SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-03

Tid och plats

3 september 2019, kl. 13:0015:30 i Kommunhuset, A-salen, Tierp

Paragrafer

120-148

Bevis om anslag

Anslaget sätts upp: 2019-09-09

Protokollets förvaringsplats

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Utses att justera

Torgny Helgesson

Beslutande
Ledamöter

Sara Sjödal (C), Ordförande
Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M),
1:e vice ordförande
Lotta Carlberg (C)
Åsa Sikberg (M)
Ann-Kristin Ringefors (KD)
Joachim Stormvall (MP)
Alfred Mujambere (L)

Beslutande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän och övriga

Anslaget tas ner: 2019-10-01

Viktoria Söderling (S)
Jonas Nyberg (S)
Erica Aspgren Wallin (S)
Torgny Helgesson (S)
Joakim Larsson (SD)
Jonhas Åker (SD)

Gunnar Jansson (S)
Agnetha Andersson (V)

Anna Ahlin (C)
Carola Fredén (M)
Erik Kolm (C)
Emma Lokander (M)
Gunilla Wisell (KD)
Jenny Lundström (MP)

Barbro Wiklund (S)
Christina Holmström (S)
Annie Pettersson (V)
Bengt Lindström (SD)
Klas Jakobsson (SD)

Randi Graungaard, kommundirektör
Anna Trankell, kommunsekreterare
Annika Höök, utskottssekreterare
Jenny Ljungvall Cardoso, kommunjurist § 121
Anders Badner, kommunikationsstrateg § 121
Helena Carlsson, versksamhetschef vård och omsorg § 135
Louise Stenmark, skolskjutshandläggare § 136
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-03

Underskrifter
Sekreterare
Anna Trankell
Ordförande
Sara Sjödal
Justerande
Torgny Helgesson

Ordförande sign

Justerare sign

2

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-03
Innehållsförteckning
Paragraf Rubrik

Dnr

Upprop
Val av justerare - Torgny Helgesson
§ 120

Godkännande av föredragningslistan

2019/106

§ 121

Utbildning offentlighet och
sekretesslagen OSL, media och
kommunallagen kl 14.00

2019/72

§ 122

Plan för utbildningar på
introduktionsprogrammet

2019/653

§ 123

Tillägg 3 till markanvisningsavtal, del av 2019/674
Siggbo Handelsområde

§ 124

Riktlinjer sociala bostäder

2019/554

§ 125

Svar på remiss – Handlingsprogram
enligt lag om skydd mot olyckor från
2020

2019/530

§ 126

Svar på remiss Förslag till
Bostadsförsörjningsprogram Heby
kommun mandatperioden 2018-2022

2019/551

§ 127

Verksamhetsberättelser 2018 Närvård
Tierp

2019/307

§ 128

Val av förtroendevald till
pensionärsrådet

2019/101

§ 129

Anmälan av ordförandebeslut - sekretess

2018/1161

§ 130

Anmälan av ordförandebeslut Överklagan - Ansökan om
undersökningstillstånd enligt
mineralllagen (1991:45) för Finnsbo 100
i Östhammar och Tiersps kommun

2019/444

§ 131

Återrapportering om organiserade
företagsbesök

2019/280

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-03
§ 132

Redovisning av protokoll

2019/150

§ 133

Redosvisning av delegationsbeslut

2019/60

§ 134

Redovisning av inkomna beslut och
skrivelser

2019/70

§ 135

Uppsägning av avtal om närvårdsplatser

2017/492

§ 136

Regler för skolskjuts och elevresor

2019/432

§ 137

Avgift för familjerådgivning

2019/641

§ 138

Hållbarhetslöfte i regionalt
åtgärdsprogram för minskad
klimatpåverkan - Färdplan för ett
hållbart län

2019/587

§ 139

Varuförsörjningsplan för Tierps
kommun

2019/441

§ 140

Grund för verksamhetsstyrning

2019/569

§ 141

Revidering av bolagsordning Tierps
Energi & Miljö AB (Tierp Fjärrvärme)

2019/501

§ 142

Taxor för tillsyn och tillstånd inom den
gemensamma räddningsnämndens
område

2019/343

§ 143

Svar på motion - Sluta kalla
medborgarna för kunder, Alexander
Karlsson (V)

2018/164

§ 144

Svar på motion - Iläggningsplatser för
båtar Jonhas Åker (SD)

2018/1002

§ 145

Svar på motion - Larma
livräddningsbojar Jonhas Åker (SD)

2018/1001

§ 146

Redovisning av ej besvarade motioner
2019

2019/178

§ 147

Redovisning av ej verkställda beslut
kvartal 1 2019 – Utskottet barn och
ungdom

2019/509

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-03
§ 148

Redovisning av ej verkställda beslut
kvartal 1 2019 – Utskottet arbete och
omsorg

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

2019/508

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-03

§ 120
Dnr 2019/106

Godkännande av föredragningslistan
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan med följande revideringar:
1. Kommunstyrelsen godkänner att Annika Höök, utskottssekreterare
deltar under mötet
2. Ärende 18 Uppsägning av avtal om närvårdsplatser, behandlas sist i
ordningsföljden på föredragningslistan

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-03

§ 121
Dnr 2019/72

Utbildning offentlighet och sekretesslagen OSL, media och
kommunallagen
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Jenny Ljungvall Cardoso, kommunjurist och Anders Badner,
kommunikationsstrateg går igenom bestämmelser i offentlighets- och
sekretesslagen, tryckfrihetsförordningen, kommunallagen och relationer till
media.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-03

§ 122
Dnr 2019/653

Plan för utbildningar på introduktionsprogrammet
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa Plan för utbildningar på Introduktionsprogrammen.
Sammanfattning av ärendet

Från 1 juli 2019 ska utbildningen på ett introduktionsprogram följa en plan
för utbildningen som beslutas av huvudmannen. Utbildningsplanen ska
innehålla uppgifter om utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och
längd. Planen bör utgå ifrån de lokala förutsättningarna och elevernas
behov. Eftersom introduktionsprogrammen inte har en nationellt fastställd
struktur blir skolhuvudmannens plan för utbildningen och elevens
individuella studieplan särskilt viktiga för att säkerhetsställa en utbildning
som utgår från varje individs behov.
Beslutsmotivering

Plan för utbildningar på Introduktionsprogrammen är reglerad i skollagen
kap.17 § 7. Beslut om utbildningsplan skall tas av huvudmannen.
Beslutsunderlag



Bilaga 1, Plan för utbildningar på Introduktionsprogrammen

Beslutet skickas till



Skolchef

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-03

§ 123
Dnr 2019/674

Tillägg 3 till markanvisningsavtal, del av Siggbo Handelsområde
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna tre månaders förlängning för tidigare avtal om markanvisning
fr o m 2019-10-01 till och med 2019-12-31.
Sammanfattning av ärendet

