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KALLELSE
Till ledamöter och ersättare
Kommunfullmäktige kallas till sammanträde
Tid:
Plats:

2020-02-25 kl. 18:00
Stora A-salen, kommunhuset

Kl. 17.00- 17.45 Utbildning om Löne- och IT-nämndens arbete och
organisation
FÖREDRAGNINGSLISTA

1

Upprop

2

Val av två justerare samt
tillkännagivande av tid och plats för
justering av protokollet
- Den 2 mars 2020, kl. 08.00
Hjärnkontoret i kommunhuset

3

Godkännande av föredragningslistan

2020/31

4

Allmänhetens frågestund

2020/108

5

Redovisning av kommuninvånarnas
postlåda

2020/85

6

Aktuellt från revisionen

2020/86

Motioner, interpellationer och frågor

7

Anmälan av motioner

2020/194

8

Anmälan av interpellationer

2020/195

9

Anmälan av frågor

2020/196

10

Eventuella svar på interpellationer

2020/198

11

Eventuella svar på frågor

2020/199

Ärenden från kommunstyrelsen

12

Riktlinje för kravhantering i Tierps
kommun

1

2019/879
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13

Upphävande av Policy för
barnkonventionen

2019/981

14

Revidering av regler för skolskjuts och
elevresor

2020/47

15

Redovisning av ej besvarade motioner
2020

2020/87

16

Val av ersättare för förtroendevald som är 2020/25
föräldraledig

Övriga ärenden

17

Godkännande av entledigande och val av
ny ledamot till beredning för
översiktsplan 2050

2020/25

18

Revidering av reglemente för revisorerna

2019/844

19

Redovisning av inkomna beslut och
skrivelser

2020/122

Inlämnande av eventuella frågor och interpellationer bör enligt
kommunfullmäktiges arbetsordning skickas till sekretariatet@tierp.se
senast två arbetsdagar före den dag sammanträdet äger rum.
Anna Ahlin
Ordförande

Anna Trankell
Kommunsekreterare

Vid eventuella förhinder att delta på mötet, vänligen kontakta din
gruppledare.
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1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-01-08

KS 2020/31

Godkännande av föredragningslistan
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föredragningslistan,
att följande ärenden stryks från föredragningslistan om inga motioner,
interpellationer eller frågor har inlämnats;
 Anmälan av motioner
 Anmälan av interpellationer
 Anmälan av frågor
att följande ärenden stryks från föredragningslistan om inga svar på
interpellationer eller frågor har lämnats;
 Eventuella svar på interpellationer
 Eventuella svar på frågor
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1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-01-20

KS 2020/108

Allmänhetens frågestund
Sammanfattning av ärendet

Vid varje kommunfullmäktigesammanträde, har allmänheten möjlighet att
ställa frågor till kommunen under Allmänhetens frågestund. Frågestunden
pågår i 30 minuter och alla som vill är välkomna att ställa frågor om
kommunens verksamheter.
Syftet med allmänhetens frågestund är bland annat till för att skapa en
dialog mellan allmänheten och de politiskt folkvalda för att
kommunmedborgarna ska kunna påverka, väcka opinion och få bättre
möjligheter att ta tillvara dina demokratiska rättigheter. Möjligheten att
lyssna på allmänhetens frågestund finns på www.tierp.se.
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1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-01-17

KS 2020/85

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Förslag inkomna till den digitala postlådan på kommunens hemsida och
förslag om lämnats i Demokratiep-brevlådorna på kommunens bibliotek
hanteras av verksamheterna och det är en tjänsteman som svarar på
förslagen. Förslagen och svaren redovisas i kommunfullmäktige.
Följande förslag och svar redovisas:
Dnr KS 2020/27 – Postlådan – En träningshall för golf vintertid i Tierp.
Förslag om träningshall i Tierp för golfsport under vinterhalvåret. Kanske i
den tomma hallen.
Svar:I nuläget finns inga planer på en hall i Tierp för golfsport och den
tomma crosshallen är inte utrustad för den sortens verksamhet.
Dnr KS 2020/41 – Postlådan – Matpaket med till akuten i Tierp och
Uppsala.
Förslag om att det alltid ska skickas med ett matpaket från boendet för
patient och anhörig för att ha på akuten.
Svar: Förändring kommer att ske när det gäller kunder som är behov av
akutsjukvård.

5

1 (1)
2020/86Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-01-17

KS 2020/86

Aktuellt från revisionen
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga aktuell information från revisionen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Företrädare för revisionen redogör för aktuell information från revisionen.
Kommunen har fem revisorer varav tre representerar oppositionen. Enligt
12 kap. 1 § kommunallag (KL 2017:725) är revisonens 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.
För revisorerna gäller bestämmelserna i kommunallagen, bestämmelser
som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning, utfärdade
ägardirektiv för kommunala företag samt Reglemente för Tierps kommuns
revisorer.
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1 (1)
Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2020-02-17

KS 2020/194

Anmälan av motioner
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna de inlämnade motionerna till kommunstyrelsen för
beredning.
Sammanfattning av ärendet

Följande motioner har lämnats in:
 Motion – Anställ fältassistenter, Jonas Nyberg (S)
Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Inlämnade motioner

Beslutet skickas till



Kommunstyrelsen
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Motion – Anställ fältassistenter
I slutet av 90-talet fanns liknande problem som i dag med ökande antal ungdomar i social
utsatthet. Då anställde kommunen fältassistenter för att arbeta aktivt och uppsökande mot
dessa ungdomar. Resultaten var goda och en tydlig effekt av satsningen syntes. När
fältassistenterna togs bort 2005 var polisen kritisk eftersom de noterat den positiva effekt som
satsningen gett, vilket kan läsas i en skrivelse till kommunen (diarienr 2005/277).
Vi ser i dag symtom som att klottrandet i köpingen återigen ökat och att de finns de som
upplever otrygghet framförallt i vår köping.
Men att bara bekämpa symtomen genom exempelvis väktare och inte orsaken löser inga
problem. Det behövs en långsiktig lösning, där fokus är att hitta långsiktiga och hållbara
lösningar. Inför sommarlovet gjorde IFO tillsammans med KoF fältinsatser, vilket var bra.
Men det krävs mer än några tillfälliga insatser för att skapa relationer som leder till
förändring.
En fältassistent är en socialsekreterare som arbetar på fältet med att aktivt söka upp barn och
ungdomar antingen i deras hem eller i den miljö där de rör sig. Ett uppsökningsarbete som
oftast inte sker på vanlig arbetstid utan även på kvällar och helger. Fältassistenten arbetar
förtroendeskapande ute i ungdomarnas egna miljöer. Med dagens digitala mötesplatser är det
också viktigt att fältassistenten finns även på sociala medier, eftersom det också är en miljö
där unga befinner sig.
I en relation som är byggd på förtroende med den unga kan fältassistenten sedan vid behov
slussa denne vidare till rätt instans eller bara finnas till för samtal och att vara en trygg vuxen.
För att den här typen av insats skall lyckas krävs samarbete med framförallt skolan,
fritidsverksamheten och närpolisen.
Ett lämpligt steg i den tydliga linjen av hemmaplanssatsningar inom individ- och
familjeomsorgen, som det rått politisk enighet kring, vore därför att återigen anställa
fältassistenter.
Mot bakgrund av ovan anförda, föreslår vi
att kommunen utreder möjligheten att åter anställa fältassistenter inom ramen för IFO:s
verksamhet.

