokratiskt perspektiv får medborgaren via kommunfullmäktige och
kommunstyrelse direkt demokratiskt inflytande över fastigheterna och dess
förvaltning och behöver därmed inte gå via ägardirektiv och bolagsstyrelse
för att uppnå det inflytandet. Beslut som rör fastigheterna tas direkt av
kommunfullmäktige eller kommunstyrelse gällande fastigheterna och dess
förvaltning.
Då förslaget till beslut innebär att dagens lease-and-lease-backmodell
upphör tecknar kommunen förvaltningsavtal för de fastigheter som
kommunen har i sin ägo.
Vidare måste kommunen säkerställa finansiering av ett långsiktigt underhåll
för en ansvarsfull och hållbar förvaltning av kommunens fastigheter. Detta
kan ske genom att fastställa en flerårig underhållsfinansiering som
garanterar en underhållsnivå för fastigheternas långsiktiga värde.
Ordförande sign

Justerare sign

29

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2022-09-20
Överföringen av fastigheterna ska genomföras på ett sätt som är
kostnadseffektivt på både kort och lång sikt utifrån hela kommunkoncernens
perspektiv.
Behov av att specifikt hantera fastighetsfrågor i bred politisk beredning
finns ur flera perspektiv där en del är att följa processen för att samla
ägandet av fastigheter under kommunen enligt förslaget till beslut. Övriga
frågor kopplat till kommunens fastigheter är behovet av att ta fram en
strategisk och långsiktig lokalförsörjningsplan samt en plan för finansiering
av långsiktigt fastighetsunderhåll för en ansvarsfull och hållbar förvaltning
av fastigheterna. Fullmäktiges presidium föreslås därför ges uppdraget att
återkomma med förslag på tillsättande av fastighetsberedning under
kommunfullmäktige där samtliga politiska partier i kommunfullmäktige
bereds plats.
Beslutsmotivering

För att kommunfullmäktige ska ha full rådighet, insyn och direkt styrning
över kommunens fastigheter och dess förvaltning föreslås att kommunen
bibehåller ägandet av fastigheterna och att de fastigheter som idag ägs av
Tierps Kommunfastigheter AB (TKAB) förs över till kommunen.
Utredningarna visar på att det är mer ekonomiskt fördelaktigt att kommunen
förvärvar de fastigheter som övergått till TKAB:s ägo än att fullfölja det
tidigare beslutet, dvs. TKAB förvärvar fastigheterna av kommunen. Utifrån
ett långsiktigt perspektiv minskar skillnaderna ur ett ekonomiskt perspektiv
beroende på vägval.
Däremot kommer det demokratiska inflytandet över det kapital som byggs
upp i fastigheterna att påverkas mer desto längre tid som går. Alternativ ett
ger kommunfullmäktige full förfoganderätt över kommunens fastigheter
med direkt insyn för kommunmedborgarna. Alternativ två ger en tillgång
som direkt styrs av aktiebolagslagstiftningen, ägardirektiv och
bolagsstyrelse.
Barnrättskonsekvenser

Beslut om ägandeförhållandet för kommunens fastigheter har i sig ingen
direkt påverkan på barnrättskonsekvenserna. Däremot kan barn och unga
komma att påverkas negativt i det fall att driftbudgeten belastas vid en
kommande fastighetsöverflytt. Ökade driftkostnader innebär reduceringar
inom övriga verksamhetsområden i kommunen, dvs. områden som berör
barn, unga och äldre då finansieringen sker inom kommunens budget.
Mål och uppdrag

Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål enligt Plan för Tierps
kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024:
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11.6 Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög
kvalitet och tillgänglighet i hela kommunen.
16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och
utveckling ska öka.
16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och
rättssäkra.
16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar.
16.4 Kommunens soliditet ska inte vara lägre än 40 procent och inte
minska fler år än två år i rad.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Konsekvenserna för kommunen blir direkt en kostnad för stämpelskatt, ca 3
mnkr och en (för närvarande intäkt) vid inlösen av ränteswappar på ca 30
mnkr. Dessutom överförs TKABs lån till kommunen. Eftersom kommunen
får tillgångar motsvarande lånen som överförs så kommer kommunens
soliditet knappt att påverkas. Däremot kommer kommunens låneskuld per
invånare öka, men kommunkoncernens låneskuld per invånare blir
oförändrad. När det gäller resultatnivån 2 % av skatter och bidrag är den
fortsatt viktig att upprätthålla för att ha en stark egenfinansiering.
Med förslaget till beslut kommer kommunen att ha större möjlighet till
direkt styrning över fastigheterna kopplat till verksamhetens behov eftersom
alla beslut fattas inom kommunen via kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Möjligheterna för Tierps kommun att inom planperioden 2023-2026 belasta
driftsekonomin med ytterligare kostnader för dagens och morgondagens
behov är inte stora. Den demografiska utmaningen kommer närmaste åren
att öka kraftigt samtidigt som såväl den nationella som internationella
ekonomin inte ser så ljus ut längre. Konsekvenserna av detta är att de
kostnader som valt vägval ger upphov till kommer att i motsvarande storhet
behöva genomföras som besparingsåtgärder i den kommunala driftbudgeten
om inte extra tillskott i form av en skattehöjning genomförs.
Ekonomiskt innebär kommunalt ägande (alt 1) lägre externa kostnader för
koncernen jämfört om TKAB köper fastigheterna av kommunen (alt 2).
Alternativ 1
Alternativ 2
Engångskostnader
Stämpelskatt
2,9 mnkr
14 – 31 mnkr *
Förrättningskostnader
0
0,5 – 2 mnkr*
Moms ***
Finansiering ****
570 mnkr
740 mnkr
Ränteswappar (intäkt)
-30 mnkr
0
Totalt
537,1 mnkr
754,5-773 mnkr
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Årliga kostnader
Överhyra kommunen och/eller
tillkommande underhållskostnader

30,0 mnkr

30 mnkr **

*) Stämpelskatten som TKAB ska betala vid ett förvärv är beroende av
möjligheten att göra fastighetsreglering. Vid fastighetsreglering tillkommer
förrättningskostnader till Lantmäteriverket. Ansökan om fastighetsreglering
måste preliminärt vara inlämnad
**) Med överhyra menas den hyra som kommunen hittills tagit ut av TKAB
förutom kostnaderna för kapital, försäkringar och fastighetsskatt. Överhyran
förutsätts att TKAB kompenserar i hyreskontrakten gentemot hyresgästerna.
Upphör uthyrningen men uthyrningen från TKAB fortsätter enligt gällande
hyreskontrakt måste kommunen finna andra intäkter för de delar som
kostnadstäcks med dagens överhyra. TKAB har i och med det alternativet
ökat den årliga finansieringen av underhåll med den nivå som överhyran
motsvarar.
Tar kommunen över fastigheterna så kommer även i det fallet överhyran att
försvinna men eftersom hyresförhållandet upphör kan kommunen själv
fördela kostnaderna för fastigheterna mellan sina verksamheter utifrån ett
verksamhetsrelevant perspektiv. Däremot måste finansiering för underhåll
tas fram för kommunen utifrån fastigheternas underhållsplaner.
***) Kommunen har större möjligheter att dra av moms på fastigheterna,
beloppet är dock marginellt.
****) Finansiering.
Ska kommunen köpa fastigheterna ska skulder på totalt 570 mnkr lösas samt
ränteswappar, just nu med en intäkt på 30 mnkr. Genom att kommunen
övertar TKABs lån mot Kommuninvest så är den största delen av
finansieringen löst. Förbättringsutgifterna i annans fastighet på 322 mnkr är
fortfarande oklart hur de ska hanteras eftersom det har skrivits hyresavtal
med utgångspunkten att fastigheterna ska förvärvas av bolaget.
Ska TKAB ta över fastigheterna måste TKAB finansiera ett totalt värde om
740 mnkr. Det finns olika möjligheter för finansiering, lån, apportemission
och/eller revers som troligtvis kommer att påverka hyresnivå.
Utifrån detta är bedömningen att det är ekonomiskt mer fördelaktigt med ett
kommunalt ägande av Tierps kommuns fastigheter.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Lotta Carlberg (C) yrkar att upphäva del av kommunfullmäktiges beslut §
67/2011, upphävandet avser delen att sälja de fastigheter som innehåller
verksamhets och kommersiella lokaler till ett nybildat fastighetsbolag, samt
att kommunen bibehåller ägandet av fastigheterna och att de fastigheter som
idag ägs av Tierps Kommunfastigheter AB (TKAB) förs över till
kommunen, samt
att föreslå kommunfullmäktiges presidium att bereda ett förslag för
tillsättande av en beredning för fastighetsfrågor i enlighet med Vägledning
för tillfälliga fullmäktige beredningar.
Sara Sjödal (C) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att
ärendet behöver ytterligare beredning då tidplan kopplad till de ekonomiska
konsekvenserna för Tierps kommun behöver specificeras i det fall att
alternativet med fasighetsöverflytt/genomförande av tidigare beslut avses
genomföras.
Bifall