Till grund för avtalet ligger att Byggherren är överens med kommunen om
bebyggelse av fastigheten. Överenskommelsen gäller ett för kommunen
attraktivt handelsområde. Byggherren är i slutskedet av tecknande av
hyresavtal med verksamheter som önskar etablera sig i området men
tidsplanen behöver anpassas något för att få alla avtal färdigställda innan
försäljning av fastigheten.
Beslutsmotivering

Syftet med tilläggsavtalet är att anpassa tidsplanen då tecknandet av
hyresavtal för verksamheter som önskar etablera sig på handelsområdet är i
slutskedet av förhandlingarna, men ännu inte helt slutförda.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kommunen ansvarar för utbyggnation av allmänna V/A-nätet till
fastigheten. Anslutningsavgifter, bygglov och planavgift erläggs av
Byggherren enligt gällande taxa. Förrättningskostnaden för reglering hos
Lantmäteriet bekostas av Byggherren, som också bekostar sin del av
gemensamhetsanläggningar och infarter. Byggherren köper också marken
enligt kommunens marktaxa.
Beslutsunderlag






Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 52/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Tillägg 3 till markanvisningsavtal
Överlåtelse av markanvisning dd 2018 i december

Beslutet skickas till




Chef Medborgarservice
Tf chef Förvaltning och Genomförande

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-03

§ 124
Dnr 2019/554

Riktlinjer sociala bostäder
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta Riktlinjer för sociala bostäder i Tierps kommun från och med den 3
september 2019.
Reservation

Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), och Erica Aspgren Wallin (S),
Gunnar Jansson (S), Torgny Helgesson (S) och Agnetha Andersson (V)
anmäler skriftlig reservation till förmån för eget yrkande. /Bilaga/
Joakim Larsson (SD) anmäler reservation till förmån för eget
förslag./bilaga/
Sammanfattning av ärendet

Tidigare riktlinjer i bostadssociala frågor återfanns som en del inom ramen
för riktlinjerna för ekonomiskt bistånd.
När dessa riktlinjer förnyades den 1 januari 2018, lyftes frågan om
exempelvis bostadssociala kontrakt ur, till förmån för egna mer omfattande
riktlinjer då behov av det bedömandes föreligga. Frågorna är så viktiga och
omfattande att de kräver egna riktlinjer.
Beslutsmotivering

Mot bakgrund av ovan finns just nu inte några riktlinjer för sociala bostäder,
ex. bostadssocial kontrakt, i Tierps kommun.
Frågan har setts över och nya riktlinjer är nu skapade.
Förslag på dessa riktlinjer är nu klara. En genomlysning har också gjorts i
ärendet (se särskild bilaga).
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
att återremittera ärendet för att återkomma till utskottet Arbete och Omsorg
för en diskussion om riktlinjen innan den åter tas upp till beslut i enlighet
med tidigare givet uppdrag.
Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-03
Tilläggsyrkande

Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag med följande
justeringar:
Sid 5, avsnittet Skälig levnadsnivå: Efter första stycket läggs till texten ”I
bedömningen av resurser skall särskild hänsyn tas till tillgången på lediga
lägenheter hos kommunens hyresvärdar. Särskild förtur för socialtjänsten
skall inte brukas.”
Sid 8, avsnittet Genomgångsbostad: Tillägg ”Insatsen kan dock pågå längst
sex månader”
Sid 8, avsnittet Hyresgaranti: Tidsgränsen ändras från två år till sex
månader.
Sid 11, avsnittet Anknytande familjer: All text från meningen som börjar
”Det är samtidigt…” strykes.
Bifall

Åsa Sikberg (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Avslag

Sara Sjödal (C) yrkar avslag på Joakim Larssons (SD) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen. Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras
idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons
(SD) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
liggande förslag.
Beslutsunderlag






Beslut utskottet arbete och omsorg § 80/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Riktlinjer för sociala bostäder i Tierps kommun
Genomlysning bostadssociala bostäder

Beslutet skickas till




verksamhetschef, IFO
verksamhetsutvecklare, IFO

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-03

§ 125
Dnr 2019/530

Svar på remiss – Handlingsprogram enligt lag om skydd mot
olyckor från 2020
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att Tierps kommun inte har några synpunkter gällande remissen
Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor från 2020.
Sammanfattning av ärendet

Uppsala brandförsvar är en gemensam nämnd i Uppsala kommun som
ansvarar för räddningstjänsten i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.
Räddningsnämnden och kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar
om handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Handlingsprogrammet revideras en gång per mandatperiod. Uppsala
brandförsvar har skickat ut remiss av förslag till handlingsprogram för 2020
som besvaras.
Beslutsunderlag





Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 47/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Remiss- Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor från
2020. Diarienummer RÄN 2019-0033.

Beslutet skickas till

Uppsala brandförsvar

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-03

§ 126
Dnr 2019/551

Svar på remiss Förslag till Bostadsförsörjningsprogram Heby
kommun mandatperioden 2018-2022
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta yttrandet som sitt eget och skicka det till Heby kommun.
Beslutsunderlag






Beslut utskottet samhällsbyggnad § 93/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Yttrande
Remiss – Förslag till bostadsförsörjningsprogram för Heby kommun
mandatperioden 2018-2022

Beslutet skickas till



Heby kommun

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-03

§ 127
Dnr 2019/307

Verksamhetsberättelser 2018 Närvård Tierp
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Verksamhetsberättelse Närvård Tierp 2018 och lägga den till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser representanter
till den lokala politiska styrgruppen för närvård, som tillsammans med
chefsgrupp närvård leder närvårdsutvecklingen i Tierp. Styrelserna delges
årligen verksamhetsberättelse om utvecklingen, och därmed samverkan
inom hälso- och sjukvård, social omsorg och skola mellan Region Uppsala
och Tierps kommun.
Beslutsmotivering

Närvårdsstrategens förslag till verksamhetsberättelse godkändes av
chefsgruppen 2019-02-06 och styrgruppen 2019-02-20.
Beslutsunderlag





Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 48/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Verksamhetsberättelse närvård Tierp 2018

Beslutet skickas till



Närvårdsstrateg

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-03

§ 128
Dnr 2019/101

Val av förtroendevald till pensionärsrådet
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att som förtroendevald i pensionärsrådet utse Bert Karlsson (V) för perioden
3 september 2019 till och med 31 december 2022.
Sammanfattning av ärendet

Urban Blomster (V) har den 12 juni 2019 begärt entledigande från sitt
uppdrag som förtroendevald i pensionärsrådet.
Beslutsunderlag




Inkommen begäran om entledigande
Förslag från gruppeldare

Beslutet skickas till






Ordförande i pensionärsrådet
Berörda förtroendevalda
Systemadministratör Troman
Lönecentrum

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-03

§ 129
Dnr 2018/1161

Anmälan av ordförandebeslut - sekretess
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att ta anmälan av ordförandebeslut till protokollet.
Sammanfattning av ärendet

