SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-02-25

Tid och plats

25 februari 2020, kl. 18:00-19:00 i Stora A-salen, kommunhuset, Tierp

Paragrafer

1-17

Utses att justera

Ann-Kristin Ringefors , Oskar Nilsson

Plats och tid för justering

Hjärnkontoret, kommunhuset 2020-03-02 08:00

Beslutande
Ledamöter

Beslutande ersättare

Sara Sjödal (C)
Erik Kolm (C)
Lotta Carlberg (C)
Yaqub Ahmed (C)
Anna Ahlin (C), ordförande
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), 1:e vice
ordförande
Emma Lokander (M)
Kenneth Karlsson (M)
Ann–Kristin Ringefors (KD)
Lars Svensk (KD)
Jenny Lundström (MP)
Alfred Mujambere (L)

Bengt–Olov Eriksson (S) 2:e vice
ordförande
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)
Christer Niklasson (S)
Agnetha Andersson (V)
Emmanuel Nzisabira (V)
Daniel Hedberg (SD)
Jonhas Åker (SD)
Bengt Lindström (SD)
Per Karlsson (SD)
Rosa Ingeborg Malmberg (SD)
Lars–Ola Sandström (SD)

Christina Lindholm (C)
Jessica Tindre Falk (M)
Oskar Jonsson (MP)

Kjell Hammerin (S)
Inger Andersson (S)
Krister Andersson (V)
Rickard Olsson (SD)
Sofia Jakobsson (SD)

Underskrifter
Sekreterare
Anna Trankell
Ordförande
Anna Ahlin
Justerande
Ann-Kristin Ringefors
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Oskar Nilsson
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Övriga närvarande
Ersättare

Anna Ohlström (C)
Marianne Eriksson (C)
Filip Håkansson (C)
Stig Lundqvist (M)
Regina Birkehorn (M)
Ronny Bränneland (M)
Gunilla Wisell (KD)
Margareta Vikström Svensk (KD)
Brita Kajrup (MP)
Sarah Näslund (L)

Tomas Delgado Pinto (S)
Lize–Lotte Löfgren (S)
Eva Berglund (V)
Simon Brännström (SD)

Tjänstemän och övriga

Randi Graungaard, kommundirektör
Anna Trankell, kommunsekreterare

Bevis om anslag

Anslaget sätts upp: 2020-03-02

Protokollets
förvaringsplats

Anslaget tas ner: 2020-03-24

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Ordförande sign

Justerare sign
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Innehållsförteckning
Paragraf Rubrik

Dnr

Upprop
Val av två justerare samt
tillkännagivande av tid och plats för
justering av protokollet - Den 2 mars
2020, kl. 08.00 Hjärnkontoret i
kommunhuset
§1

Godkännande av föredragningslistan

2020/31

§2

Allmänhetens frågestund

2020/108

§3

Redovisning av kommuninvånarnas
postlåda

2020/85

§4

Aktuellt från revisionen

2020/86

§5

Anmälan av motioner

2020/194

§6

Anmälan av frågor

2020/196

§7

Svar på fråga

2020/199

§8

Riktlinje för kravhantering i Tierps
kommun

2019/879

§9

Upphävande av Policy för
barnkonventionen

2019/981

§ 10

Revidering av regler för skolskjuts och
elevresor

2020/47

§ 11

Redovisning av ej besvarade motioner
2020

2020/87

§ 12

Val av ersättare för förtroendevald som
är föräldraledig

2020/25

§ 13

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

2020/25

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 14

Revidering av reglemente för
revisorerna

2019/844

§ 15

Redovisning av inkomna beslut och
skrivelser

2020/122

§ 16

Godkännande av entledigande och val
av ny ledamot i räddningsnämnden

2020/25

§ 17

Godkännande av entledigande och val
av ny revisor

2020/25

Ordförande sign

Justerare sign
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§1
Dnr 2020/31

Godkännande av föredragningslistan
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föredragningslistan med följande revideringar;
att följande ärenden stryks från föredragningslistan om inga motioner,
interpellationer eller frågor har inlämnats;
 Anmälan av interpellationer
att följande ärenden stryks från föredragningslistan om inga svar på
interpellationer eller frågor har lämnats;
 Eventuella svar på interpellationer
att följande ärenden läggs till ärendelistan;
 Ärende 20 Godkännande av entledigande och val av ny ledamot i
räddningsnämnden
 Ärende 21 Godkännande av entledigande och val av ny revisor

Ordförande sign

Justerare sign
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§2
Dnr 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.
Yttrande

Lotta Carlberg (C), Sara Sjödal (C) och Jenny Lundström (MP) svarar på
frågor. Jonas Nyberg (S) yttrar sig.
De frågor som inte kunde besvaras under sammanträdet kommer att
redovisas vid nästkommande sammanträde.

Ordförande sign

Justerare sign
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§3
Dnr 2020/85

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 Demokratierp-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.

Ordförande sign

Justerare sign
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§4
Dnr 2020/86

Aktuellt från revisionen
Beslut

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

Göran Carlsson, ordförande i 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.