Viktoria Söderling (S), Alexander Karlsson (V) och Joakim Larsson (SD)
yrkar bifall till liggande förslag, att i enlighet med beslut § 67/2011 i
kommunfullmäktige genomföra fastighetsöverföringarna till Tierps
kommunfastigheter AB (TKAB),
att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag på hur
ägarstyrningen ska säkerställas, samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag på hur
finansieringen kan genomföras på ett för kommunkoncernen så
kostnadseffektivt sätt som möjligt.
Jenny Lundström (MP) och Emma Lokander (M) yrkar bifall till Lotta
Carlbergs (C) yrkande.
Avslag

Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till liggande förslag.
Yttrande

Lars Svensk (KD), Ann-Cathrin Larsson (L) och Åsa Sikberg (M) yttrar sig.
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Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige
Ordförande ställer proposition på att ärendet ska avgöras idag och att
ärendet ska återremitteras enligt Sara Sjödals (C) yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras.
Viktoria Söderling (S) begär omröstning.
Beslutsgång omröstning

Följande omröstningsproposition godkänns:
- Den som vill att ärendet avgörs idag rösta ja
- Den som vill att ärendet återremitteras röstar nej
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
återremitteras genom minoritetsåterresmiss (Omröstningsprotokoll/bilaga/).
Resultat:
Ja – 25 röster
Nej – 23 röster
Beslutsunderlag















Beslut kommunstyrelsen § 195/2022
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 76/2022
Handläggarens tjänsteutlåtande
Sammanfattning av konsekvenser avseende alternativ 1 och
alternativ 2 i fastighetsutredningen
Beslut kommunfullmäktige § 12/2012 – Bildande av kommunalt
fastighetsbolag
Beslut kommunfullmäktige § 155/2012 – Tierps kommunfastigheter
AB – Apportemission
Krzymowskas - Tierp kommuns fastighetsbestånd (April 2022)
Hantering av fastigheter i Tierps kommun (7 april 2021)
Lindahl - PM Omstrukturering av fastighetsbestånd (20 mars 2020)
Kilpatrick Townsend - Överflyttning av fastigheter (27 augusti
2021)
PWC - Bolagisering av kommunens fastigheter, Tierps kommun, (26
september 2011)
PWC - Tierps kommun – mervärdesskattefrågor m.a.a. överlåtelse
av verksamhetsfastigheter (21 november 2011)
PWC – PowerPoint - Tierps kommun – översyn av
fastighetshantering (17 mars 2020)
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Vägledning för tillfälliga fullmäktige beredningar
https://www.tierp.se/download/18.7eab8c5d161296a29dc15d0/1516
909067819/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20tills%C3%A4tt
ning%20av,%20arbete%20i%20och%20utv%C3%A4rdering%20av
%20tillf%C3%A4lliga%20fullm%C3%A4ktigeberedningar.pdf
Protokoll förhandling enlig MBL § 11 gällande förslag till
förändring av ägarförhållandena Tierps kommuns fastigheter, 202206-22