Följande ordförandebeslut har fattats av kommunstyrelsens ordförande
med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning
punkt U005 vid brådskande ärende.
Sekretess:
 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § p.1 föräldrabalken
2019-08-06
 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § p.1 föräldrabalken
2019-08-12
 Snabbyttrande/upplysningar enligt 6 kap 20 § andra stycket
föräldrabalken 2019-06-05
 Vårdnad, boende, umgänge enligt 6 kap 19 § tredje stycket
föräldrabalken 2019-06-14
 Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § pl Lag (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 2019-08-20
Underlagen redovisas på sammanträdet.
Beslutsunderlag



Ordförandebeslut enligt ovan

Beslutet skickas till



IFO

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-03

§ 130
Dnr 2019/444

Anmälan av ordförandebeslut - Överklagan - Ansökan om
undersökningstillstånd enligt mineralllagen (1991:45) för
Finnsbo 100 i Östhammar och Tiersps kommun
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att ta anmälan av ordförandebeslut till protokollet.
Sammanfattning av ärendet

Följande ordförandebeslut har fattats av kommunstyrelsens ordförande med
stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt U005 vid brådskande
ärende.


Överklagan – Ansökan om undersökningstillstånd enligt
minerallagen (1991:45) 2019-07-25

Beslutsunderlag



Ordförandebeslut enligt ovan

Beslutet skickas till



Ledningsstöd för registrering

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-03

§ 131
Dnr 2019/280

Återrapportering om organiserade företagsbesök
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga återrapportering av organiserade företagsbesök till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Tierps kommun gör kontinuerligt företagsbesök som genomförs av
tjänstemän från enheten Näringsliv och turism tillsammans med
kommunpolitiker. Målet är att genomföra minst fyra organiserade
företagsbesök i månaden och till varje besök finns ett färdigt frågeformulär
som fylls i.
Syftet med besöken är att företagets tankar, idéer och synpunkter skall
protokollföras och sedan redovisas för kommunstyrelsen för att skapa en
tydligare koppling mellan näringslivet och politiken. Företagen kan själva
anmäla sig på kommunens hemsida och kan då meddela om de önskar att
någon speciell fråga skall diskuteras under mötet eller om en viss funktion
från kommunen skall delta
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande med bilagor

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-03

§ 132
Dnr 2019/150

Redovisning av protokoll
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Nedan redovisas protokoll från Tierps kommuns egna utskott, nämnder, råd,
beredningar och bolag under perioden från senaste
kommunstyrelsesammanträdet.
Dessa protokoll finns på www.tierp.se och läggs inte som bilaga i
redovisningen. Undantag är protokoll för kommunstyrelsens
förhandlingsdelegation och protokoll från bolagen som ligger med som
bilagor i redovisningen.
Nedan redovisas protokoll från Tierps kommuns egna utskott, nämnder, råd,
beredningar och bolag under perioden från senaste
kommunstyrelsesammanträdet.
Dessa protokoll finns på www.tierp.se och läggs inte som bilaga i
redovisningen. Undantag är protokoll för kommunstyrelsens
förhandlingsdelegation och protokoll från bolagen som ligger med som
bilagor i redovisningen.
Protokoll Tierps kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde 20 augusti 2019
Utskottet samhällsbyggnad
Sammanträde 14 maj 2019
Sammanträde 18 juni 2019
Sammanträde 20 augusti 2019
Utskottet barn och ungdom
Sammanträde 19 juni 2019
Utskottet arbete och omsorg
Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-03
Sammanträde 17 juni 2019
It-nämnden
Sammanträde 27 juni 2019
Lönenämnden
Sammanträde 27 juni 2019
Jävsnämnden
Sammanträde 21 maj 2019
Pensionärsrådet
Sammanträde 8 februari 2019
Sammanträde 20 maj 2019
Rådet för funktionshinderfrågor
Sammanträde 7 februari 2019
Sammanträde 22 maj 2019
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation
Sammanträde 15 maj 2019
Demokratiberedningen
Sammanträde 19 mars 2019
Sammanträde 13 juni 2019
Beredning för översiktsplan 2050
Sammanträde 17 juni 2019
Sammanträde 22 augusti 2019

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-03

§ 133
Dnr 2019/60

Redosvisning av delegationsbeslut
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt kommunallagen, inklusive
beslut som fattas med vidaredelegation.
Kommunstyrelsen har i kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit
beslutanderätt till utskottet, ordföranden och tjänstemän. Beslutanderätt
kan också i vissa fall delegerats i separata kommunstyrelsebeslut.
Beslut fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen.
Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen:
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser
Handlingsid: KS 2019.3580
Period: 2019-06-01 - 2019-06-30
Handlingsid: KS 2019.3579
Period: 2019-07-01 - 2019-07-31
Handlingsid: KS 2019.2832
Period: 2019.05.01 - 2019.05.31
Bostadsanpassningsbidrag
Handlingsid: KS 2019.3581
Period: Lista 6
Handlingsid: KS 2019.2831
Period: Lista 5
Handlingsid: KS 2019.2830
Period: Lista 4
Bygglov
Handlingsid: KS 2019.3616
Period: 2019-05-17 - 2019-08-16
Ordförande sign

Justerare sign

21

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-03
Miljö- och hälsoskydd
Handlingsid: KS 2019.3617
Period: 2019-05-17 - 2019-08-16
Färdtjänst
Handlingsid: KS 2019.3578
Period: 2019. 2019-05-08 - 2019-08-12
Fastställande av faderskap
Handlingsid: KS 2019.3630
Period: 2019-05-16 - 2019-07-11
Handlingsid: KS 2019.3633
Period: 2019-07-11 - 2019-08-15
Handlingsid: KS 2019.3634
Period: 2019-05-17 - 2019-08-13
Parkeringstillstånd
Handlingsid: KS 2019.3635
Period: 2019-05-10 - 2019-08-16
Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution
Handlingsid: KS 2019.3758
Period: Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 3 september 2019,
lista 5/2019
Beslutsunderlag
 Delegationsbeslutslistor från verksamheterna
Beslutet skickas till
 Berörda handläggare

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 134
Dnr 2019/70

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunstyrelsens
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i appen
löpande vart efter dem registrerats i kommunens diarieföringssystem.
Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka
handlingar som finns att tillgå.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför
kommunstyrelsen senast sammanträde

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 135
Dnr 2017/492

Uppsägning av avtal om närvårdsplatser
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att säga upp avtalet om närvårdsplatser från och med 1 januari 2020 och
att arbeta vidare för att gemensamt med regionen etablera en
närvårdsavdelning utifrån projekt Vårdcentrum Tierp.
Reservation

Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), och Erica Aspgren Wallin (S),
Gunnar Jansson (S), Torgny Helgesson (S) och Agnetha Andersson (V)
anmäler skriftlig reservation till förmån för eget yrkande. /Bilaga/
Sammanfattning av ärendet

