SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-09-17

Tid och plats

17 september 2019, kl. 18:00-20:15 i Kommunhuset, A-salen, Tierp
Ajournering 18:30-18:40

Paragrafer

74-100

Bevis om anslag

Anslaget sätts upp: 2019-09-25

Protokollets förvaringsplats

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Utses att justera

Mats Wikander, Christina Holmström

Plats och tid för justering

Kommunhuset, Rådrummet 2019-09-24 kl. 16.30

Beslutande
Ledamöter

Beslutande ersättare

Sara Sjödal (C)
Erik Kolm (C)
Lotta Carlberg (C)
Yaqub Ahmed (C)
Anna Ahlin (C), ordförande §§ 7478, 80-100
Peter Staland (C)
Anna Grimberg (C), vice
ordförande
Magdalena Ewert (C)
Lars Lindgren (C)
Helén Jaktlund (C)
Mats Wikander (C)
Lars–Göran Birkehorn–Karlsen (M)
Åsa Sikberg (M)
Sven Lokander (M)
Carola Fredén (M)
Emma Lokander (M)
Kenneth Karlsson (M)
Anders Eklund (M)
Ann–Kristin Ringefors (KD)
Lars Svensk (KD), ordförande §§
74-77, 79-100
Jenny Lundström (MP)
Alfred Mujambere (L)

Anslaget tas ner: 2019-10-17

Bengt–Olov Eriksson (S)
Jonas Nyberg (S)
Barbro Wiklund (S)
Gunnar Jansson (S)
Christina Svensson (S)
Lars–Olof Färnström (S)
Marie–Louise Rindå (S)
Pontus Söderberg (S)
Erica Aspgren Wallin (S)
Oskar Nilsson (S)
Christina Holmström (S)
Torgny Helgesson (S)
Linda Friberg (S)
Alexander Karlsson (V)
Agnetha Andersson (V)
Emmanuel Nzisabira (V)
Joakim Larsson (SD)
Daniel Hedberg (SD)
Jonhas Åker (SD)
Bengt Lindström (SD)
Klas Jakobsson (SD)
Per Karlsson (SD) §§74-81
Rosa Ingeborg Malmberg (SD)
Lars–Ola Sandström (SD)

Margareta Vikström Svensk (KD) § Margaretha Magnusson (S)
78
Börje Wennberg (S)
Oskar Jonsson (MP)
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Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän och övriga

Christina Lindholm (C)
Marianne Eriksson (C)
Filip Håkansson (C)
Jessica Tindre Falk (M)
Stig Lundqvist (M)
Regina Birkehorn (M)
Jelena Zivkovic (M)
Brita Kajrup (MP)
Sarah Näslund (L)
Robert Lemming (L)

Helena Broman (S)
Kjell Hammerin (S)
Inger Andersson (S)
Tomas Delgado Pinto (S)
Stefan K Andersson (S)
Krister Andersson (V)
Eva Berglund (V)

Randi Graungaard, kommundirektör
Anna Trankell, kommunsekreterare
Evelina Håkansson, utskottssekreterare
Kristin Haakonsen, webbsändningsansvarig
Maria Wirström, reception

Underskrifter
Sekreterare
Anna Trankell

Ordförande
Lars Svensk (§§ 74-77), Anna Grimberg (§§ 78-79), Anna Ahlin (§§ 80-100)

Justerande
Mats Wikander

Ordförande sign

Justerare sign
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Christina Holmström

Sekreterare sign
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Innehållsförteckning
Paragraf Rubrik

Dnr

Upprop
Val av två justerare samt
tillkännagivande av tid och plats för
justering av protokollet
§ 74

Godkännande av föredragningslistan

2019/132

§ 75

Allmänhetens frågestund

2019/181

§ 76

Redovisning av kommuninvånarnas
postlåda

2019/19

§ 77

Aktuellt från revisionen

2019/179

§ 78

Begäran om entledigande som
ordförande i kommunfullmäktige och
demokratiberedningen

2019/101

§ 79

Val av ny ordförande i
kommunfullmäktige och
demokratiberedningen

§ 80

Anmälan av interpellationer

2019/642

§ 81

Svar på interpellation - Skolans
organisation, Linda Friberg (S)

2019/642

§ 82

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

2018/164

§ 83

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

2018/1002

§ 84

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

2018/1001

§ 85

Säkerhetspolicy för Tierps kommun

2019/229

§ 86

Policy för lika rättigheter och
möjligheter

2019/381

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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§ 87