Beslutet skickas till






Kommundirektör
Ekonomichef
Kommunjurist
VD Tierps kommunfastigheter AB
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§ 87
Dnr KS/2022:641

Revidering av Reglemente för jävsnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta Reglemente för jävsnämnden, samt
att reglementet gäller från och med den 1 oktober 2022.
Sammanfattning av ärendet

Jävsnämndens nuvarande reglemente gäller till och med den 30 september
2022. Därför måste ett nytt beslut om reglementet fattas.
En översyn av reglementet har medfört en del mindre revideringar. Några av
paragraferna har förtydligats samt att paragraf 11, som berör reservationer,
har fått en ny skrivning. Skrivningen är i enlighet med vad Sveriges
kommuner och regioner rekommenderar i sitt förslag till reglemente för
styrelse och nämnd.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag







Beslut kommunstyrelsen § 196/2022
Beslut jävsnämnden § 17/2022
Handläggarens tjänsteutlåtande
Reglemente för jävsnämnden med kommentarer
Reglemente för jävsnämnden

Beslutet skickas till



Administratör Ledningsstöd
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§ 88
Dnr KS/2022:633

Taxor 2023 för tillsyn och tillstånd enligt lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och
enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor (LBE)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med räddningsnämndens förslag,
att fastställa tillsynstaxor och tillståndstaxor att gälla från och med 2023-0101enligt 5 kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt 27
§ lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) enligt
bilaga 1 för Tierp kommun, bilaga 2för Uppsala kommun och bilaga 3för
Östhammar kommun. Samtidigt upphör tidigare fastställda taxor i
respektive kommun enligt 5 kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
(LSO) och enligt 27 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor (LBE) att gälla, samt
att delegera till den gemensamma räddningsnämnden att årligen från och
med 2024-01-01 justera taxorna gällande sin egen kommun med hänsyn till
prisutvecklingen. Taxorna kan justeras med 90 procent av förändringen av
AKI (arbetskostnadsindex) för tjänstemän, privat sektor, preliminära siffror,
SNI 2007, B-S exkl O. Skulle indexet i juni ha förändrats något kommande
år jämfört med indexet i juni 2022 kan taxorna justeras med 90 procent av
indexförändringen nästkommande kalenderår.
Sammanfattning av ärendet

Tierps kommun har en gemensam nämnd tillsammans med Uppsala
kommun och Östhammar kommun som har det politiska ansvaret för
räddningstjänsten i Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner.
Räddningsnämnden har tagit ett beslut om förslag avseende taxor 2023 för
tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE, att fatta beslut om i respektive
kommunfullmäktige. Tillsynstaxor och tillståndstaxor att gälla från och med
2023-01-01 enligt 5 kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)
och enligt 27 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
(LBE) i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.
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Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Mål och uppdrag

Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål:
- 16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och
rättssäkra.
Beslutsunderlag







Beslut kommunstyrelsen § 197/2022
Handläggarens tjänsteutlåtande
Protokollsutdrag från Räddningsnämnden sammanträde den 202206-07 - Taxor 2023
Taxor 2023 för tillsyn och tillstånd enligt lagen om skydd mot
olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Bilaga 1, Tierps kommun taxor LSO och LBE 2023

Beslutet skickas till



Uppsala och Östhammar kommun
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§ 89
Dnr KS/2022:84