Helena Carlsson, verksamhetschef vård och omsorg föredrar ärendet.
Avtal om närvårdsplatser tecknades juni 2017 efter beslut i
Kommunstyrelsen KS § 76/2017 respektive Regionstyrelsen. Avtalet avsåg
6 platser för närvård enligt principer för direktinläggning varav minst 2
stycken alltid skulle stå till kommunens förfogande. Platserna inrymdes i
geriatrikens befintliga lokaler vilket innebar att det endast fanns utrymme
för att öppna 3 platser dvs hälften av det planerade. Finansieringen av
närvårdsplatserna är fördelat till 2/3 delar av regionen och 1/3 del av
kommunen.
Under 2017 och 2018 har uppföljningar genomförts och presenterats för
styrgrupp Närvård regelbundet, uppföljningarna har visat på att vårdnivån
till största del varit regionvård och att den kommunala hälso- och
sjukvården inte haft behov av att nyttja platser i den utsträckning man
förväntade. I verksamhetsberättelsen 2018 för Närvård lyfts problematiken
och att inskrivningskriterierna behöver kompletteras. Den nuvarande
finansieringsmodellen och faktiska beläggningen innebär att kommunen
finansierar verksamheten som bedrivs på regionvårds nivå. Årliga kostnaden
uppgår till 1,5 mnkr. En översyn av framtida behov bör genomföras i
samverkan med regionen och arbetet som pågår med Effektiv och nära vård
2030.
Ordförande sign

Justerare sign
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Insatsen för den kommunala hälso- och sjukvården kan verkställas på
kommunens egna enheter tills beslut är fattat om en närvårdsavdelning.
I arbetet med att utveckla Effektiv och nära vård 2030 är inriktningen att
etablera ett vårdcentrum i Tierp framtagen. För att vården ska vara nära,
likvärdig och jämlik för länets alla invånare är en av grundförutsättningarna
att det finns en närvårdsavdelning öppen dygnet runt med möjligheter till
akuta inläggningar. I slutrapporten för delprojektet närvårdsavdelning har
förslag tagits fram på hur en närvårdsavdelning ska drivas, vilka
kompetenser som ska finnas och vilka inskrivnings- samt
utskrivningskriterier som ska gälla. I slutrapporten behandlas även frågan
om andelen regionvård och andelen kommunal vård som 80/20, detta
baserar sig på en bedömning av läkare och sjuksköterskors upplevelse av
den vårdnivå som utförs idag. Det kommer att genomföras en fördjupad
granskning med fokus på vårdnivå för att kunna erbjuda rätt nivå på rätt
plats.
För att kunna etablera närvårdsplatser på en vårdnivå som är ändamålsenlig
och som möter upp patienternas behov bör kommunen avvakta resultatet av
den fördjupade granskningen och därefter gemensamt med regionen etablera
en samfinansierad verksamhet som baserar sig på en faktisk vårdnivå
jämfört med den verksamhet och fördelning som nuvarande avtal innebär.
I beslut om Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren 20192021 KF §141/2018 har det fastställts att anslaget för närvårdspaltser ska
minska alternativt att avtalet bryts.
Beslutsmotivering

Beslutet innebär minskade kostnader på 1,5 mnkr.
Insatsen för den kommunala hälso- och sjukvården kan verkställas på
kommunens egna enheter tills beslut är fattat om en närvårdsavdelning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
att avslå första samt andra att satsen och
att fortsätta förhandlingen med regionen om ett förnyat avtal med fler
platser som blir en egen närvårdsavdelning.
Bifall

Åsa Sikberg (M) och Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag.
Erica Aspgren Wallin (S) och Agnetha Andersson (V) yrkar bifall till
Viktoria Söderlings (S) yrkande.
Ordförande sign

Justerare sign
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Beslutsgång

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings
(S) yrkande om att avslå första och andra attsatsen, och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag till första att-sats.
Ordföranden ställer proposition på andra att-sats i liggande förslag mot
Viktoria Söderlings (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt liggande förslag till andra att-sats.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Beslutet innebär minskade kostnader på 1,5 mnkr.
Beslutsunderlag








Beslut utskottet Arbete och omsorg § 83/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslut Kommunstyrelsen § 76/2017
Effektiv och nära vård 2030
Verksamhetsberättelse Närvård 2018
Avtal om närvårdsplatser

Beslutet skickas till





Verksamhetschef Vård och omsorg
Närvårdsstrateg
Regionstyrelsen Region Uppsala

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 136
Dnr 2019/432

Regler för skolskjuts och elevresor
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Regler för skolskjuts och elevresor (tidigare benämnd
skolskjutsbestämmelser – lokala riktlinjer) att gälla från och med den 17
september 2019 och revideras senast den 30 juni 2023 och
att därmed upphäva tidigare beslut i utskottet barn och ungdom § 118/2019.
Sammanfattning av ärendet

Tierps kommuns lokala riktlinjer för skolskjuts fastställdes senast av
kommunfullmäktige den 12 juni 2012 § 70. Med anledning av att en
skolskjutssamordnare tillsattes av Tierps kommun i april 2019 föreslås
revidering av regler för skolskjuts och elevresor.
Protokollsanteckning

Joakim Larsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
”I och med att Trafikverket har aviserat att man har för avsikt att sänka
hastigheterna på flera vägar i kommunen från 90 till 80 samt från 70 till 60
så kommer det att få effekter på vem som får skolskjuts. Det är viktigt att
kommunen bevakar denna fråga och anpassar reglerna när Trafikverkets nya
regler tas i bruk, annars riskerar det att inverka menligt på de ungdomar som
tidigare har kunnat få skolskjuts.”
Beslutsunderlag






Beslut utskottet barn och ungdom § 197/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Regler för skolskjuts och elevresor
Yttrande

Beslutet skickas till




Skolskjutssamordnare
Skolformschef grundskolan

Ordförande sign
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§ 137
Dnr 2019/641

Avgift för familjerådgivning
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att införa avgift för sen avbokning för familjerådgivningssamtal med 250 kr.
Reservation

Sara Sjödal (C), Lars-Göran Birkehorn Karlssen (M), Lotta Carlberg (C),
Åsa Sikberg (M), Ann-Kristin Ringefors (KD), Joachim Stormvall (MP) och
Alfred Mujambere (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Familjerådgivning är en serviceinsats som kommunen är skyldig att
tillhandahålla enligt 5 kap 3 § socialtjänstlagen. Sedan 2017 utförs tjänsten
av Uppsala kommun. Ingen egenavgift tas för närvarande ut. Fyra av länets
åtta kommuner tar ut avgift för familjerådgivning. Total kostnad för
Familjerådgivning 2018 var 241 300 kr.
Kostnad för familjerådgivandesamtal 2019: 1665 kr per samtal och 625 kr
för sent avbokat besök. För 2019 prognostiseras kostnaden för sena
avbokningar uppgå till 33 750 kr. Under 2018 genomfördes 262
familjerådgivande samtal i 83 ärenden, dvs ett snitt av 3 samtal per ärende.
Förslaget innebär att Tierps kommun beslutar om att avgiftsbelägga
Familjerådgivande samtal i samma nivå som Uppsala kommun, 250 kr per
samtal samt att införa avgift för uteblivna besök/sent avbokade besök
(mindre än 24 h innan) med samma belopp.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
att avslå den första att-satsen och bifall till den andra att-satsen.