Regler för skolskjuts och elevresor

2019/432

§ 88

Avgift för familjerådgivning

2019/641

§ 89

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

2019/587

§ 90

Varuförsörjningsplan för Tierps
kommun

2019/441

§ 91

Grund för verksamhetsstyrning

2019/569

§ 92

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

2019/501

§ 93

Taxor för tillsyn och tillstånd inom den
gemensamma räddningsnämndens
område

2019/343

§ 94

Redovisning av ej besvarade motioner
2019

2019/178

§ 95

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

2019/509

§ 96

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

2019/508

§ 97

Uppdragsbeskrivning till
demokratiberedningen - Stärka ungas
inflytande och delaktighet i det lokala
samhället

2017/124

§ 98

Val och entlediganden

2019/101

§ 99

Val av nämndemän för mandatperioden
1 januari 2020 till den 31 december
2023

2019/187

§ 100

Redovisning av inkomna beslut och
skrivelser

2019/71

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-09-17

§ 74
Dnr 2019/132

Godkännande av föredragningslistan
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föredragningslistan med följande revideringar;


Ärende 29 på föredragningslistan, Anmälan av interpellation Skolans organisation, Linda Friberg (S) har tillkommit, och
behandlas före ärende 9 på föredragningslistan.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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§ 75
Dnr 2019/181

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.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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§ 76
Dnr 2019/19

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda
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 2019/521 – Postlådan – Discgolfbana i Tierp
Förslag om discgolfbana i Tierp.
Svar: Just nu finns inga planer på en kommunal discgolfbana i Tierps
kommun.
Dnr KS 2019/565 – Postlådan – Information om postlådan och
Demokratierps ärenden i fullmäktige.
Förslag om att läsa upp förslagen som kommer till KF via postlådan och
demokratierp under kommunfullmäktiges sammanträden.
Svar: Att läsa upp förslagen och svaren under kommunfullmäktiges
sammanträde är tyvärr tidsmässigt ohållbart. En sammanställning av alla
inkomna förslag och svar finns däremot med i handlingarna som läggs ut på
Tierp.se en vecka före varje sammanträde.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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§ 77
Dnr 2019/179

Aktuellt från revisionen
Beslut

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

Ordförande för revisionen Daniel Blomstedt 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.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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§ 78
Dnr 2019/101

Begäran om entledigande som ordförande i kommunfullmäktige
och demokratiberedningen
Jäv

På grund av jäv deltar inte Lars Svensk (KD) i behandling av ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Lars Svensks (KD) begäran om entledigande.
Sammanfattning av ärendet

Lars Svensk (KD) har den 1 juli 2019 inkommit med en begäran
om entledigande från sitt uppdrag som ordförande i kommunfullmäktige.
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller
från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan
ledamot för resten av tjänstgöringstiden för den som har avgått.
Kommunfullmäktiges ordförande är tillika demokratiberedningens
ordförande. Demokratiberedningens mandatperiod sammanfaller med
fullmäktiges mandatperiod.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Begäran om entledigande som ordförande i kommunfullmäktige

Beslutet skickas till





Enheten Ledningsstöd
Förtroendemannaregistret Troman
Den förtroendevalda

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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§ 79
Dnr 2019/101

Val av ny ordförande i kommunfullmäktige och
demokratiberedningen
Jäv

På grund av jäv deltar inte Anna Ahlin (C) i behandlingen av ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till ordförande i kommunfullmäktige samt ordförande i
demokratiberedningen under perioden 17 september 2019 till 14 oktober
2022 utse:
Anna Ahlin (C)
Sammanfattning av ärendet

Lars Svensk (KD) har den 1 juli 2019 inkommit med en begäran
om entledigande från sitt uppdrag som ordförande i kommunfullmäktige.
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller
från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan
ledamot för resten av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Ordförande
samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör
fullmäktiges presidium. Vice ordförandena ska biträda ordföranden i
uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att
det behövs. Kommunfullmäktiges ordförande är tillika
demokratiberedningens ordförande. Demokratiberedningens mandatperiod
sammanfaller med fullmäktiges mandatperiod.
Kommunfullmäktiges valberedning har berett ärendet under ajournering av
dagens sammanträde den 17 september 2019 (§ 19/2019) och presenterar
förslag till ny ordförande på sammanträdet.
Beslutsunderlag