2020-02-17 Jonas Nyberg (S)

Viktoria Söderling (S)
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Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2020-02-17

KS 2020/195

Anmälan av interpellationer
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att de inlämnade interpellationerna får ställas.
Sammanfattning av ärendet

Följande interpellationer har lämnats in:

Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Inlämnade interpellationer

Beslutet skickas till



Kommunsekreterare
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1 (1)
Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2020-02-17

KS 2020/196

Frågor
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att de inlämnade frågorna får ställas.
Sammanfattning av ärendet

Följande frågor har lämnats in:

Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Inlämnade frågor
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1 (1)
Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2020-02-17

KS 2020/198

Eventuella svar på interpellationer
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1 (1)
Dokumentnamn

Förslag till beslut

Eventuella svar på frågor
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Datum

Diarienummer

2020-02-17

KS 2020/199

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-02-11

§ 34
Dnr 2019/879

Riktlinje för kravhantering i Tierps kommun
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta Riktlinje för kravhantering i Tierps kommun från och med 25
februari 2020, under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt nedan.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att de av fullmäktige §13/2008 fastställda kravrutinerna upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet

Tierps kravrutiner fastställdes 2002 och reviderades i april 2008. De har nu
blivit förlegade och behöver nu uppdateras. Då de flesta åtgärderna
handläggs av inkassoföretaget har exakta belopp och tidsfrister plockats bort
och hänvisning görs till gällande inkasso- och räntelagar och de rutiner som
upphandlat inkassoföretag har fastlagda.
Beslutet att anta riktlinjen i kommunstyrelsen görs i enlighet med § 6.1
Reglemente för kommunstyrelsen; ”Kommunstyrelsen ska ha hand om
kommunens medelsförvaltning och följa fullmäktiges föreskrifter för denna.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel samt
övriga cash management-frågor. I uppgiften ingår också att bevaka att
kommunens inkomster inkommer, att betalningar görs i tid samt vidta
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.”
Beslutsmotivering

Motivet till förändringarna är att åstadkomma en smidig, enhetlig och
rättssäker handläggning av våra krav.
Beslutsunderlag
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 5/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Riktlinje för kravhantering i Tierps kommun
Beslutet skickas till



Ekonomienheten

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-01-28

§5
Dnr 2019/879

Riktlinje för kravhantering i Tierps kommun
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta Riktlinje för kravhantering i Tierps kommun från och med 25
februari 2020, under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt nedan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att de av fullmäktige §13/2008 fastställda kravrutinerna upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet

Tierps kravrutiner fastställdes 2002 och reviderades i april 2008. De har nu
blivit förlegade och behöver nu uppdateras. Då de flesta åtgärderna
handläggs av inkassoföretaget har exakta belopp och tidsfrister plockats bort
och hänvisning görs till gällande inkasso- och räntelagar och de rutiner som
upphandlat inkassoföretag har fastlagda.
Beslutet att anta riktlinjen i kommunstyrelsen görs i enlighet med § 6.1
Reglemente för kommunstyrelsen; ”Kommunstyrelsen ska ha hand om
kommunens medelsförvaltning och följa fullmäktiges föreskrifter för denna.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel samt
övriga cash management-frågor. I uppgiften ingår också att bevaka att
kommunens inkomster inkommer, att betalningar görs i tid samt vidta
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.”
Beslutsmotivering

Motivet till förändringarna är att åstadkomma en smidig, enhetlig och
rättssäker handläggning av våra krav.
Beslutsunderlag
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Riktlinje för kravhantering i Tierps kommun
Beslutet skickas till



Ekonomienheten

Ordförande sign

Justerare sign

20

Sekreterare sign

1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2019-11-07

KS 2019/879

Riktlinje för kravhantering i Tierps kommun
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta Riktlinje för kravhantering i Tierps kommun från och med 25
februari 2020, under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt nedan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att de av fullmäktige §13/2008 fastställda kravrutinerna upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet

Tierps kravrutiner fastställdes 2002 och reviderades i april 2008. De har nu
blivit förlegade och behöver nu uppdateras. Då de flesta åtgärderna
handläggs av inkassoföretaget har exakta belopp och tidsfrister plockats
bort och hänvisning görs till gällande inkasso- och räntelagar och de
rutiner som upphandlat inkassoföretag har fastlagda.
Beslutet att anta riktlinjen i kommunstyrelsen görs i enlighet med § 6.1
Reglemente för kommunstyrelsen; ”Kommunstyrelsen ska ha hand om
kommunens medelsförvaltning och följa fullmäktiges föreskrifter för
denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel
samt övriga cash management-frågor. I uppgiften ingår också att bevaka
att kommunens inkomster inkommer, att betalningar görs i tid samt vidta
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.”
Beslutsmotivering

Motivet till förändringarna är att åstadkomma en smidig, enhetlig och
rättssäker handläggning av våra krav.
Beslutsunderlag
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Riktlinje för kravhantering i Tierps kommun
Beslutet skickas till



Ekonomienheten
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I tjänsten
Veikko Niemi
Ekonomichef
Ekonomienheten

22

Riktlinje för kravhantering i Tierps
kommun

Tierps kommun │815 80 TIERP │Telefon: 0293-21 80 00 │www.tierp.se
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Dokumentnamn: Riktlinje för kravhantering i Tierps
kommun
Gäller för:
Tierps kommun
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Fastställd av:
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Inledning
Bakgrund
Tierps kravrutiner fastställdes under 2002 och reviderades i april 2008. Vid denna
revidering 2020 byter de namn från Kravrutin till Riktlinje för kravhantering.

Syfte
Syftet med riktlinjen är att få en enhetlig och rättssäker handläggning av de krav
mot privat personer och företag som uppstår i den kommunala verksamheten inom
Tierps kommun.

Omfattning
Kravrutinen gäller alla krav inom kommunens ekonomiska verksamhet.

Ansvar
Ekonomienheten ansvarar för kommunens kravverksamhet i samarbete med
inkassoföretaget. Vid behov kontaktas fakturautställaren.

Fakturering och kravhantering i Tierps kommun
Om en faktura inte är reglerad 10 arbetsdagar efter förfallodagen skickas, efter att
bedömning gjorts av verksamhetschef, ett inkassokrav till kunden från
inkassoföretaget. Därefter följs inkassoföretagets normala rutiner. Avgifter och
räntor följer inkasso- och räntelagens bestämmelser och revideras när de ändras i
lagstiftningen.
Innan kravet skickas till kronofogdemyndigheten görs en solvenskontroll av
inkassoföretaget för att fastställa utsikterna att en ansökan till
kronofogdemyndigheten blir lyckosam.
Utsändning av faktura
Normalt skall betaltiden vara 30 dagar, endast i särskilda fall får längre betaltid
förekomma.
Placering av betalning
Korrekt specificerad betalning avseende utsänd faktura skall krediteras aktuell
faktura. Felaktigt specificerad faktura skall omföras till kundens äldsta obetalda
faktura. Om sådan faktura ej finns skall beloppet snarast återbetalas.
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Betalningspåminnelse
Skickas ej ut.
Inkassokrav
Inkassoföretaget skickar ut inkassokrav enligt fastställd rutin, normalt 10
arbetsdagar efter förfallodagen. Lagstadgad inkassoavgift skall tas ut.
Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta skall debiteras i enlighet med räntelagen från och med dagen efter
förfallodagen.
Avstängningsåtgärder
Kommunens verksamheter har i normalfallet rätt att vägra leverans eller besluta om
avstängning, om fordran på gäldenären avser samma typ av tjänst/nyttighet. För att
häva leveransvägran/avstängning krävs att hela fordran inklusive dröjsmålsränta
och lagstadgade avgifter erlagts.
Anstånd med betalning och amorteringsplaner
Anstånd