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2023
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2023:
Tisdagen den 28 februari, klockan 18:00,
Tisdagen den 25 april, klockan 18:00,
Onsdagen den 7 juni, klockan 16:00,
Tisdagen den 19 september, klockan 18:00,
Tisdagen den 7 november, klockan 13:00,
Tisdagen den 12 december, klockan 18:00.
Sammanfattning av ärendet

Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år
2023. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum
för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning.
Förslaget har tagits fram i samråd med kommunfullmäktiges presidium och
ekonomienheten och med hänsyn till Tierps kommuns styrprocess som
reglerar ekonomiska rapporter. Vidare har även förslaget tagit hänsyn till
skolornas sport-, påsk och höstlov och inte föreslagit några
sammanträdesdatum under dessa veckor.
Beslutsunderlag




Beslut kommunstyrelsen § 198/2022
Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till




Webbansvarig på ledningsstöd
Alla chefer
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§ 90
Dnr KS/2022:125

Redovisning av ej besvarade motioner 2022
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges sammanträden i februari
och september.
Följande motioner är obesvarade den 30 augusti 2022:







Ansök om medlemskap i Klimatkommunerna, Alexander Karlsson
(V) 2020-12-15
Krav gällande utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom
vård och omsorg, Jonhas Åker (SD) 2021-04-07
Inga fler räknade minuter!, Viktoria Söderling (S) 2021-04-07
Arbetskläder till idrottslärare, Christina Holmström (S) 2021-04-07
Lokalbuss i Tierps köping, Viktoria Söderling (S) och Lars-Olof
Färnström (S) 2021-12-14
Redovisa kommunens koldioxidbudget, Alexander Karlsson (V)
2022-03-01

Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Yttrande

Viktoria Söderling (S) yttrar sig.
Beslutsunderlag




Beslut kommunstyrelsen § 199/2022
Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till



Sekretariatet
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§ 91
Dnr KS/2022:761

Beställning av förstudie - Ny byggnad, Örbyhus skola
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna beställning av en förstudie beträffande uppförandet av en
skolbyggnad om ca 1324 kvadratmeter BTA på Libbarbo 3:1.
Reservation