Beslut valberedningen § 19/2019
Inkommen begäran om entledigande
Gruppledarnas nomineringar

Beslutet skickas till
Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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Berörd förtroendevald
Förtroendemannaregistret Troman
Lönecentrum
Sekreterare demokratiberedningen

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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§ 80
Dnr 2019/642, 2019/740

Anmälan av interpellationer
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationerna får ställas och
att interpellation Skolans organisation, Linda Friberg (S) kommer att
besvaras under sammanträdet.
Sammanfattning av ärendet




Linda Friberg (S) har den 31 juli 2019 lämnat in en interpellation om
skolans organisation.
Rosa Ingeborg Malmberg (SD) har den 17 september lämnat in en
interpellation om gatubelysning på landsbygden.

Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Interpellation - Skolans organisation, Linda Friberg (S)

Beslutet skickas till

Kommunsekreterare

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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§ 81
Dnr 2019/642

Svar på interpellation - Skolans organisation, Linda Friberg (S)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen anses vara besvarad.
Sammanfattning av ärendet

Linda Friberg (S) har den 31 juli 2019 lämnat in en interpellation med
följande frågor:
- Varför tillåter ni att verksamheten genomför en ny organisation som
inte är beslutat?
- Varför tillåter ni att kommunen anställer rektorer på ett sätt som inte
är politiskt beslutat, och som dessutom kan vara i strid med
skollagen?
- Vilka frågor inom skolverksamheterna anser du skall beslutas av
kommunfullmäktige, när allt fler områden av den nya politiska
ledningen bedöms vara verkställighetsfrågor (”Hur-frågor”)?
Lotta Carlberg (C), ordförande i utskottet barn och ungdom svarar
följande:

Linda Friberg (S) har i en interpellation ställt frågor angående ny
organisation i skolan och varför två nya rektorer har anställts i Tierps
kommun.
Fråga 1. Varför tillåter ni att verksamheten genomför en ny
organisation som inte är beslutat?
Svar:
Jag antar att du syftar på att vi gör om bitr. rektorsrollen till en rektorsroll.
Det är något som har diskuterats och uppmuntrats av representanterna från
skolverket. Vi har samverkat det och de fackliga företrädarna var positiva
till förändringen.
Syftet med förändringen är att:
 stärka det pedagogiska ledarskapet och skapa en tydligare
organisation för elever och vårdnadshavare
 renodla och tydliggöra chefsuppdraget både vad gäller omfånget
samt beslutsmandat
 korta beslutsvägar
Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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 underlätta huvudmannens kontroll och styrning
Fråga 2. Varför tillåter ni att kommunen anställer rektorer på ett sätt
som inte är politiskt beslutat, och som dessutom kan strida mot
skollagen?
Svar:
Det framgår inte av lagtexten eller motivtexten om en skolbyggnad kan ha
flera skolenheter. Det finns dock ingenting i lagtexten eller motivtexten som
uttryckligen anger att detta skulle vara otillåtet. Det finns således inget
förbud i skollagsbestämmelserna för huvudmannen att i en skolbyggnad
organisera flera skolenheter.
Som du ser finns inget i skollagen som säger att man inte kan ha två rektorer
i samma byggnad så länge det delats upp i två skolenheter. (se slutet sida två
i skolverkets text)
https://www.skolverket.se/download/18.6011fe501629fd150a27892/152906
2570117/F%C3%B6rskolechefen%20och%20rektorn%20130821.pdf
Fråga 3. Vilka frågor inom skolverksamheten anser du skall beslutas av
kommunfullmäktige, när allt flera områden av den nya politiska
ledningen bedöms vara verkställighetsfrågor (”Hur-Frågor”)?
Svar:
Kommuner som juridisk person är huvudman inom skolväsendet och
kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ enligt
kommunallagen. Det innebär att fullmäktige har det yttersta ansvaret för att
den kommunala förskolan, skolan och vuxenutbildningen har den kvalitet
och de resurser som krävs för att uppfylla nationella mål och genomföra
utbildningen enligt de krav som ställs i skollagstiftningen.
Huvudmannens ansvar innebär bland annat att fördela resurser utifrån lokala
förutsättningar samt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten så att
de nationella målen och kvalitetskraven kan uppfyllas. Grundläggande i
huvudmannens ansvarstagande är att utbildningen motsvarar skollagens
krav på kvalitet, är likvärdig och att utbildningen förankras i vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet.
Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela
resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och
behov. Rektorn fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av
särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar. Dvs det är inte
politiken som bestämmer över en enhets inre organisation.
Beslutsunderlag