Om gäldenären anhåller om anstånd med betalning av faktura kan handläggande
personal inom ekonomienheten bevilja detta. Anstånd omfattar i normalt 30 dagar
frist. Under anståndet sker ingen kravhantering.
Amorteringsplaner

Amorteringsplaner kan beviljas av handläggande personal på ekonomienheten eller
inkassoföretag på belopp upp till 50 000 kr. På belopp överstigande 50 000 kr ska
ekonomichef eller redovisningschef rådfrågas. I normalfallet upprättar
inkassoföretaget amorteringsplanerna. Lagstadgad ränta och avgift skall tas ut.
Ansökan om betalningsföreläggande
Sker inte betalning av faktura inom stipulerad tider sker en solvenskontroll innan
kravet skickas från inkassoföretaget till kronofogdemyndigheten. Detta sker oavsett
om avstängningsåtgärder har vidtagits.
Makulering av fordran

Makulering av faktura verkställs av ekonomienheten efter skriftlig begäran från
verksamhetsansvarige alternativt fakturautställare. Orsak till makulering skall
anges.
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Nedskrivning av fordran

Ekonomienheten verkställer nedskrivning av fordran upp till 50 000 kr. På belopp
över 50 000 kr skall ekonomichef/redovisningschef rådfrågas.
Bokföringsmässig nedskrivning av fordran som bedöms som mycket osäker och har
av inkassoföretaget överförts till långtidsbevakning görs av handläggande personal
på ekonomienheten. Kravet mot gäldenär kvarstår.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-02-11

§ 35
Dnr 2019/981

Upphävande av Policy för barnkonventionen
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva Policy för barnkonventionen i Tierps kommun från och med 25
februari 2020.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommundirektören i uppdrag att bevaka implementeringen av den nya
barnrättslagen (Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om
barnets rättigheter) i organisationen och vid behov ta fram förslag till
riktlinjer för hur barnrättslagen ska tolkas och tillämpas.
Sammanfattning av ärendet

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Det innebär ökade
krav på kommuner att säkerställa att barnens bästa beaktas och att barn och
unga får komma till tals i ärenden och beslut som rör dem.
Barnkonventionen ratificerades år 1990 i Sverige, vilket innebär att
konventionen redan är rättsligt bindande och flera lagar såsom skollagen
och socialtjänstlagen har uppdaterats i enlighet med konventionen. Det är
framförallt inom andra verksamhetsområden såsom kultur och fritid eller
samhällsbyggnad där vi kan komma att se de största förändringarna.
Tierps kommun har under 2019 bedrivit ett arbete för att förbereda oss för
att konventionen blir lag. Bland annat har utbildningar om
barnkonventionen hållits i flera av verksamheterna, Barnombudsmannen har
varit på besök och demokratiberedningen har fått ett särskilt uppdrag att
arbeta med att öka barn och ungas delaktighet i kommunen.
För att säkerställa att barnens bästa beaktas och barn och unga får komma
till tals inför större politiska ärenden och beslut föreslås en ny rubrik
”Barnrättskonsekvenser” läggas till som en rubrik i alla tjänsteutlåtanden.

Ordförande sign

Justerare sign

29

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-02-11
Kommunen har sedan år 2011 en policy för barnkonventionen med
tillhörande barnchecklista. I och med att konventionen blir lag bedöms
policyn vara inaktuell och bör upphävas. Då vi i dagsläget inte vet exakt
vilka förändringar som kan komma av den nya lagen föreslås även
kommundirektören följa utvecklingen och vid behov ta fram riktlinjer för
hur barnrättslagen ska tolkas och tillämpas i kommunen.
Beslutsmotivering

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige, Lag (2018:1197)
om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Tierps kommuns
policy för barnkonventionen bedöms då som inaktuell varför den föreslås
upphävas.
Det pågår ett arbete i kommunen med bl.a. utbildningsinsatser för att
säkerställa att vi följer den nya lagen och för att utveckla arbetssätt för att
barn och unga ska komma till tals i frågor som rör dem.
Då vi inte vet exakt vilka förändringar som kommer komma av den nya
lagen, såsom förändringar av befintliga lagar och ny rättspraxis, föreslås
kommundirektören bevaka den nya barnrättslagen och vid behov ta fram
riktlinjer för hur den nya lagen ska tolkas och tillämpas i kommunen.
Beslutsunderlag





Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 9/2020
Handläggarens tjänsteutlåtande
Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Beslutet skickas till









Alla verksamhetschefer
It-nämnden
Lönenämnden
Tierp Energi och Miljö AB (TEMAB),
Tierps kommunfastigheter AB (TKAB)
Hållbarhetsstrateg
Chef Kvalitet och strategisk utveckling

Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-01-28

§9
Dnr 2019/981

Upphävande av Policy för barnkonventionen
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att upphäva Policy för barnkonventionen i Tierps kommun från och med 25
februari 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge kommundirektören i uppdrag att bevaka implementeringen av den nya
barnrättslagen (Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om
barnets rättigheter) i organisationen och vid behov ta fram förslag till
riktlinjer för hur barnrättslagen ska tolkas och tillämpas.
Sammanfattning av ärendet

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Det innebär ökade
krav på kommuner att säkerställa att barnens bästa beaktas och att barn och
unga får komma till tals i ärenden och beslut som rör dem.
Barnkonventionen ratificerades år 1990 i Sverige, vilket innebär att
konventionen redan är rättsligt bindande och flera lagar såsom skollagen
och socialtjänstlagen har uppdaterats i enlighet med konventionen. Det är
framförallt inom andra verksamhetsområden såsom kultur och fritid eller
samhällsbyggnad där vi kan komma att se de största förändringarna.
Tierps kommun har under 2019 bedrivit ett arbete för att förbereda oss för
att konventionen blir lag. Bland annat har utbildningar om
barnkonventionen hållits i flera av verksamheterna, Barnombudsmannen har
varit på besök och demokratiberedningen har fått ett särskilt uppdrag att
arbeta med att öka barn och ungas delaktighet i kommunen.
För att säkerställa att barnens bästa beaktas och barn och unga får komma
till tals inför större politiska ärenden och beslut föreslås en ny rubrik
”Barnrättskonsekvenser” läggas till som en rubrik i alla tjänsteutlåtanden.
Kommunen har sedan år 2011 en policy för barnkonventionen med
tillhörande barnchecklista. I och med att konventionen blir lag bedöms
Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-01-28
policyn vara inaktuell och bör upphävas. Då vi i dagsläget inte vet exakt
vilka förändringar som kan komma av den nya lagen föreslås även
kommundirektören följa utvecklingen och vid behov ta fram riktlinjer för
hur barnrättslagen ska tolkas och tillämpas i kommunen.
Beslutsmotivering

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige, Lag (2018:1197)
om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Tierps kommuns
policy för barnkonventionen bedöms då som inaktuell varför den föreslås
upphävas.
Det pågår ett arbete i kommunen med bl.a. utbildningsinsatser för att
säkerställa att vi följer den nya lagen och för att utveckla arbetssätt för att
barn och unga ska komma till tals i frågor som rör dem.
Då vi inte vet exakt vilka förändringar som kommer komma av den nya
lagen, såsom förändringar av befintliga lagar och ny rättspraxis, föreslås
kommundirektören bevaka den nya barnrättslagen och vid behov ta fram
riktlinjer för hur den nya lagen ska tolkas och tillämpas i kommunen.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Beslutet skickas till








Alla verksamhetschefer
It-nämnden
Lönenämnden
Tierp Energi och Miljö AB (TEMAB),
Tierps kommunfastigheter AB (TKAB)
Hållbarhetsstrateg

Ordförande sign

Justerare sign
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1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-01-10