Ordförande sign

Justerare sign
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§5
Dnr 2020/194

Anmälan av motioner
Beslut

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

Följande motion har lämnats in:


Motion – Anställ fältassistenter, Jonas Nyberg (S)

Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Inlämnad motion

Beslutet skickas till



Kommunstyrelsen

Ordförande sign

Justerare sign
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§6
Dnr 2020/196

Anmälan av frågor
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att den inlämnade frågan får ställas.
Sammanfattning av ärendet

Följande fråga har lämnats in:


Fråga om Söderfors camping, Jonas Nyberg (S)

Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Inlämnade frågor

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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§7
Dnr 2020/199

Svar på fråga
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att den inlämnade frågan anses vara besvarad.
Sammanfattning av ärendet

Följande frågor har lämnats in:


Fråga om Söderfors camping, Jonas Nyberg (S)

Beslutsunderlag



Inlämnade frågor

Yttrande

Sara Sjödal (C) och Jonas Nyberg (S) yttrar sig.

Ordförande sign

Justerare sign
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§8
Dnr 2019/879

Riktlinje för kravhantering i Tierps kommun
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
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 kommunstyrelsen § 34/2020
 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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§9
Dnr 2019/981

Upphävande av Policy för barnkonventionen
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva Policy för barnkonventionen i Tierps kommun från och med 25
februari 2020.
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
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
Ordförande sign

Justerare sign
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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.
Yttrande

Erica Aspgren Wallin (S), Sara Sjödal (C) och Simon Brännström (SD)
yttrar sig.
Beslutsunderlag
 Beslut kommunstyrelsen § 35/2020





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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§ 10
Dnr 2020/47

Revidering av regler för skolskjuts och elevresor
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
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.
Beslutsunderlag
 Beslut kommunstyrelsen § 36/2020





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

Beslutet skickas till




Samhällsplanerare Trafik och Resande
Chef kvalitet och strategisk utveckling

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 11
Dnr 2020/87

Redovisning av ej besvarade motioner 2020
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges sammanträden i februari
och september.
Följande motioner är obesvarade den 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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§ 12
Dnr 2020/25

Val av ersättare för förtroendevald som är föräldraledig
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
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.
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

Ordförande sign

Justerare sign
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Nominering av ersättare

Beslutet skickas till





Sekretariatet
Lönecentrum
Berörda ledamöter

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 13
Dnr 2020/25

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

Ordförande sign

Justerare sign

19

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-02-25

§ 14
Dnr 2019/844

Revidering av Reglemente för Tierps kommuns revisorer
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
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

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 15
Dnr 2020/122

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

Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-02-25

§ 16
Dnr 2020/25

Godkännande av entledigande och val av ny ledamot i
räddningsnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Peter Stalands (C) begäran om entledigande från sina uppdrag
som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i räddningsnämnden,
att till ny ledamot i räddningsnämnden under perioden 26 februari 2020 till
och med 31 december 2022, välja Lars Lindgren (C).
Sammanfattning av ärendet

Peter Staland (C) har den 25 februari 2020 lämnat in en begäran om
entledigande från sina uppdrag i kommunfullmäktige och
räddningsnämnden till följd av att han nominerats till ny revisor.
Yttrande

Sara Sjödal (C) yttrar sig.
Beslutsunderlag





Inkommen begäran om entledigande
Förslag till beslut
Nominering från gruppledare

Beslutet skickas till







Sekretariatet
Länsstyrelsen
Lönecentrum
Räddningsnämnden
Berörda ledamöter

Ordförande sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-02-25

§ 17
Dnr 2020/25

Godkännande av entledigande och val av ny revisor
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Veronica Stenneks (C) begäran om entledigande från sina
uppdrag som
-

Revisor för granskning av kommunens räkenskaper och förvaltning
Revisorssuppleant i Tierps Energi & Miljö AB
Revisorssuppleant i TEMAB Fjärrvärme AB
Revisor i styrelsen för Tierps sockens Magasinfond och Gustav
Gilljams i Yvre donationsfond,

att till ny revisorssuppleant i Tierps Energi & Miljö AB och
revisorssuppleant i TEMAB Fjärrvärme AB under perioden 26 februari
2020 till och med 14 maj 2022, välja Peter Staland (C),
att till ny revisor för granskning av kommunens räkenskaper och förvaltning
och revisor i styrelsen för Tierps sockens Magasinfond och Gustav Gilljams
i Yvre donationsfond under perioden 26 februari 2020 till och med 31
december 2022, välja Peter Staland (C).
Sammanfattning av ärendet

Veronica Stennek (C) har den 24 februari 2020 lämnat in en begäran om
entledigande från sina uppdrag i revisonen.
Yttrande

Peter Staland (C) yttrar sig.
Beslutsunderlag





Inkommen begäran om entledigande
Förlag till beslut
Nominering av ny revisor

Beslutet skickas till






Sekretariatet
Lönecentrum
Revisionen
Berörda ledamöter

Ordförande sign

Justerare sign
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