Ordförande sign

Justerare sign
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Bifall

Åsa Sikberg (M) yrkar bifall till liggande förslag;
att införa besöksavgift för familjerådgivningssamtal med 250 kr och
att införa avgift för sen avbokning för familjerådgivningssamtal med 250 kr
Agnetha Andersson (V), Joakim Larsson (SD) och Erica Aspgren Wallin (S)
yrkar bifall till Viktoria Söderlings (S) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på att-sats ett i liggande förslag och Viktoria
Söderlings (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
liggande förslag.
Viktoria Söderling (S) begär omröstning.
Beslutsgång omröstning

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Omröstning
Följande omröstningsproposition godkänns:
 Den som vill bifalla att-sats ett i liggande förslag röstar ja
 Den som vill bifalla Viktoria Söderlings (S) yrkande röstar nej
Resultat:

Ja - 7 röster
Nej - 8 röster
Omröstning verkställs och kommunstyrelsen beslutar enligt Viktoria
Söderling (S) yrkande. (Omröstningsprotokoll/bilaga/)
Beslutsunderlag





Beslut utskottet arbete och omsorg § 81/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Utredning angående införande av avgift

Beslutet skickas till



Individ- och familjeomsorg

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 138
Dnr 2019/587

Hållbarhetslöfte i regionalt åtgärdsprogram för minskad
klimatpåverkan - Färdplan för ett hållbart län
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta yttrandet som sitt eget och skicka det till Länsstyrelsen.
Reservation

Joakim Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen i Uppsala har under 2018 arbetat fram ett program med
åtgärder för hur kommuner, organisationer och företag gemensamt kan
minska de klimatpåverkande utsläppen och effektivisera
energianvändningen i länet. Åtgärdsprogrammet Färdplan för ett hållbart län
innefattar 21 åtgärder med ett antal konkreta aktiviteter under varje åtgärd.
Varje kommun, organisation och företag inbjuds nu att teckna
hållbarhetslöften genom att förbinda sig att genomföra ett frivilligt antal
åtgärder och aktiviteter i färdplanen.
Beslutsmotivering

Genom att länsstyrelsen tillsammans med kommuner, organisationer och
företag arbetar gemensamt enligt denna färdplan kan vi öka takten i
klimatarbetet och bidra till uppfyllelse av de nationella klimat- och
energimålen. Färdplanen agerar som ett sammanhållande dokument för allt
klimatarbete i länet och verkar som en morot och ett dragplåster för aktörer
att genomföra åtgärder och höja sina ambitioner på klimatområdet.
Eventuella övriga aktiviteter som är kopplade till åtgärderna kommer att
fastslås i verksamhetsplan och budget för respektive år.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ändringsyrkande

Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta

Ordförande sign

Justerare sign
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att i Färdplan för ett hållbart län - Hållbarhetslöften för Tierps
kommun stryka punkt två (Prioritera snöröjning av gång-/cykelbanor
framför bilväg (även utanför tätort) under åtagande 1.
Bifall

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

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons
(SD) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
liggande förslag.
Beslutsunderlag






Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 51/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Färdplan för ett hållbart län – Hållbarhetslöften för Tierps kommun
Remiss – Färdplan för ett hållbart län

Beslutet skickas till




Länsstyrelsen i Uppsala
Samhällsplanerare trafik och infrastruktur

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 139
Dnr 2019/441

Varuförsörjningsplan för Tierps kommun
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Varuförsörjningsplanen för Tierps kommun från och med 17
september 2019.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommundirektören i uppdrag att utreda beloppsnivån på
hemsändningsbidraget.
Sammanfattning av ärendet

Tillgänglighet till grundläggande service för människor och företag är en
viktig del för att skapa goda livs- och boendemiljöer i alla delar av
kommunen. Tierps varuförsörjningsplan är från år 1980 och behöver
aktualiseras. Sedan antagandet har en ny förordning om stöd till
kommersiell service (SFS 2000:284) upprättats och förutsättningarna inom
kommunen förändrats. År 1980 fanns det fjorton landsbygdsbutiker utanför
Tierps centralort, endast sex stycken finns kvar idag.
Syftet med varuförsörjningsplanen är att bedöma den aktuella situationen
för kommersiell service i kommunens lands- och glesbygd. Planen ska ligga
till grund för kommunens fortsatta planering och för beslut om stödinsatser
för att bibehålla kommersiell service i landsbygd. Vidare är en aktuell plan
en förutsättning för att Region Uppsala ska kunna utbetala statligt stöd till
kommunen för dess kostnader i anslutning till hemsändningsbidrag.
Beslutsmotivering
Region Uppsala har begärt att kommunen tar fram en ny varuförsörjningsplan
för att kunna bedöma den aktuella situationen för kommersiell service i
kommunens landsbygd. En aktuell varuförsörjningsplan är en förutsättning för
att Region Uppsala fortsatt ska kunna bevilja statsbidrag för kommunens
kostnader för hemsändningsbidrag.

Tierps kommun har sedan år 1979 gett bidrag för hemsändning av dagligvaror
till hushåll i glesbygd som har stort avstånd till, eller saknar möjligheter att på
annat sätt ta sig till, närmaste butik. Under 2018 var det drygt 80 hushåll som
beviljades bidrag för varuhemsändning till en total kostnad på 194 000kr.
Ordförande sign

Justerare sign
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Hemsändning av dagligvaror är framför allt viktigt för äldre i glesbygd som har
långt till närmaste butik och det utgör också ett viktigt tillskott till flera av
landsbygdsbutikerna, till en för kommunen liten kostnad.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Sedan år 2004 uppgår bidraget till 100kr per hemsändning. År 2018 var den
totala kostnaden för hemsändningsbidrag 194.000kr, varav Tierps kommun
stod för 97.000kr. Andelen som utnyttjat bidraget har minskat sedan år 1980
och några stora förändringar är inte att vänta under kommande år.
Beslutsunderlag





Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 50/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Varuförsörjningsplan för Tierps kommun

Beslutet skickas till




Region Uppsala
Hållbarhetsstrateg
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§ 140
Dnr 2019/569