KS 2019/981

Upphävande av Policy för barnkonventionen
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att upphäva Policy för barnkonventionen i Tierps kommun från och med
25 februari 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge kommundirektören i uppdrag att bevaka implementeringen av den
nya barnrättslagen (Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention
om barnets rättigheter) i organisationen och vid behov ta fram förslag till
riktlinjer för hur barnrättslagen ska tolkas och tillämpas.
Sammanfattning av ärendet

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Det innebär
ökade krav på kommuner att säkerställa att barnens bästa beaktas och att
barn och unga får komma till tals i ärenden och beslut som rör dem.
Barnkonventionen ratificerades år 1990 i Sverige, vilket innebär att
konventionen redan är rättsligt bindande och flera lagar såsom skollagen
och socialtjänstlagen har uppdaterats i enlighet med konventionen. Det är
framförallt inom andra verksamhetsområden såsom kultur och fritid eller
samhällsbyggnad där vi kan komma att se de största förändringarna.
Tierps kommun har under 2019 bedrivit ett arbete för att förbereda oss för
att konventionen blir lag. Bland annat har utbildningar om
barnkonventionen hållits i flera av verksamheterna, Barnombudsmannen
har varit på besök och demokratiberedningen har fått ett särskilt uppdrag
att arbeta med att öka barn och ungas delaktighet i kommunen.
För att säkerställa att barnens bästa beaktas och barn och unga får komma
till tals inför större politiska ärenden och beslut föreslås en ny rubrik
”Barnrättskonsekvenser” läggas till som en rubrik i alla tjänsteutlåtanden.
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2 (2)

Kommunen har sedan år 2011 en policy för barnkonventionen med
tillhörande barnchecklista. I och med att konventionen blir lag bedöms
policyn vara inaktuell och bör upphävas. Då vi i dagsläget inte vet exakt
vilka förändringar som kan komma av den nya lagen föreslås även
kommundirektören följa utvecklingen och vid behov ta fram riktlinjer för
hur barnrättslagen ska tolkas och tillämpas i kommunen.
Beslutsmotivering

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige, Lag (2018:1197)
om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Tierps
kommuns policy för barnkonventionen bedöms då som inaktuell varför den
föreslås upphävas.
Det pågår ett arbete i kommunen med bl.a. utbildningsinsatser för att
säkerställa att vi följer den nya lagen och för att utveckla arbetssätt för att
barn och unga ska komma till tals i frågor som rör dem.
Då vi inte vet exakt vilka förändringar som kommer komma av den nya
lagen, såsom förändringar av befintliga lagar och ny rättspraxis, föreslås
kommundirektören bevaka den nya barnrättslagen och vid behov ta fram
riktlinjer för hur den nya lagen ska tolkas och tillämpas i kommunen.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Beslutet skickas till








Alla verksamhetschefer
It-nämnden
Lönenämnden
Tierp Energi och Miljö AB (TEMAB),
Tierps kommunfastigheter AB (TKAB)
Hållbarhetsstrateg

I tjänsten
Frida Johnson
Hållbarhetsstrateg
Kvalitet och strategisk utveckling
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Policy

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun
Antagen av kommunfullmäktige § 15/2011 att gälla från 1 mars 2011

Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se
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Policy för barnkonventionen i Tierps kommun
_______________________________________________________________
Fastställda v kommunfullmäktige § 15/2011 att gälla från och med 1 mars 2011
Alla beslut och allt arbete i Tierps kommun ska utgå från och göras i enlighet med FN:s
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och gällande svensk lagstiftning.
Bakgrund
Konventionen om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20
november 1989. Efter beslut i riksdagen i juni 1990 ratificerade Sverige, som ett av de
första länderna i världen konventionen. Konventionen utgår från att barndomen har ett
värde i sig och att barn är en utsatt grupp. I denna konvention avses med barn varje
människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller
barnet,
artikel 1.
Barnkonventionen är inte svensk lag och tar inte heller över svensk lagstiftning. Men
varje stat som ställt sig bakom konventionen är skyldig att se till att dess rättigheter
införlivas i egen lagstiftning. Svensk lag anpassas successivt till barnkonventionen.
Alla rättigheter som slås fast i barnkonventionen samspelar och utgör en helhet. De är
således lika viktiga.
De fyra grundprinciperna (artikel 2, 3, 6 och 12) i barnkonventionen ska utgöra arbetet
med barnkonventionen i kommunen samt att artikel 4, 22 och 23 ska beaktas (Se
bilaga).
Policyns syfte
Syftet med policyn är att
implementera den i kommunens verksamheter så att attityder, arbetssätt och
förhållningssätt mot det enskilda barnet har sin grund i barnkonventionen och
att säkerhetsställa så att beslutsfattande sker i enlighet med barnets bästa.
Inriktningsmål
Alla har ett gemensamt ansvar för att barnkonventionens intentioner
förverkligas i kommunen. Förtroendevalda och medarbetare på alla nivåer har ett
särskilt och eget ansvar för den kommunala verksamheten
-

Barnperspektivet ska beaktas vid alla beslut. I ärenden som på ett allmänt och
avgörande sätt – direkt och indirekt – rör barn och ungdomar ska det framgå
hur barnperspektivet beaktas

-

Barn och ungdomar i kommunen ska få möjlighet att göra sina röster hörda
och att bli lyssnade på. Barn och ungdomars åsikter ska ha betydelse i de
processer som leder fram till beslut
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-

Samverkan mellan olika aktörer ska stärkas för att främja det förebyggande
arbetet i kommunen

-

Alla barn och ungdomar i Tierps kommun, oavsett ”barnets eller dess förälders
eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan
åskådning; nationella, etniska eller sociala ursprung; egendom, handikapp,
börd eller ställning i övrigt”, skall ha samma rättigheter och lika värde

Införande av policyn
En handlingsplan ska kopplas till policyn där man på verksamhetsnivå ska ta ställning
till hur barnkonventionen ska förverkligas och dessutom ska handlingsplanen redovisa
hur barnchecklistan ska användas vid beslutsfattande, särskilt med avseende på att
-

påverka attityder så att barnkonventionen får en genomslagskraft hos alla barn,
ungdomar och vuxna
främja barn och ungdomars delaktighet
ge kommunens personal tillräcklig kunskap om barnkonventionen.
utveckla inflytande så att barns och ungdomars åsikter beaktas innan beslut
fattas.

Dessutom ska
en barnchecklista användas och bifogas varje beslut som fattats av utskotten,
blockchefer och verksamhetschefer
handlingsplanen tydligt beskriva hur uppföljning ska ske.
____________
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BARNCHECKLISTA
Ansvarig

..............................................................................................................................................................................................................

Handläggare: .....................................................................

Dnr: ..............................................................

Ärende: ..................................................................................................................................................

Sverige har tillsammans med nästan 200 andra länder anslutit sig till Förenta
Nationernas Barnkonvention, vilket slår fast att alla barn och ungdomar under 18 år har
samma rättigheter. Rätt att leva och utvecklas, rätt att växa upp i trygghet och skyddas
mot övergrepp, rätt att respekteras för vad de tycker och tänker. Barnets bästa skall alltid
komma i första hand. (FN:s barnkonvention består av 54 artiklar)

Tierps kommunfullmäktige beslutade i § 15/2011
Att en barnchecklista för Tierps kommun ska upprättas vid beslut i ärenden som på ett
allmänt och avgörande sätt – direkt eller indirekt - rör eller berör barn och ungdomar.
Exempelvis: Boende-, lek-. skol-, trafik- och samhällsmiljöer
Kollektivtrafik
Allmänna lokaler och tillgänglighet
Verksamheter för barn/ungdomar med funktionsnedsättning
Verksamheter för ensamkommande flykting barn och ungdomar
Verksamheter vid förskolor, fritidshem, fritidsgårdar och skolor
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Följande frågor ska besvaras innan beslut fattas. Om en fråga besvaras med ”Nej” bör en
analys göras. Om flera frågor besvaras med ”Nej” kanske en återremiss av ärendet blir
nödvändigt.