Förslag till beslut – Svar på interpellation, Lotta Carlberg (C)

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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Interpellation - Skolans organisation, Linda Friberg (S)

Yttrande

Linda Friberg (S), Lotta Carlberg (C), Börje Wennberg (S), Alexander
Karlsson (V), Lars-Göran Birkehorn Karlsen och Jonas Nyberg (S) yttrar
sig.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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§ 82
Dnr 2018/164

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

kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Reservation

Alexander Karlsson (V), Agnetha Andersson (V) och Emmanuel Nzisabira
(V) reserverar sig till förmån för eget yrkande./Bilaga/
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.
Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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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
Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till motionen.
Avslag
Sara Sjödal (C) yrkar avslag till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Alexander
Karlssons (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
liggande förslag.
Beslutsunderlag





Beslut kommunstyrelsen § 143/2019
Svar på motion/förslag till beslut
Motion - Sluta kalla medborgarna för kunder, Alexander Karlsson
(V)

Beslutet skickas till



Motionären

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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§ 83
Dnr 2018/1002

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

Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Reservation

Joakim Larsson (SD), Daniel Hedberg (SD), Jonhas Åker (SD), Bengt
Lindström (SD), Klas Jakobsson (SD), Rosa Ingeborg Malmberg (SD) och
Lars–Ola Sandström (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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.
Ordförande sign

Justerare sign
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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 bifall till motionen.
Avslag
Jenny Lundström (MP) yrkar avslag till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Jonhas Åkers (SD)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag.
Beslutsunderlag





Beslut kommunstyrelsen § 144/2019
Svar på motion/förslag till beslut
Motion - Iläggningsplatser för båt, Jonhas Åker (SD)

Ordförande sign

Justerare sign
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Beslutet skickas till



Motionären

Ordförande sign
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§ 84
Dnr 2018/1001

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

Kommunfullmäktige beslutar
att avslå att-sats ett,
att anse att-sats två besvarad.
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.

Ordförande sign

Justerare sign
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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 bifall till motionen.
Bifall
Jenny Lundström (MP) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Jonhas Åkers (SD)
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag.
Beslutsunderlag





Beslut kommunstyrelsen § 145/2019
Svar på motion/förslag till beslut
Motion - Larma livräddningsbojar, Jonhas Åker (SD)

Beslutet skickas till



Motionären
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§ 85
Dnr 2019/229

Säkerhetspolicy för Tierps kommun
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa säkerhetspolicyn för Tierps kommun och att den gäller från och
med den 17 september 2019 och revideras senast den 30 juni 2023.
Sammanfattning av ärendet

Säkerhetspolicyn talar om vilket ansvar och vilka uppgifter kommunens
verksamheter, bolag och politiska styre har för kommunens säkerhetsarbete.
Policyn ska revideras vid behov men ska ses över i sin helhet inför varje ny
mandatperiod. Sista datum finns angivet ovan samt i policyn. Detta för att
policyn ska vara uppdaterad efter omvärldsanalys, lokala förutsättningar,
regelverk och andra aspekter som är dynamiska. Det är viktigt att samtliga
tar sitt ansvar i arbetet och även förstår vilket ansvar var och en har gällande
säkerhetsarbetet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inga ekonomiska konsekvenser bedöms föreligga.
Beslutsunderlag






Beslut kommunstyrelsen § 82/2019
Beslut kommunstyrelsen arbetsutskott § 32/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Säkerhetspolicy för Tierps kommun

Beslutet skickas till

Säkerhetsstrateg/säkerhetsskyddschef
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§ 86
Dnr 2019/381

Policy för lika rättigheter och möjligheter
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta Policy för lika rättigheter och möjligheter, samt
att policyn revideras senast 30 juni 2023.
Sammanfattning av ärendet