Grund för verksamhetsstyrning
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utvecklingen av verksamhetsstyrningen inom Tierps kommun i
fortsättningen ska ha målstyrning som grund, samt att det tidigare beslutet
om balanserad styrning KF §126/2000 därmed upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen tillämpar en rambudgetteknik för sin verksamhetsstyrning. År
2000 beslutades att metoden Balanserad styrning skulle införas i
verksamhetsstyrningen för att hantera styrningen av kvalitet (KF
§126/2000). Sedan år 2000 har ekonomi- och kvalitetsstyrningen inom
kommunens verksamhetsområden utvecklats, bland annat utifrån forskning
och kunskap om processer samt utifrån myndigheters krav. I samband med
beslut om verksamhetsplan för 2019 gavs ett uppdrag till kommundirektören
att se över styrmodellen och antingen få till stånd en nystart eller
introducera en annan modell.
Översynen har inletts med en översyn av kommunens viktigaste
styrinstrument budgeten. För att få en tydligare struktur och därmed på
bättre sätt möjliggöra medborgarnas insyn i och förståelse för kommunens
verksamheter har en ny form för budgetdokumentet (Plan för Tierps
kommuns ekonomi och verksamhet) tagits fram. Formen bygger på
målstyrning. Den nya strukturen innebär även en tydlighet i skillnad mellan
politiska mål och verksamheternas planering. Det nya budgetdokumentet
säkerställer även att den del av beslutet om ”Regler för intern styrning och
kontroll” som antogs av kommunstyrelsen 2017-12-05 (KS §163/2017) som
avser tillitsbaserat förhållningssätt beaktas i styrningen. Budgetdokumentets
utformning möjliggör dessutom en harmonisering med FNs antagna
hållbarhetsmål, Agenda 2030, och regionala mål.

Ordförande sign
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Beslutsmotivering

Kunskapen om och kompetensen att använda balanserad styrning har inte
vidmakthållits sedan många år tillbaka och bedömningen är att målstyrning
som modell, tillsammans med tillämpning av tillitsbaserat förhållningssätt i
styrningen i enlighet med ”Regler för intern styrning och kontroll” som
antogs av Kommunstyrelsen 2017-12-05 (KS §163/2017) är en mera
modern och adekvat modell.
Beslutsunderlag






Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 49/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslut om balanserad styrning KF §126/2000
Regler för intern styrning och kontroll

Beslutet skickas till



Kommundirektör
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§ 141
Dnr 2019/501

Revidering av bolagsordning Tierps Energi & Miljö AB (Tierp
Fjärrvärme)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
styrelserna för Tierps Energi & Miljö AB och Tierp Fjärrvärme ABs förslag
att godkänna namnbyte på Tierp Fjärrvärme AB till Tierps Energi & Miljö
Fjärrvärme AB.
att godkänna den uppdaterade bolagsordningen för Tierps Energi & Miljö
Fjärrvärme AB.
Sammanfattning av ärendet

Tierp Fjärrvärme AB, TFAB, ägdes av kommunen innan bolaget Tierp
Energi och Miljö, TEMAB, bildades. När TEMAB övertog verksamheten
från kommunen överfördes även TFAB och blev ett dotterbolag i
koncernen. Vid bolagsbildandet togs nya ägardirektiv fram för båda bolagen
och en bolagsordning beslutades för TEMAB. Bolagsordningen för TFAB
blev dock inte uppdaterad och dess lydelse överensstämmer inte med nu
gällande ägardirektiven. TFAB måste ha en bolagsordning som följer det
beslutade ägardirektiven vilket den inte gör i dagsläget.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Förslag till beslut Tierps Energi och Miljö AB 2019-05-21
Bilaga 1 Bolagsordning för Tierps Energi & Miljö och Fjärrvärme
AB

Beslutet skickas till






VD Tierp Energi och Miljö Fjärrvärme
Kommundirektör
Kommunikationsenheten
Chef kvalitet och strategisk utveckling

Ordförande sign
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§ 142
Dnr 2019/343

Taxor för tillsyn och tillstånd inom den gemensamma
räddningsnämndens område
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
räddningsnämndens förslag
att fastställa tillsynstaxor och tillståndstaxor i Tierps kommun att gälla från
och med 2020-01-01 enligt 5 kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
(LSO) och enligt 27 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor (LBE), Bilaga 1,
att tidigare fastställda taxor i Tierps kommun enligt 5 kap. lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor (LSO) och enligt 27 § lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor (LBE) samtidigt upphör att gälla,
att delegera till den gemensamma räddningsnämnden att årligen från och
med 2021-01-01 justera taxorna gällande Tierps kommun med hänsyn till
prisutvecklingen. Taxorna ska 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 2019 ska taxorna justeras med 90 procent av
indexförändringen nästkommande kalenderår.
Sammanfattning av ärendet

Endast kommunfullmäktige kan besluta om taxor som ska gälla i den egna
kommunen. Uppräkning av taxorna på grund av prisförändringar kan
delegeras till annan nämnd, gemensam nämnd eller kommunalförbund.
Reglerna i 8 kap. regeringsformen möjliggör att viss angiven föreskriftsrätt
kan delegeras till kommun. Ett sådant bemyndigande finns för kommuner i
5 kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och i 27 § lagen
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Därmed har kommunerna
möjlighet att ta ut en taxa som täcker kommunens självkostnad för tillsynoch tillståndshanteringen enligt dessa lagstiftningar.
Enligt föredragning i räddningsnämndens förslag till beslut § 26/2019 har
avgifterna för tillsyn och tillstånd beräknats genom att en framräknad
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handläggningskostnad per timme har multiplicerats med en genomsnittlig
tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser.
Den genomsnittliga tidsåtgången har setts över för att bättre spegla verklig
tidsåtgång och därmed har vissa typer av ärenden fått en lägre taxa och vissa
typer av ärenden har fått en högre taxa. Den totala ökningen för alla taxor
2020 är 3,4 procent jämfört med år 2019.
De föreslagna taxorna följer självkostnadsprincipen för respektive
myndighetsområde enligt 8 kap. 3 c § kommunallagen. Taxorna föreslås
vara lika i alla tre kommuner.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslut Räddningsnämnden § 26/2019 2019-03-20

Beslutet skickas till





Verksamhetschefer
Räddningsnämnden
Webbansvarig Ledningsstöd
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§ 143
Dnr 2018/164

Svar på motion - Sluta kalla medborgarna för kunder, Alexander
Karlsson (V)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet

På kommunfullmäktige den 6 november 2018 anmäldes Alexander
Karlssons (V) motion Sluta kalla medborgarna för kunder.
I motionen föreslås följande:
att Tierps kommun upphör med att använda kundbegreppet i
styrdokument och istället använda mer beskrivande uttryck som
exempelvis: arbetstagare, hyresgäst, deltagare i dagligverksamhet,
mottagare av äldreomsorg, gäst på kortitidsboende, mottagare av
ekonomiskt bistånd, person med stöd av kontaktperson, besökare på
öppna verksamheter, föräldrar till skolbarn, låntagare på bibliotek för att
nämna nåra.
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal (C) svarar följande:

Ledamot Alexander Karlsson (V) har inkommit med en motion att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att sluta kalla
medborgare för kunder.
Det finns inget egentligt beslut om att kalla medborgare som nyttjar våra
tjänster för kunder. Användandet av begreppet kund har antagligen
tillkommit när man införde balanserad styrning år 2000.
Sedan har begreppet använts för att ha ett samlingsbegrepp, och i dokument
såsom budget och liknande inte behöva skriva t.ex. besökare, klienter,
boenden, patienter elever etc. när kommunens olika relationer till
medborgare beskrivits.
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Motivering

Vid dagens sammanträde finns förslag om att hemställa till
Kommunfullmäktige att avskaffa balanserad styrning och istället använda
målstyrning som grund. På så sätt försvinner begreppet kund ur våra
styrdokument. Verksamheterna styr därmed själva vilka begrepp som
används i beskrivningen av de medborgare som på något sätt berörs i
verksamheten.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Agnetha Andersson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Bifall

Sara Sjödal (C) och Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Agnetha
Anderssons (V) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
liggande förslag.
Beslutsunderlag




Svar på motion/förslag till beslut
Motion - Sluta kalla medborgarna för kunder, Alexander Karlsson
(V)

Beslutet skickas till



Motionären
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§ 144
Dnr 2018/1002

Svar på motion - Iläggningsplatser för båtar Jonhas Åker (SD)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Reservation

Jonhas Åker (SD) reserverar sig muntligt till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet

På kommunfullmäktige den 6 november 2018 anmäldes Jonhas Åkers (SD)
motion Iläggningsplatser för båt.
I motionen föreslås följande:
 Inventering av bef iläggsplatser och ev nyproduktion
 Att det finns en brygga i närheten (fast el flyt)
 En grillplats av enkel karaktär (Brunnsrör och par stockar)
 Livräddningsutrustning
Utskottet samhällsbyggnads ordförande Jenny Lundström (MP)
svarar följande:

Kommunen har inom projektet KOMPIS inventerat hamnar längs kusten
med avseende på service och anläggningar, där bland annat
ramper/iläggningsplatser har registrerats. I projektet har även en kustnära
farled för fritidsbåtar tagits fram för att underlätta för båtturister att hitta in
till de inventerade hamnarna. Denna farled används nu i projektet St. Olav
Waterway (som drivs av Östhammars kommun), världens första pilgrimsled
på vattnet, för att båtturister ska kunna följa i missionären St. Olavs
kölvatten. Motionärens önskemål om inventering är därigenom redan
tillgodosett.
Dock äger inte kommunen så mycket mark som angränsar till vatten, vilket
gör att vi inte har rådighet i att skapa iläggningsplatser. Kommunen stöttar
dock föreningar och andra markägare när de vill utveckla anordningar för
båtlivet genom att vägleda om lagstiftning och de lov/dispenser som behövs
sökas samt om de bidrag som går att söka för finansiering.
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Redan idag finns Iläggningsplatser på ett flertal orter (se nedan), dessa
förvaltas vanligen av en lokal båtklubb/hamnförening, som då också
ansvarar för vilka som har tillgång till iläggningsplatsen. Iläggningsplatser
finns också i många av kommunens insjöar.
Ort
Karlholm
Karlholm
Karlholm
Karlholm
Karlholm
Fagerviken
Sikhjälma
Sikhjälma
Sikhjälma
Sikhjälma
Fågelsundet
Fågelsundet
Slada
Gudinge
Ängskär
Ängskär

Hamn
Nöttö Hamn
Karlholm Strand
Vita Magasinet
Snatra Brygga
Björkholm
Hamnen
Björkskatudden
Västerskogen
Västra Örnberget
Sikhjälma
Fågelsundets Hamn
Romsmarens Hamn
Slada Hamn
Gudinge Hamn
Ängskärs Brygga
Runskär

Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Jonhas Åker (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta
att återremittera ärendet eller i det fall kommunstyrelsen beslutar att ärendet
ska avgöras idag, att bifalla motionen.
Bifall

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

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen. Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras
idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Jonhas Åkers (SD)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
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Beslutsunderlag




Svar på motion/förslag till beslut
Motion - Iläggningsplatser för båt, Jonhas Åker (SD)

Beslutet skickas till



Motionären
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§ 145
Dnr 2018/1001

Svar på motion - Larma livräddningsbojar Jonhas Åker (SD)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå att-sats ett,
att anse att-sats två besvarad.
Reservation

Jonhas Åker (SD) reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

På kommunfullmäktige den 6 november 2018 anmäldes Jonhas Åkers (SD)
motion Larma livräddningsbojarna.
I motionen föreslås följande:
1. Larmad livräddningsutrustning
2. Nummerförsedda stolpar för positionering
Utskottet samhällsbyggnads ordförande Jenny Lundström (MP)
svarar följande:

Tierps kommun har under en längre period varit aktiv att utveckla
vattensäkerheten för de naturbad som finns i kommunen. Aktiviteter har
bland annat varit att föra dialog med leverantörer utav säkerhetsutrustning,
kopplat till vattenverksamhet, för att hitta optimala lösningar för just våra
bad. Tierps kommun har även erbjudit sig att vara testpilot för nya tekniker,
till exempel larmade stationer, dock har leverantörer valt mer närliggande
kommuner för att genomföra tester av ny teknik.
Sedan några år har Tierps kommun installerat livräddningsstationer på de
naturbad som kommunen informerar om på kommunens hemsida.
På samtliga av dessa naturbad finns information gällande platsens namn,
SWE REF koder samt kontaktinformation gällande alarm och service.
Utöver detta finns på badplatsernaTrollsjön, Mehedeby, Djupö, Lövstabruk,
Fagerviken och Ängskär följande utrustning; 2-bensställning med beslag,
livflotte, livräddningsstege, livboj, livräddningshake.
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På badplatserna Ubblixbo och Ullfors finns Poststolpe (tre meter och med
beslag), livräddningsstege, livboj, livräddningshake, och på Strömnarbadet
finns livboj.
Information om att man inte får missbruka utrustningen finns uppsatt för
samtliga livräddningsstationer. Denna information finns på svenska,
engelska, finska, arabiska, dari och somaliska.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Jonhas Åker (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta
att återremittera ärendet eller i det fall kommunstyrelsen beslutar att ärendet
ska avgöras idag, att bifalla motionen.
Bifall

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

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen. Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras
idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Jonhas Åkers (SD)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
Beslutsunderlag




Svar på motion/förslag till beslut
Motion - Larma livräddningsbojar, Jonhas Åker (SD)

Beslutet skickas till



Motionären

Ordförande sign

Justerare sign

45

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-09-03

§ 146
Dnr 2019/178

Redovisning av ej besvarade motioner 2019
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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.
Av förteckningen framgår att följande motioner är obesvarade den 17
september 2019:


Bilfritt centrum, Agnetha Andersson (V)

Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Förteckning över KSs och KFs uppdrag okt 2018 till okt 2022

Beslutet skickas till



Kommunsekreterare
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§ 147
Dnr 2019/509