1.

Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet?
Ja



Nej



Barn och ungdomar berörs ej av beslutet, motivera svaret.

.............................................................................................................................
2. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?
Ja



Nej



På vilket sätt, motivera svaret.

.............................................................................................................................
3. Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med behov av särskilt stöd?
Ja



Nej



På vilket sätt, motivera svaret.

.............................................................................................................................
Barnchecklistan ska bifogas berörda ärenden från och med den 1 mars 2011.

39

Bilaga 1
Kortfattad förklaring till artiklarna 2, 3, 6, 12 (de fyra grundprinciperna) samt
artiklarna 4, 22 och 23
Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde ingen får diskrimineras.
Rättigheterna gäller alla enskilda barn och ungdomar inom ett lands gränser. Barnet ska
skyddas mot diskriminering eller bestraffning på grund av ” barnets eller dess föräldrars
eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning,
nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i
övrigt”
Artikel 3: Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet.
Med detta menas att
samhället ska se varje barn som en egen individ
varje barn ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, samhällsklass,
etnisk bakgrund, funktionshinder eller bosättningsort
varje barn ska ha goda och trygga uppväxtförhållanden, få en god fysisk och
psykisk omvårdnad.
Varje barn ska mötas med respekt för sin egen person, förutsättningar, behov,
vilja och intresse
Varje barn ska ha rätt att uttrycka sina åsikter och få dem respekterade
Varje barns rätt till utbildning ska tillgodoses för att främja den fysiska,
psykiska, sociala, andliga och moraliska utvecklingen
Kommunala beslut ska fattas utifrån barnets bästa där vetenskap, beprövad
erfarenhet och barnets röst vävs samman
Vårdnadshavare/förälder har ansvaret för barnet.
Artikel 6: Varje barns rätt till att överleva, leva och utvecklas.
Med detta menas att:
varje barn har en inneboende rätt till livet
konventionsstaterna ska till det yttersta av sina tillgängliga resurser
säkerställa barnets rätt till överlevnad och utveckling
varje barn har en självklar rätt till sitt liv samt att leva värdigt
varje barn har rätt till fysisk, psykisk, social, andlig och moralisk utveckling
varje barn har rätt till utbildning, stimulans, fritid och lek
varje barn har rätt till vila
Artikel 12: Barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som
berör honom eller henne. När åsikten beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och
mognad.
Artikel 4: Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, adminstartiva och
andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i denna konvention. I fråga
om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter skall konventionsstaterna vidta sådana
åtgärder med utnyttjande till det yttersta av sina tillgängliga resurser och, sär så behövs,
inom ramen för internationellt samarbete.
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Artikel 22: Konventionsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att ett
barn som söker flyktingstatus eller anses som flykting erhåller lämpligt skydd och
humanitärt bistånd. Det gäller både barn som kommer ensamma och barn som kommer
med sina föräldrar. Ett ensamt barn ska få hjälp att hitta sina föräldrar. Om man inte kan
hitta föräldrarna eller andra släktingar ska barnet få samma skydd och hjälp som andra
barn får när de inte kan bo hos sina föräldrar.
Artikel 23: Barn med funktionshinder får bra liv, ska kunna gå i skolan och vara med i
samhället på andra sätt. Barnet och barnets familj ska få den hjälp de behöver. Hjälpen
ska vara gratis eller så billig att människor har råd att ta emot hjälpen.
______________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-02-11

§ 36
Dnr 2020/47

Revidering av regler för skolskjuts och elevresor
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa reviderade Regler för skolskjuts och elevresor.
Sammanfattning av ärendet

Regler för skolskjuts och elevresor är det dokument som styr vilka kriterier
som måste uppfyllas för att kommunen ska bevilja skolskjuts. En första
revidering gjordes inför höstterminen 2019 i syfte att aktualisera
dokumentet. Justeringarna var för att tydliggöra dokumentet och göra det
enhetligt. Stycken om fritidshem, handläggningstid och tillsynsansvar
tillskrevs.
Föreliggande revidering av regler för skolskjuts och elevresor har tagits
fram i syfte att förbättra dokumentets kriterier. Efter handläggning av
skolskjuts för läsår 2019/2020 har det framkommit brister i dokumentet som
lett till ytterligare revidering.
Beslutsmotivering

Regler för skolskjuts och elevresor är det dokument som styr vilka kriterier
som måste uppfyllas för att kommunen ska bevilja skolskjuts. En första
revidering gjordes inför höstterminen 2019 i syfte att aktualisera
dokumentet. Justeringarna var för att tydliggöra dokumentet och göra det
enhetligt. Stycken om fritidshem, handläggningstid och tillsynsansvar
tillskrevs.
Föreliggande revidering av regler för skolskjuts och elevresor har tagits
fram i syfte att förbättra dokumentets kriterier. Efter handläggning av
skolskjuts för läsår 2019/2020 har det framkommit brister i dokumentet som
lett till ytterligare revidering.

Ordförande sign

Justerare sign
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Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag





Beslut utskottet barn och ungdom § 10/2020
Handläggarens tjänsteutlåtande
Regler för skolskjuts och elevresor

Beslutet skickas till



Samhällsplanerare Trafik och Resande

Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2020-01-28

§ 10
Dnr 2020/47

Revidering av regler för skolskjuts och elevresor
Beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att fastställa reviderade Regler för skolskjuts och elevresor.
Sammanfattning av ärendet

I föreliggande revidering av regler för skolskjuts och elevresor har ett flertal
mindre justeringar utan principiell betydelse gjorts. Ändringar av betydelse
beskrivs nedan.
Färdvägens längd (sida 5)
Fyra stycken avståndskriterier har tagits bort i reviderade regler för
skolskjuts och elevresor. Dessa fyra kriterier listas nedan:





Avstånd bostad – upptagningsplats
Skolväg längs eller tvärs väg med hastigheter om minst 90 km/tim
Skolväg längs högtrafikerad väg
Skolväg längs väg som av kommunen klassas som bristfällig.

Vid ansökan om skolskjuts för en elev ska en enskild bedömning av elevens
skolväg göras. En elev kan berättigas till skolskjuts med hänvisning till
trafikförhållanden, även fast eleven inte uppfyller gällande avståndskriterier.
Om elevens skolväg har goda trafikförhållanden kan en ansökan om
skolskjuts avslås även fast eleven uppfyller gällande avståndskriterier. Med
anledning av att en bedömning görs individuellt efter en sammanvägning av
faktorer så som trafikförhållanden och elevens ålder föreslås att endast
avståndskriteriet mellan bostad och skola kvarstår.
Trafikförhållanden (sida 5)
Ett stycke om trafikförhållanden har tillkommit med anledning av att fyra
stycken avståndskriterier tagits bort i reviderade regler för skolskjuts och
elevresor. Stycket redogör för vilka faktorer som ligger till grund vid
bedömning av ansökan om skolskjuts med hänvisning till trafikförhållanden.
Bedömning görs individuellt efter en sammanvägning av dessa faktorer. I
stycket redogörs även för så kallat vinterskolskjuts som innebär
tidsbegränsad skolskjuts.
Ordförande sign

Justerare sign
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Utskottet barn och ungdom
2020-01-28