Viktoria Söderling (S), Bengt–Olov Eriksson (S), Jonas Nyberg (S), Barbro
Wiklund (S), Gunnar Jansson (S), Christina Svensson (S), Lars–Olof
Färnström (S), Marie–Louise Rindå (S), Margaretha Magnusson (S), Oskar
Nilsson (S), Christina Holmström (S), Torgny Helgesson (S), Linda Friberg
(S), Börje Wennberg (S), Inger Andersson (S), Alexander Karlsson (V),
Emmanuel Nzisabira (V) och Eva Berglund (V) reserverar sig till förmån
för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Verksamheten inom Örbyhus skola innefattar låg-, mellan- och högstadium.
Statistiken från förskolans verksamhet på orten samt den inflyttningen som
beräknas ske och till viss del redan har skett i området visar att skolan
framöver kommer ha en brist på klassrum för att hantera elevantalet.
Samhällsbyggnadsenheten har i samråd med utbildningsverksamheten och
TKAB börjat undersöka möjligheten för en nybyggnation på fastigheten
Libbarbo 3:1, där Örbyhus skola idag är inrymd. I planeringen har
identifierats möjligheten att avropa en förskolebyggnad från SKR:s ramavtal
för förskolor och med vissa anpassningar konvertera denna för bruk av
lågstadieverksamhet. Fördelarna med detta i förhållande till framtagandet av
en helt ny byggnad är kostnadsbesparing framför allt inom projektering
samt att konceptbyggnaden kan uppföras betydligt mer skyndsamt tack vare
att den ligger inom färdigt ramavtal. Utgångspunkt för diskussionerna har
varit Sjötorpshus koncept C (se Bilaga 1), vilket är samma leverantör
tidigare valts för förskolebyggnaden i 1 plan intill Ol Andersskolan i
Skärplinge. Anpassningarna som behöver göras för skolverksamheten är
primärt interiöra vilket gör att planskissen i bilaga 1 kommer ändras, medan
den utvändiga gestaltningen på sida 2 lär förbli i stora drag intakt.
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En preliminär skiss över placering av den nya byggnaden står att finna i
Bilaga 2. Denna plats är vald utifrån framför allt logistiska skäl då den bäst
ansluter till befintliga lokaler för lågstadiet. Multiarenan som idag upptar
området kommer i samband med byggnationen att flyttas/återuppbyggas på
en annan plats inom samma fastighet. Det utvalda området har en sedan
tidigare känd problematik med vattenansamlingar på gården till följd av
underdimensionerad omhändertagning av dagvatten. Åtgärder kommer att
behöva vidtas oaktat byggnation, men det finns alltså även här vinster i att
koordinera projekteringen i samband med nybyggnationen.
Då kostnader för dagvattenhanteringen, markförberedelser, de interiöra
lokalanpassningarna och flytt av multiarenan behöver utredas vidare
föreslås att en förstudie för projektet upprättas som grund för vidare beslut
om byggnation.
Per Angemo, skolchef, har vid utskottet barn och ungdoms sammanträde
den 25 augusti 2022 informerat om behovet av ny skolbyggnad i Örbyhus
samt presenterat förslaget om beställning av förstudie. Ledamöter och
ersättare gavs vid sammanträdet tillfälle att inkomma med synpunkter. Inga
synpunkter lämnades under sammanträdet.
Per Angemo, skolchef, Anna Persson, chef Tillväxt och Samhällsbyggnad
och Patrik Helgesson, fastighetschef AB Tierpsbyggen informerar muntligt
om ärendet på kommunstyrelsens sammanträde den 6 september 2022.
Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor.
Barnrättskonsekvenser

I händelse av att förstudien framöver leder till en byggnation ämnar denna
ge grundskoleelever inom Örbyhus skolas upptagningsområde tillgång till
ändamålsenliga lokaler.
Mål och uppdrag

Beslutet ska bidra till/ ta hänsyn följande delmål och strategiska
utvecklingsområden i Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet
2022-2024:
4.2 Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god kvalitet som
leder till relevanta och ändamålsenliga kunskaper.
5.5 Förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljön inom kommunens
verksamheter. Som arbetsgivare i en kvinnodominerad sektor har
kommunen ett särskilt stort ansvar för att förbättra kvinnors arbetsvillkor.
12.3 Kommunens upphandlingar ska främja hållbar produktion och
stimulera en cirkulär ekonomi.
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Strategiskt utvecklingsområde – Livsarenan
Vid planering och byggande ska ett grönt, rent och tilltalande utseende
eftersträvas.
Samt följande skrivning i Naturvårdspolicyn:
I formandet av det hållbara samhället ska erforderliga friytor för skolorna
samt närhet till grönområden för kommuninvånarna prioriteras högt.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kostnad för förstudien som detta beslut avser (inklusive geoteknisk
undersökning och markteknisk undersökningsrapport) uppskattas till ca 300
tkr. Kostnaden finansieras inom Samhällsbyggnads driftbudget.
De preliminära kostnaderna för byggnaden som förstudien avser uppskattas
enligt följande:
Byggnad (Konceptpris+10% pga lokalanpassningar) 30 804 tkr
Mark, exkl. grund ca 12%
5 436 tkr
Byggherre ca 10%
4 530 tkr
Oförutsett ca 10%
4 530 tkr
Totalt:

45 300 tkr

Till ovan tillkommer kostnader för markförberedelser samt flytt av den
befintliga multiarenan, vilka kan specificeras närmare efter att förstudien
utförts.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tilläggsyrkande