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2019 – Utskottet
barn och ungdom
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2019.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2019 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. De beslut enligt
SoL avseende barn och unga under 21 år som har rapporterats till IVO för
perioden 1 januari till 31 mars 2019, d.v.s. kvartal 1, är följande:
Ej verkställda beslut:
-

Kontaktfamilj: Beslutsdatum är 2018-05-04. Kommunen har
svårigheter att verkställa beslutet. Även externa företag har
kontaktats för hjälp med rekrytering. Totalt har sex familjer tackat
nej till uppdraget. I dagsläget utreds ytterligare en familjs
lämplighet. Orsaken till att det är svårt att rekrytera en lämplig
kontaktfamilj kan dels vara för att stödbehovet hos kunden är
komplext, och dels för att det är ett omfattande beslut som kräver
mycket tid av en kontakfamilj.
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Avslutade beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut:
-

Kontaktperson: Tre beslut om kontaktperson enligt SoL har
avslutats utan att ha varit verkställda. Beslutsdatum för samtliga tre
beslut är 2018-04-24 och besluten avslutades 2019-02-25. Anledning
till att besluten har avslutats är att biståndshandläggare, i samråd
med vårdnadshavare, har gjort nya behovsbedömningar. De nya
bedömningarna resulterade i att behovet av kontaktperson inte
ansågs finnas hos någon av personerna. Det bedömdes istället att det
är vårdnadshavare som har behov av insats och stöd. Därav har
besluten avslutats.

Beslutsunderlag




Beslut utskottet barn och ungdom § 148/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Enheten för Kvalitet och strategisk utveckling.
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§ 148
Dnr 2019/508

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2019 – Utskottet
arbete och omsorg
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2019.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2019 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har
verkställts samt om ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på
nytt inom tre månader. De respektive beslut enligt LSS (avser samtliga LSSbeslut) och SoL (avser SoL-beslut för vuxna över 21 år) som har
rapporterats till IVO för perioden 1 januari till 31 mars 2019, d.v.s. kvartal
1, är följande:
Ej verkställda beslut:
-

Bostadssocialt kontrakt enligt SoL: Beslutsdatum 2018-12-01.
Kund har blivit erbjuden att flytta till en lägenhet men inflyttningen
har dragit ut på tiden i flera omgångar då lägenheten rustas. Planen
för att flytta in är i maj. I avvaktan på att beslutet ska verkställas bor
kunden i ett stöd- och motivationsboende.
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Verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut:
-

-

-

-

Bostadssocialt kontrakt enligt SoL: Beslutsdatum är 2018-09-21.
Det var till en början svårt för kommunen att hitta en lämplig bostad
och kunden fick i avvaktan bo i en träningslägenhet. 2019-01-18 fick
kund erbjudande om bostadssocialt kontrakt och beslutet
verkställdes 2019-03-01.
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS: Beslutsdatum
2018-03-20. Beslutet avsåg till en början insatsen Stödfamilj. Flera
familjer utreddes men godkändes inte av verksamheten.
Beställningen återkallades 2018-12-19 och ersattes av insatsen
Korttidsboende. Samma dag erbjuds vårdnadshavare plats på
korttidsboende som familjen tackar ja till. En introduktionsplanering
lades upp i samarbete mellan kommunen och vårdnadshavare.
Introduktion har pågått sedan februari och beslutet betraktas nu vara
verkställt.
Ledsagare enligt LSS: Beslutsdatum 2018-09-26. Verkställigheten
har dragit ut på tiden till viss del på grund av att kund var osäker på
om ledsagare var rätt insats. Efter att kund bestämde sig för att
insatsen var rätt har det varit svårt att hitta en lämplig person. Två
personer blev tillfrågade men tackade nej. 2019-01-25 hölls ett möte
med kund och ett förslag på ledsagare. Ledsagare tackade ja till
erbjudandet och beslutet verkställdes därefter.
Permanent bostad enligt SoL: Beslutsdatum 2018-08-16.
Verkställighet drog ut på tiden till en början då kund hade önskemål
om ett specifikt boende. Kund tackade nej till ett erbjudande som
lämnades 2018-11-27. Ett nytt erbjudande lämnades som kund
tackade ja till. Beslutet verkställdes 2019-02-18.

Avslutade beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut:
-

-

-

Permanent bostad enligt SoL: Beslutsdatum 2018-02-01. Kund var
till en början inte redo att flytta hemifrån och tackade därför nej till
två erbjudanden som lämnades under våren och sommaren 2018.
När kund sedan tackade nej till ytterligare ett erbjudande som
lämnades i mars 2019 informerades kund om att beslutet skulle
omprövas. Kund valde då att avsluta insatsen och ansöka igen när
behovet uppstår.
Permanent bostad enligt SoL: Beslutsdatum 2018-08-08. Kund blev
erbjuden ett boende 2018-08-08 men tackade då nej på grund av
ekonomiska skäl. Kund tackade även nej till ett erbjudande som gick
ut 2019-03-18. Information lämnades då om att beslutet skulle
omprövas. Kund valde då att avsäga sig insatsen och kommer att
söka på nytt när behovet uppstår.
Permanent bostad enligt SoL: Beslutsdatum 2018-09-14. Kund blev
erbjuden en bostad i november 2018 men tackade då nej för att kund
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inte var redo att flytta hemifrån. När kund tackade nej till ett
erbjudande även i mars 2019 informerades om att beslutet skulle
omprövas. Kund valde då att avsäga sig insatsen och söka på nytt när
behovet uppstår.
Avbrott i verkställighet av beslut som har varit verkställt samt även
delvis avbrott i verkställighet:
-

Kontaktperson enligt SoL: Beslutsdatum 2011-11-23. Kunden har
insatsen kontaktperson sedan 2011-11-01 med omfattningen två
tillfällen per vecka. Beslutet har varit verkställt med rätt omfattning
fram till och med 2018-11-01 då kontaktpersonen har fått ändrade
förutsättningar och endast möjlighet att verkställa beslutet med
omfattningen ett tillfälle per vecka. Rekrytering av ytterligare en
kontaktperson som ska träffa kunden ett tillfälle per vecka har pågått
sedan 2018-11-15. Hittills har fem personer varit aktuella för
uppdraget men de har tackat nej. Även kund har tackat nej till två
personer. Anhörig till kund har lyft frågan om att minska
omfattningen på uppdraget till endast ett tillfälle per vecka.
Biståndshandläggare och kund har en pågående dialog kring hur
kund vill göra framöver.
Stöd i boende enligt SoL: Beslutsdatum 2016-03-22. Beslutet har
varit verkställt fram till och med 2019-01-01. Det finns ett förslag på
stödperson men det är i dagsläget svårt att få kontakt med kund
varför verkställigheten drar ut på tiden.

-

Beslutsunderlag




Beslut utskottet arbete och omsorg § 58/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Enheten för Kvalitet och strategisk utveckling.
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