Beslutsmotivering

Regler för skolskjuts och elevresor är det dokument som styr vilka kriterier
som måste uppfyllas för att kommunen ska bevilja skolskjuts. En första
revidering gjordes inför höstterminen 2019 i syfte att aktualisera
dokumentet. Justeringarna var för att tydliggöra dokumentet och göra det
enhetligt. Stycken om fritidshem, handläggningstid och tillsynsansvar
tillskrevs.
Föreliggande revidering av regler för skolskjuts och elevresor har tagits
fram i syfte att förbättra dokumentets kriterier. Efter handläggning av
skolskjuts för läsår 2019/2020 har det framkommit brister i dokumentet som
lett till ytterligare revidering.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till



Samhällsplanerare Trafik och Resande

Ordförande sign

Justerare sign
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1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-01-09

KS 2020/47

Revidering av Regler för skolskjuts och elevresor
Förslag till beslut

Utskottet Barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att fastställa reviderade Regler för skolskjuts och elevresor.
Sammanfattning av ärendet

I föreliggande revidering av regler för skolskjuts och elevresor har ett
flertal mindre justeringar utan principiell betydelse gjorts. Ändringar av
betydelse beskrivs nedan.
Färdvägens längd (sida 5)
Fyra stycken avståndskriterier har tagits bort i reviderade regler för
skolskjuts och elevresor. Dessa fyra kriterier listas nedan:





Avstånd bostad – upptagningsplats
Skolväg längs eller tvärs väg med hastigheter om minst 90 km/tim
Skolväg längs högtrafikerad väg
Skolväg längs väg som av kommunen klassas som bristfällig.

Vid ansökan om skolskjuts för en elev ska en enskild bedömning av
elevens skolväg göras. En elev kan berättigas till skolskjuts med
hänvisning till trafikförhållanden, även fast eleven inte uppfyller gällande
avståndskriterier. Om elevens skolväg har goda trafikförhållanden kan en
ansökan om skolskjuts avslås även fast eleven uppfyller gällande
avståndskriterier. Med anledning av att en bedömning görs individuellt
efter en sammanvägning av faktorer så som trafikförhållanden och elevens
ålder föreslås att endast avståndskriteriet mellan bostad och skola kvarstår.
Trafikförhållanden (sida 5)
Ett stycke om trafikförhållanden har tillkommit med anledning av att fyra
stycken avståndskriterier tagits bort i reviderade regler för skolskjuts och
elevresor. Stycket redogör för vilka faktorer som ligger till grund vid
bedömning av ansökan om skolskjuts med hänvisning till
trafikförhållanden. Bedömning görs individuellt efter en sammanvägning
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av dessa faktorer. I stycket redogörs även för så kallat vinterskolskjuts som
innebär tidsbegränsad skolskjuts.
Beslutsmotivering

Regler för skolskjuts och elevresor är det dokument som styr vilka kriterier
som måste uppfyllas för att kommunen ska bevilja skolskjuts. En första
revidering gjordes inför höstterminen 2019 i syfte att aktualisera
dokumentet. Justeringarna var för att tydliggöra dokumentet och göra det
enhetligt. Stycken om fritidshem, handläggningstid och tillsynsansvar
tillskrevs.
Föreliggande revidering av regler för skolskjuts och elevresor har tagits
fram i syfte att förbättra dokumentets kriterier. Efter handläggning av
skolskjuts för läsår 2019/2020 har det framkommit brister i dokumentet
som lett till ytterligare revidering.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till



Samhällsplanerare Trafik och Resande

I tjänsten
Louise Stenmark
Samhällsplanerare Trafik och Resande
Tillväxt och samhällsbyggnad
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Inledning
Bakgrund
Kommunen är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever
i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Det är upp till
varje kommun att fastställa de kriterier som ska gälla för att en elev ska vara
berättigad till skolskjuts.

Syfte
Reglerna omfattar de kriterier och bestämmelser som ska gälla för skolskjuts i
Tierps kommun.

Definition - vad är skolskjuts?
Skolskjuts finns till på grund av principen om avgiftsfri grundskola. Alla kommuner
har ett ansvar att erbjuda barn i skolålder kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs
med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos en
elev eller någon annan särskild omständighet.
Skolskjuts är: Av kommunen anordnad transport av elev från en plats i anslutning
till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka.
Skolskjutsverksamheten i Tierps kommun bedrivs huvudsakligen med bussar i
linjetrafik.
Skolskjuts är inte: Transporter av tillfällig natur, resor mellan hem och
barnomsorg, aktivitetsresor till simhall, studiebesök, teaterbesök mm. eller skjuts till
och från annan skola/lokaler för undervisning i slöjd, idrott, b-språk etc.
Skolväg är: Den kortaste användbara vägen till den skola som eleven anvisats till
för sin skolgång. Kommunen kan rekommendera en väg som är betydligt längre än
den kortaste vägen på grund av trafikförhållandena. Samma avståndsregler gäller
för en sådan rekommendation.
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Kriterier för skolskjuts
Det är upp till varje kommun att fastställa de kriterier som ska gälla för att en elev
ska vara berättigad till skolskjuts. Rätten till skolskjuts prövas från den adress där
eleven är folkbokförd. Undantag kan gälla för elever med växelvis boende.

Färdvägens längd
En elev är berättigad till skolskjuts om eleven går i den av kommunen anvisade
skolan och uppfyller nedan angivna avståndskriterier:
Årskurs
FK-1
2-6
7-9
Gym2
1
2

Avstånd bostad-skola
2,0 km1
3,0 km
4,0 km
6,0 km

Gäller ej elever boende inom Aspenskolan och Centralskolans upptagningsområde. För dessa elever gäller 3 km.
Gäller elever i gymnasiesärskolan.

Avsteg från avståndskriterierna kan göras då likformighet eftersträvas inom väl
avgränsat bostadsområde. Det kan innebära att vissa elever får skolskjuts även om
inte avståndskriterierna uppfylls, eller att ingen elev inom området får skolskjuts
trots att vissa elever uppfyller avståndskriterierna. Det senare förutsätter att
skolvägen är säker, till exempel genom gång- och cykelvägar.

Andra skäl som ger rätt till skolskjuts
I vissa fall kan andra skäl än avståndskriterierna motivera att en elev beviljas
skolskjuts. Faktorer man tar hänsyn till är trafikförhållanden, funktionsnedsättning
hos eleven eller andra särskilda omständigheter.
Trafikförhållanden
Vid ansökan med hänvisning till trafikförhållanden görs en bedömning av elevens
skolväg. Bedömningen görs individuellt efter en sammanvägning av faktorer så som
elevens ålder, avsaknad av gång- och cykelväg, siktförhållanden, belysning, vägens
bredd, hastighetsbegränsning, trafikintensitet, förekomst av tung trafik och
eventuellt andra omständigheter. Faktorer som inte är trafiksäkerhetsrelaterade, som
exempelvis kyla, blåst eller rädsla för mörker, berättigar inte till skolskjuts.
Beviljande av skolskjuts med hänvisning till trafikförhållanden kan tidsbegränsas till
den del av året då trafikförhållanden försämras avsevärt, så kallat vinterskolskjuts.
Vinterskolskjuts kan beviljas under perioden 1 november – 31 mars.
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Funktionsnedsättning hos eleven
Vid ansökan om skolskjuts med hänsyn till en funktionsnedsättning ska intyg från
läkare, psykologutlåtande eller liknande bifogas som styrker elevens behov av
skolskjuts. Funktionsnedsättningen ska vara av sådan art att eleven har omfattande
besvär att på egen hand kunna transportera sig till och från skola. Kortvariga
funktionsnedsättningar berättigar inte till skolskjuts.
Särskilda omständigheter
Vid ansökan med hänvisning till särskilda omständigheter prövas och beslutas
ärendet i Utskottet barn och ungdom.