Denna Policy för lika rättigheter och möjligheter ersätter både Policy för
lika rättigheter och möjligheter som beslutades av KF 2010 (KF § 116/2010)
samt Riktlinjerna som beslutades av KS 2011(KS § 111/2011).
Till denna Policy har även ”Rutin för hantering av diskriminering,
trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling” utarbetats
som beskriver hur det förebyggande arbetet praktiskt ska gå till och vad som
ska göras om diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och
kränkande särbehandling inträffar.
Rutinen har behandlats i kommunens ledningsgrupp, samverkats i den
centrala samverkansgruppen och beslutats av kommundirektören. Rutinen
ska skyndsamt kunna revideras vid behov. Riktlinjen har delgivits den
centrala samverkansgruppen.
Beslutsmotivering

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har granskat dokumenten ”Policy för
lika rättigheter och möjligheter” som beslutades av KF 2010 samt
”Riktlinjerna för lika rättigheter och möjligheter” som beslutades av KS
2011.
DO bedömer att de handlingar som kommunen lämnat in inte uppfyller
kraven på sådana riktlinjer och rutiner som avses i 3 kap, 6 § i
diskrimineringslagen. I denna paragraf anges att arbetsgivaren ska ha
riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier,
sexuella trakasserier och repressalier på grund av att arbetstagaren påtalat
brister eller medverkat vid utredning. Arbetsgivaren ska även följa upp och
utvärdera de riktlinjer och rutiner som finns.
De dokument som tidigare beslutats av KF och KS innehåller hänvisningar
till lagstiftning som inte längre gäller och har reviderats.
Ordförande sign

Justerare sign
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inga ekonomiska konsekvenser anses föreligga.
Beslutsunderlag






Beslut kommunstyrelsen § 83/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslut förhandlingsdelegationen § 8/2019
Policy för lika rättigheter och möjligheter

Beslutet skickas till





Kommundirektören
Alla verksamhetschefer
Administratör ledningsstöd för publicering på www.tierp.se
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§ 87
Dnr 2019/432

Regler för skolskjuts och elevresor
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
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.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag.
Yttrande

Lotta carlberg (C) yttrar sig.
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 kommunstyrelsen § 136/2019
Beslut utskottet barn och ungdom § 197/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Regler för skolskjuts och elevresor

Ordförande sign
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Yttrande

Beslutet skickas till




Skolskjutssamordnare
Skolformschef grundskolan
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§ 88
Dnr 2019/641

Avgift för familjerådgivning
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att införa avgift för sen avbokning för familjerådgivningssamtal med 250 kr.
Reservation

Sara Sjödal (C), Erik Kolm (C), Lotta Carlberg (C), Yaqub Ahmed (C),
Anna Ahlin (C), Peter Staland (C), Anna Grimberg (C), Magdalena Ewert
(C), Lars Lindgren (C), Helén Jaktlund (C), Mats Wikander (C), Lars–
Göran Birkehorn–Karlsen (M), Åsa Sikberg (M), Sven Lokander (M),
Carola Fredén (M), Emma Lokander (M), Kenneth Karlsson (M), Anders
Eklund (M), Ann–Kristin Ringefors (KD), Lars Svensk (KD), Jenny
Lundström (MP), Oskar Jonsson (MP) 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

Åsa Sikberg (M) yrkar bifall till liggande förslag samt har följande
tilläggsyrkande;
Ordförande sign

Justerare sign
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att införa besöksavgift för familjerådgivningssamtal med 250 kr.
Bifall

Erika Aspgren Wallin (S), Joakim Larsson (SD) och Jonas Nyberg (S)
yrkar bifall till liggande förslag och avslag till Åsa Sikbergs (M)
tilläggsyrkande.
Agnetha Andersson (V) yrkar bifall till liggande förslag.
Jenny Lundström (MP) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) yrkar bifall
till liggande förslag och bifall till Åsa Sikbergs (M) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt liggande
förslag.
Ordföranden föreslår propositionsordning på Åsa Sikbergs (M)
tilläggsyrkande som godkänns av kommunfullmäktige.
Ordföranden ställer proposition på Åsa Sikbergs (M) tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Åsa Sikberg (M) begär omröstning.
Beslutsgång omröstning

Följande omröstningsproposition godkänns:
 Den som vill avslå Åsa Sikbergs (M) tilläggsyrkande röstar ja.
 Den som vill bifalla Åsa Sikbergs (M) tilläggsyrkande röstar nej.
Resultat:

Ja - 25 röster
Nej – 23 röster
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar enligt liggande
förslag. (Omröstningsprotokoll/bilaga/)
Beslutsunderlag