Viktoria Sönderlin (S) yrkar att följande beslutsmening läggs till:
att titta på möjligheten att flytta ut förskolan till tillfälliga lokaler under
tiden ny förskola byggs.
Bifall

Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.
Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till Viktoria Söderlings (S) yrkande.
Avslag

Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till Viktoria Söderlings (S) tilläggsyrkande.
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Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordförande ställer proposition på avslag eller bifall till Viktoria Söderlings
(S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå
tilläggsyrkandet.
Viktoria Söderling (S) begär omröstning.
Beslutsgång omröstning

Följande omröstningsproposition godkänns:
- Den som vill avslå Viktoria Söderlings (S) tilläggsyrkande rösta ja
- Den som vill bifalla Viktoria Söderlings (S) tilläggsyrkande röstar
nej
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar att avslå
tilläggsyrkandet (Omröstningsprotokoll/bilaga/).
Resultat:
Ja – 31 röster
Nej – 18 röster
Beslutsunderlag






Beslut kommunstyrelsen § 200/2022
Handläggarens tjänsteutlåtande
Sjötorpshus koncept c - Bilaga 1
Preliminär inplacering Örbyhus skola - Bilaga 2

Beslutet skickas till







Lokalstrateg
Utbildningschef
Ekonomichef
Chef Förvaltning och Genomförande
Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad
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§ 92
Dnr KS/2022:114

Godkännande av entledigande från uppdrag i
kommunfullmäktige
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Marianne Eriksson (C) begäran om entledigande från sitt
uppdra som ledamot i kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet

Marianne Eriksson (C) har den 8 augusti 2022 inkommit med en begäran
om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige godkänner begäran om entledigandet och sedan är det
Länsstyrelsen som utser ny ledamot.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Inkommen begäran om entledigande

Beslutet skickas till



Länsstyrelsen Uppsala län
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§ 93
Dnr KS/2022:114

Godkännande av entledigande och val av ny ledamot i
valnämnden
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Marianne Erikssons (C) begäran om entledigande från sitt
uppdrag som ledamot i valnämnden, samt
att till ny ledamot i valnämnden under perioden 27 september 2022 till och
med 31 december 2022 välja Vakant (C).
Sammanfattning av ärendet

Marianne Eriksson (C) har den 8 augusti 2022 inkommit med en begäran
om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i valnämnden.
Yttrande

Lotta Carlberg (C) yttrar sig.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut
Inkommen begäran om entledigande
Nominering av ny ledamot

Beslutet skickas till





Berörda ledamöter
Lönecentrum
Administrativ assistent Ledningsstöd
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§ 94
Dnr KS/2022:114

Val av nämndeman
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
att till nämndeman för perioden 26 september 2022 till och med den 31
december 2023 välja Bengt Asplund.
Sammanfattning av ärendet

Uppsala tingsrätt har meddelat att Bengt Lindström entledigas som
nämndeman vid Uppsala tingsrätt från och med 22 augusti 2022 på egen
begäran.
Yttrande

Joakim Larsson (SD) yttrar sig.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut
Nominering av nämndeman
Uppsala tingsrätts beslut om entledigande

Beslutet skickas till




Uppsala tingsrätt
Ny nämndeman
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§ 95
Dnr KS/2022:73, KS/2022:114, KS/2022:1, KS/2022:493

Inkomna beslut och skrivelser
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna informationen.
Sammanfattning av ärendet

I utskicket av handlingar till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
bifogas inkomna beslut och skrivelser som bedöms vara av intresse för
politiken.
Inkomna inbjudningar till utbildningar, kurser och konferensen läggs
löpnade på Insidan i gruppen Utbildningar, kurser och konferenser. Samtliga
ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige har tillgång till gruppen samt
eget ansvar att bevaka de inbjudningar som publiceras.
Protokoll från kommunfullmäktiges beredningar finns att läsa på
kommunens hemsida.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Bifogade inkomna beslut och skrivelser
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