Fritidshem
Skolskjuts är resor från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där
utbildningen bedrivs och tillbaka. Rätten till skolskjuts gäller inte för resor till eller
från fritidshem. Om en elev är inskriven på fritidshem och har behov av skolskjuts
vid vissa tillfällen, behöver vårdnadshavare lämna in en ansökan om skolskjuts.
I ansökan ska det framgå vid vilka tillfällen elev nyttjar sin fritidsplats. Skolskjuts
kan endast beviljas i direkt anslutning till skolans start- och sluttid. Om
förutsättningarna ändras under läsårets gång är det vårdnadshavares ansvar att
informera Medborgarservice Tierps kommun.
Ansökan görs på blankett ”Ansökan om skolskjuts för elev inskriven på fritidshem”.

Skolskjuts vid växelvis boende
Elev som bor på två adresser har rätt till skolskjuts om vägen mellan någon av
bostäderna och elevens skola uppfyller kriterierna för skolskjuts. Eleven anvisas den
skola vars upptagningsområde innefattar elevens folkbokföringsadress.
De växelvisa boendena ska vara ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen och
eleven ska i princip bo lika mycket hos vardera föräldern. Rätten till skolskjuts
prövas från varje bostadsadress var för sig. Bostadsadresser utanför Tierps kommun
berättigar inte till skolskjuts. Växelvis boende gäller ej då någon vårdnadshavare har
domstolsbeslut om ensam vårdnad.
Ansökan görs på blankett ”Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende”.

Anvisad skola
Med anvisad skola avses vanligtvis den närmaste skolan. Elever som blir placerade
av rektor till annan skola än den närmaste skolan kan berättigas till skolskjuts enligt
gällande regler för skolskjuts och elevresor.
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Val av annan skola
Om en elev väljer en annan skola än den som kommunen anvisat har elev inte rätt
till skolskjuts om det innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för
kommunen. Rätten till skolskjuts gäller inte till fristående skola utanför kommunen.

Skolskjuts vid flytt inom kommunen
Den som har tagits emot i en kommuns grundskola ett visst läsår har rätt att gå kvar
hela läsåret, även om de förhållanden som låg till grund för beslutet ändras under
läsårets gång. Om det för eleven endast återstår en årskurs har eleven också rätt att
gå kvar sista årskursen.
Om en elev flyttar inom upptagningsområdet för sin skola, prövas rätten till
skolskjuts mellan elevens nya folkbokföringsadress och skolan.
I de fall en elev flyttar till en annan skolas upptagningsområde, men väljer att gå
kvar i den gamla skolan gäller samma regler som vid val av annan skola.
Kommunen är följaktligen inte skyldig att bevilja skolskjuts.

Elevresor för gymnasieelever
Enligt lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor ska elevens
hemkommun ansvara för elevens kostnader för dagliga resor i de fall då eleven har
rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. Ansvaret för elevernas dagliga resor
omfattar gymnasieelever fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret
det år de fyller 20 år.

Rätt till elevresa
Elev som går i gymnasieskola och har minst sex kilometers färdväg mellan sin
folkbokföringsadress och skola, får skolkort för färd i reguljär kollektivtrafik. För
elev som inte bor så att reguljär kollektivtrafik kan nyttjas anordnas ej särskild
skolskjuts. Om samåkning med befintlig skolskjuts är möjlig kan denna nyttjas efter
särskild överenskommelse.

Självskjuts
Om avståndet mellan bostaden och upptagningsplatsen är lång kan ersättning för
”självskjuts” utbetalas enligt nedan:
Avstånd
>4-6 km
>6-8 km
>8 km

Ersättningsbelopp
115 kr/mån
170 kr/mån
230 kr/mån

I de fall elev bereds samåkningsplats i befintlig skolskjutstur utgår ej detta belopp.
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Inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg utbetalas endast till elev som har en restid (enkel resa) som
överskrider 1,5 timmar. Undantag kan ges för synnerliga skäl. Inackorderingstillägg
utbetalas mot uppvisande av kvitto eller kontrakt (första för varje termin) från
hyresvärd. Inackorderingsplats är den bostad där man stadigvarande bor under
studietiden. Reglerna utgår från att man, i första hand, bosätter sig i nära anslutning
till studieorten. I särskilt fall kan elev, som är berättigad till inackorderingstillägg,
bosätta sig på den ort som är mest praktiskt. Inackorderingstillägg (inkl. resebidrag)
utgår med 1/30 av prisbasbeloppet för varje hel kalendermånad under vilken eleven
bor inackorderad. Då avståndet mellan hemort och studieort uppgår till 101 km och
därutöver (enkel resa) är beloppet 1/26 av prisbasbeloppet. Inackorderingstillägg
utbetalas fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret det år elev fyller
20 år.
Inackorderingstillägg utgår dock inte till elev som antas i annan kommuns
gymnasieskola på nationella program och nationella inriktningar som även anordnas
i Tierps kommun.

Övriga bestämmelser
Handläggningstid
För att skolskjuts skall gälla från läsårets start skall ansökan om skolskjuts vid
särskilda skäl, växelvis boende och för elev inskriven på fritidshem ha inkommit
senast 31 maj. Vid ansökan under pågående läsår är handläggningstiden upp till sex
veckor.

Tillsynsansvar
Vårdnadshavares ansvar: mellan bostad och upptagningsplats till eller från dess
att elev stiger på eller av skolskjutstransport. Vårdnadshavare har även till uppgift
att se till att eleven följer föreskrivna ordningsregler.
Under transporten: trafikföretaget ansvarar för att gällande trafikbestämmelser
och ordningsregler följs. Chauffören är skyldig att underrätta kommunen om
ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten.
Vid skolan: skolhuvudmannen har tillsynsansvar för elev från det att elev stiger av
skolskjutstransporten vid skolan till dess att elev stiger på skolskjutstransporten från
skolan.
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Vänte- och restider
Skolskjuts anordnas i anslutning till skolans ramtider. Ramtid är den tidpunkt då
skoldagen normalt börjar respektive slutar. Inom skoldagen kan så kallade
håltimmar förekomma. Dessa kan även påbörja eller avsluta skoldagen.
I dessa fall kan eleven få längre väntetider än vad som beslutats som maximala
väntetider. Vad som är rimlig res- och/eller väntetid bedöms utifrån elevens ålder,
möjlighet till tillsyn och andra omständigheter.
Väntetid: Väntetid för elev bör inte överstiga 30 minuter före och 20 minuter efter
skoldag.
Restid: Restiden mellan upptagningsplatsen och skolan bör inte överstiga 30
minuter utöver vad en beräknad restid med bil för snabbaste sträckan mellan
upptagningsplatsen och skolan tar.

Borttappat eller trasigt kort
Borttappat eller trasigt kort anmäls omgående på www.ul.se. Ett nytt skolkort
skickas till folkbokföringsadressen inom sju vardagar. Om kortet är borttappat får
elev bekosta sina resor själv i väntan på nytt kort. Om kortet är trasigt kan elev få ett
kvitto utfärdat av föraren/tågvärden som gäller som biljett i max sju vardagar.

Försäkring
Om en elev skadas vid en trafikolycka, täcks händelsen genom fordonets
trafikförsäkring och genom kommunens olycksfallsförsäkring.

Trafikstörning
När trafikföretag bedömer att transport på grund av väderlek, vägens skick m m inte
kan utföras på ett trafiksäkert sätt ställs transporten in. Ersättning för annat färdsätt
utgår ej.