Beslut kommunstyrelsen § 137/2019
Beslut utskottet arbete och omsorg § 81/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Utredning angående införande av avgift

Beslutet skickas till



Individ- och familjeomsorg
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§ 89
Dnr 2019/587

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

Kommunfullmäktige beslutar
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 kommunfullmäktige ska besluta
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.
Ordförande sign
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Bifall

Jenny Lundström (MP) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutsgång

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







Beslut kommunstyrelsen § 138/2019
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
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§ 90
Dnr 2019/441

Varuförsörjningsplan för Tierps kommun
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta Varuförsörjningsplanen för Tierps kommun från och med 17
september 2019.
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.
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.
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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 kommunstyrelsen § 139/2019
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 50/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Varuförsörjningsplan för Tierps kommun

Beslutet skickas till




Region Uppsala
Hållbarhetsstrateg
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§ 91
Dnr 2019/569

Grund för verksamhetsstyrning
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
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.
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
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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 kommunstyrelsen § 140/2019
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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§ 92
Dnr 2019/501

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

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna namnbyte på Tierp Fjärrvärme AB till TEMAB Fjärrvärme
AB.
att godkänna den uppdaterade bolagsordningen för TEMAB 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






Beslut kommunstyrelsen § 141/2019
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
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§ 93
Dnr 2019/343

Taxor för tillsyn och tillstånd inom den gemensamma
räddningsnämndens område
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
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
handläggningskostnad per timme har multiplicerats med en genomsnittlig
tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser.
Ordförande sign
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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





Beslut kommunstyrelsen § 142/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslut Räddningsnämnden § 26/2019 2019-03-20

Beslutet skickas till





Verksamhetschefer
Räddningsnämnden
Webbansvarig Ledningsstöd
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§ 94
Dnr 2019/178

Redovisning av ej besvarade motioner 2019
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges sammanträden i februari
och september.
Av förteckningen framgår att följande motioner är obesvarade den 17
september 2019:


Bilfritt centrum, Agnetha Andersson (V)

Beslutsunderlag





Beslut kommunstyrelsen § 146/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Förteckning över KSs och KFs uppdrag okt 2018 till okt 2022

Beslutet skickas till



Kommunsekreterare
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§ 95
Dnr 2019/509

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

Kommunfullmäktige beslutar
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.

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
Ordförande sign
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är vårdnadshavare som har behov av insats och stöd. Därav har
besluten avslutats.
Beslutsunderlag





Beslut kommunstyrelsen § 147/2019
Beslut utskottet barn och ungdom § 148/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Enheten för Kvalitet och strategisk utveckling.
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§ 96
Dnr 2019/508

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

Kommunfullmäktige beslutar
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.

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.
Ordförande sign
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-

-

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
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:
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-

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 kommunstyrelsen § 148/2019
Beslut utskottet arbete och omsorg § 58/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Enheten för Kvalitet och strategisk utveckling.
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§ 97
Dnr 2017/124

Uppdragsbeskrivning till demokratiberedningen - Stärka ungas
inflytande och delaktighet i det lokala samhället
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att ge demokratiberedningen uppdraget att arbeta för att stärka ungas
delaktighet och inflytande i det lokala samhället,
att arbetet ska bedrivas i enlighet med framtagen uppdragsbeskrivning,
att uppdraget ska delredovisas på kommunfullmäktiges sammanträde i juni
2020, samt
att slutredovisning av uppdraget ska ske under hösten 2020, senast på
fullmäktiges sammanträde i december 2020.
Sammanfattning av ärendet

Sara Sjödal och Lotta Carlberg inkom med var sin motion som båda
handlade om hur kommunen kan främja och stärka ungas inflytande och
delaktighet i samhällslivet och i politiken.
Kommunfullmäktige beslutade § 144/2017 att ge i uppdrag till kommunfullmäktiges presidium att i samråd med kommunstyrelsens presidium ta
fram ett förslag på uppdrag till demokratiberedningen som ska stärka ungas
inflytande och delaktighet i det lokala samhället.
Beslutsmotivering

Kommunfullmäktiges presidium har, i samråd med kommunstyrelsens
presidium, tagit fram en uppdragsbeskrivning till demokratiberedningen om
att stärka ungas inflytande och delaktighet i det lokala samhället.
Uppdragsbeskrivningen tydliggör uppdragets syfte, övergripande mål,
metod, omfattning, resurser och tidsperiod.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Arbetet med uppdraget kommer ta följande resurser i anspråk:
- beredningens sammanträdestimmar och inläsningstid inför sammanträden
- Eventuella seminarier och studiebesök
- Genomförande av dialoger
- Utredningar
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- Sekreterare från Ledningsstöd
- Utredarresurser från Kvalitet och strategisk utveckling
- Övriga kringkostnader av mindre karaktär
Förslag till beslut på sammanträdet

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




Tjänsteutlåtande
Uppdragsbeskrivning - Stärka ungas inflytande och delaktighet i det
lokala samhället

Beslutet skickas till

Demokratiberedningen
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§ 98
Dnr 2019/101

Val och entlediganden
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen om nya ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige till handlingarna,
att godkänna Pontus Söderbergs (S) begäran om entledigande från sitt
uppdrag som ledamot i beredning för översiktsplan 2050,
att godkänna Viktor Ljungs (SD) begäran om entledigande från sitt uppdrag
som ersättare i kommunfullmäktige,
att godkänna Andreas Vestins (V) begäran om entledigande från sitt
uppdrag som ledamot i demokratiberedningen,
att godkänna Massimo Coccos (L) begäran om entledigande från sitt
uppdrag som ledamot i demokratiberedningen och Lokala
säkerhetsnämnden vid Forsmarks kraftverk,
att till ny ledamot i beredning för översiktsplan 2050 utse Barbro Wiklund
(S) under perioden 17 september 2019 till och med 14 oktober 2022
att till ny ledamot i demokratiberedningen utse Jan Wilger (V) under
perioden 17 september 2019 till och med 14 oktober 2022,
att till ny ledamot i demokratiberedningen utse Bentrand Ngabonziza (L)
under perioden 17 september 2019 till och med 14 oktober 2022, och
att till ny ersättare i Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarks kraftverk
nominera Sara Nordfors (L) under resterande tid av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen i Uppsala län har utsett ny ersättare i kommunfullmäktige från
och med den 19 juni 2019 till och med den 14 oktober 2022.
Parti: Sverigedemokraterna
Ny ersättare: Victor Ljung
Avgången ersättare: Eva-Mari Lindström
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Länsstyrelsen i Uppsala län har utsett ny ersättare i kommunfullmäktige från
och med den 19 juni 2019 till och med den 14 oktober 2022.
Parti: Vänsterpartiet
Ny ledamot: Emmanuel Nzisabira
Ny ersättare: Eva Berglund
Avgången ledamot: Urban Blomster
Viktor Ljung (SD) har den 3 juli 2019 lämnat in en begäran om
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Andreas Vestin (V) har den 10 september 2019 lämnat in en begäran om
entledigande från sitt uppdrag som ledamot i demokratiberedningen.
Massimo Cocco (L) har den 13 juni 2019 lämnat in en begäran om
entledigande från sitt uppdrag som ledamot i demokratiberedningen och
ersättare i Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarks kraftverk.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut
Nomineringar från gruppledare
Begäran om entlediganden
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Dnr: 201-4795-19
Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Dnr: 2014678-19
Godkännande av entledigande och begäran om efterträdarval

Beslutet skickas till









Administratör Ledningsstöd
Lönecentrum
Berörda ledamöter
Ordförande i demokratiberedningen
Sekreterare för demokratiberedningen
Regeringskansliet
Länsstyrelsen
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§ 99
Dnr 2019/187

Val av nämndemän för mandatperioden 1 januari 2020 till den 31
december 2023
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till nämndemän för perioden 1 januari 2020 till 31 december 2023 välja
Maria Sund
Lars Lindgren
Catarina Deremar
Peter Dons Möller
Dan Tibring
Jelena Zivkovic
Tommy Eriksson
Helena Broman
Clark Wilger
Marie-Louise Rindå
Bengt Lindström
Sammanfattning av ärendet

Nämndemannaval ska äga rum året efter de allmänna valen.
Domstolsverket ber partierna att arbeta med nomineringar under mars-juni.
Kommuner, landsting och regioner ombeds välja nämndemän i fullmäktige i
augusti-september.
Beslutsunderlag

Gruppledarnas nomineringar
Beslutet skickas till





Uppsala Tingsrätt
Berörd nämndeman
Troman
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§ 100
Dnr 2019/71

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser
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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