Överklagande av beslut
Ett beslut angående skolskjuts kan överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär.
Hur det går till framgår av den besvärshänvisning som lämnas med beslutet.
Beslut angående skolskjuts till annan skola än den som kommunen anvisat kan bara
överklagas genom så kallad laglighetsprövning.
Beslut angående skolskjuts för gymnasieelev kan bara överklagas genom
laglighetsprövning.
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Revidering av regler för skolskjuts och elevresor
Regler för skolskjuts och elevresor kan komma att förändras över tid.
Senaste version ska publiceras och vara tillgänglig på Tierps kommuns hemsida.

Tillämplig lagstiftning
Skollag (2010:800) 9 kap. 15 b-c §§, 21 a §, 10 kap. 32-33 §§, 40 §, 11 kap. 31-32
§§, 39 §, 15 kap. 32 §, 18 kap. 30-31 §§, 35 §
Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
Studiestödslag (1999:1395)
Förordning (1970:340) om skolskjutsning
Förordning (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-02-11

§ 37
Dnr 2020/87

Redovisning av ej besvarade motioner 2020
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.
Följande motioner är obesvarade den 25 februari 2020:
 Mäta drogförekomst i avloppsvatten, Jonhas Åker (SD)
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till



Kommunsekreterare

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-01-17

KS 2020/87

Redovisning av ej besvarade motioner
Förslag till 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.
Följande motioner är obesvarade den 25 februari 2020:


Mäta drogförekomst i avloppsvatten, Jonhas Åker (SD)

Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till



Kommunsekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-02-11

§ 33
Dnr 2020/25

Val av ersättare för förtroendevald som är föräldraledig
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Viktoria Söderlings (S) föräldraledighet från sina uppdrag som
oppositionsråd, gruppledare samt representant i Regionalt forum under tiden
från och med den 12 februari 2020 till och med den 31 maj 2020,
att utse Jonas Nyberg (S) att ersätta Viktoria Söderling (S) under hennes
föräldraledighet från uppdragen som oppositionsråd, gruppledare samt
representant i Regionalt forum under tiden från och med den 12 februari
2020 till och med den 31 maj 2020,
att under tiden från och med den 12 februari 2020 till och med den 31 maj
2020 utse Jonas Nyberg (S) att ersätta Viktoria Söderling (S) under hennes
föräldraledighet i uppdragen som:
- Ledamot i utskottet arbete och omsorg
- Ledamot i kommunstyrelsens förhandlingsdelegation
- 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott,
att under tiden från och med den 12 februari 2020 till och med den 31 maj
2020 utse Kjell Hammerin (S) att ersätta Viktoria Söderling (S) under
hennes föräldraledighet i uppdraget som:
- Vice ordförande i utskottet arbete och omsorg,
att under tiden från och med den 12 februari 2020 till och med den 31 maj
2020 utse Kjell Hammerin (S) att ersätta Viktoria Söderling (S) under
hennes föräldraledighet i uppdraget som:
- Ledamot i pensionärsrådet,
Förhandlingsdelegationen föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att under tiden från och med den 25 februari 2020 till och med den 31 maj
2020 utse Jonas Nyberg (S) att ersätta Viktoria Söderling (S) under hennes
föräldraledighet i uppdragen som:
- 2:e vice ordförande i krisledningsnämnd
- Ersättare i lönenämnden
- Ersättare i IT-nämnden
- 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-02-11

Sammanfattning av ärendet

Viktoria Söderling (S) har anmält att hon önskar vara föräldraledig från
ovanstående uppdrag under tiden från och med 12 februari 2020 till och
med den 31 maj 2020.
Enligt kommunallagen 4 kap. 18 § får kommunfullmäktige bestämma att
förtroendevalda för sina uppdrag ska få ekonomiska förmåner och andra
förmåner som svarar mot de löne- och anställningsvillkor som gäller för
dem som är anställda hos kommunen.
Kommunfullmäktige i Tierps kommun har i § 157/2019 beslutat om regler
om ersättning till förtroendevalda enligt vilka förtroendevalda med ett
grundarvode om minst 40 % äger rätt att vara föräldralediga. Vid
föräldraledighet eller sjukdom som är en månad eller längre kan
Kommunstyrelsen utse en ersättare för den förtroendevalda.
Beslutsmotivering

Förhandlingsdelegationens tolkning av Ersättning till Tierps kommuns
förtroendevalda ERS 2018.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kostnad för föräldraledighet enligt ”Ersättning till Tierps kommuns
förtroendevalda ERS 2018” § 26, Föräldraledighet för förtroendevald.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut
Inlämnad ansökan om ledighet
Nominering av ersättare

Beslutet skickas till





Sekretariatet
Lönecentrum
Berörda ledamöter

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-02-04

KS Ange dnr

Val av ersättare för förtroendevald som är föräldraledig
Handlingar skickas ut senare.
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1 (1)
Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2020-01-08

KS 2020/25

Godkännande av entledigande och val av ny ledamot till
beredning för översiktsplan 2050
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Anders Eklunds (M) begäran om entledigande från uppdraget
som ledamot i beredning för översiktsplan 2050, samt
att till ny ledamot i beredning för översiktsplan 2050 från och med den 25
februari 2020 välja Emma Lokander (M).
Sammanfattning av ärendet

Anders Eklund (M) har den 7 januari 2020 inkommit med en begäran om
entledigande från sitt uppdrag som ledamot i beredning för översiktsplan
2050.
Beslutsunderlag





Inkommen begäran om entledigande
Nominering från gruppledare
Förslag till beslut

Beslutet skickas till





Sekretariatet
Lönecentrum
Berörda ledamöter
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From:
Sent:
To:
Subject:

Medborgarservice
Tue, 7 Jan 2020 13:48:20 +0100
ks_reg_drift@tierp.se
VB: ÖP50 entledigande [2020KC435]

Från: Anders Eklund <anderseklund44@hotmail.com>
Skickat: den 7 januari 2020 12:58
Till: kommunstyrelsen@tierp.se <kommunstyrelsen@tierp.se>
Ämne: ÖP50 entledigande
Begäran om entledigande från uppdraget som ordinarie ledamot i beredningen ÖP50.
Då jag av hälsoskäl nödgas minska mina engagemang önskar jag bli befriad från ovan nämnda
uppdrag.
Tierp 2020-01-07
Anders Eklund
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1 (1)
Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2019-11-18

KS 2019/844

Revidering av Reglemente för Tierps kommuns revisorer
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge kommunfullmäktiges presidium i uppdrag att utarbeta förslag till nytt
Reglemente för Tierps kommuns revisorer anpassad till gällande
lagstiftning samt i övrigt förekommande nya förutsättningar.
Sammanfattning av ärendet

I en skrivelse ställd till kommunfullmäktiges presidium har revisorerna i
Tierps kommun konstaterat att Reglemente för Tierps kommuns revisorer,
fastställt av kommunfullmäktige den 18 april 2006, inte harmoniserar med
gällande lagstiftning.
Med anledning av detta föreslår revisionen följande:
att kommunfullmäktige genomför en revidering och anpassning av
gällande reglemente antaget av kommunfullmäktige den 18 april 2006 §
54.
Revisionen påtalar även att reglemente Ersättningar till Tierps kommuns
förtroendevalda ERS 2018 bör revideras så att samtliga revisorer erhåller
en månatlig ersättning för sina uppdrag. En översyn av Ersättningar till
Tierps kommuns förtroendevalda ERS 2018 kommer att göras så att en ny
kan antas till nästa mandatperiod, hösten 2022.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut
Skrivelse revisorerna om revidering och anpassning av reglemente
Reglemente för Tierps kommuns revisorer

I tjänsten
Anna Trankell
Tf. kommunsekreterare
Ledningsstöd
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1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-02-11

KS 2020/122

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige 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
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