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Godkännande av entlediganden

2020/25
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Redovisning av inkomna beslut och skrivelser

2021/55

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

Evelina Håkansson
Sekreterare

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

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-01-25

KS 2021/54

Allmänhetens frågestund
Sammanfattning av ärendet

Vid varje kommunfullmäktigesammanträde har allmänheten möjlighet att
ställa frågor direkt till politikerna, ”Allmänhetens frågestund”.
Frågestunden pågår i 30 minuter och alla som vill är välkomna att ställa
frågor om kommunens verksamheter. På grund av rådande pandemi tar vi
endast emot skriftliga frågor som sedan besvaras muntligt under
sammanträdet. Frågeställaren har då möjlighet att ta del av svaret genom
att titta på webbsändningen på kommunens hemsida.
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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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-01-08

KS 2021/50

Godkännande av föredragningslistan
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att följande ärenden stryks från föredragningslistan om inga
interpellationer eller frågor har lämnats in;
 Ärende 8 - Anmälan av interpellationer
 Ärende 9 - Anmälan av frågor
att följande ärende stryks från föredragningslistan om inga svar på frågor
har lämnats;
 Ärende 10 - Svar på frågor.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-01-08

KS 2021/52

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 som 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 2020/916 – Postlådan – Discgolfbana i kommunen.
Förslag: Att det ska göras en bana för discgolf i Tierp.
Svar: I dagsläget finns ingen planerad bana för discgolf.
Dnr KS 2021/39 – Postlådan – Hundrastgård i kommunen.
Förslag: Att det ska göras en hundrastgård i kommunen.
Svar: Just nu finns det inga planer på att kommunen ska iordningställa och
drifta några hundrastgårdar. Men det finns en möjlighet till lösning och det
är att ni hundägare gemensamt bildar en förening och arrenderar mark av
kommunen. Föreningen iordningställer och driftar området genom
medlemmarna
Dnr KS 2020/1034 – Postlådan – Uthyrning crosshallen.
Förslag: Att hyra ut crosshallen som fabrikslokal.
Svar: Crosshallen är en ganska speciell byggnad avsedd i princip endast för
den ursprungligen tilltänkta verksamheten. Det skulle krävas stora
investeringar för att kunna hyra ut den som fabrikslokal.
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Dnr KS 2021/153 – Postlådan - Förbättra säkerheten, Tierpsvägen,
Söderfors.
Förslag: Finns det någon plan i kommunen att förbättra säkerheten på
Tierpsvägen mot Söderfors efter Dalälvsbron där det är en trång passage
för gående.
Svar: Trafikverket ansvarar för Tierpsvägen och det är Region Öst som kan
hjälpa till med frågeställningar. Dock ansvarar Tierps kommun för
angränsande gång- och cykelbanor efter sidoräcket. Det kommer att
undersökas om det krävs åtgärder på gång- och cykelvägen i anslutning till
Tiepsvägen.
Barnrättskonsekvenser

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

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-01-08

KS 2021/53

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.
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Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2021-02-23

KS 2021/56

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:
- Hälsans stig, Christina Holmström (S)
Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Inlämnade motioner

Beslutet skickas till



Kommunstyrelsen
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Motion – Hälsans stig
Din livsstil påverkar din hälsa. Stillasittande och stress ger i långa loppet negativa
konsekvenser för din hälsa. Bra mat och fysisk aktivitet förebygger sjukdomar.
I kommunen finns många elljusspår och ett flertal utegym har byggts de senaste åren men
dessa är inte anpassade för personer med rörelsevariationer.
Vi har även många historiska och kulturella värden som vi är stolta över och vill visa upp
både för invånarna i Tierp och gäster som besöker vår kommun. Genom att anlägga ett eller
flera Hälsans stig i kommunen får vi möjligheter att visa upp alla smultronställen i vår
kommun samtidigt som vi får marknadsföring ut i hela landet.
Det finns i dag ca 130 Hälsans stig i landet (allt mellan 3.10 km). Det är lättillgängliga och
välskyltade. Slingorna har ingen given början eller slut utan man ansluter var man vill. Det
finns skyltar vid varje kilometer och man kan dra slingan förbi kulturella värden (med till
exempel informationsskyltar om den historiska platsen eller byggnaden).
Hälsans stig skulle underlätta för alla att nå folkhälsomålet: att röra sig minst 30 minuter om
dagen.
På hemsidan för Hjärt- och lung.se kan man läsa:
”Hälsans stig är ett starkt varumärke. Genom att anlägga en Hälsans stig marknadsförs din
kommun samtidigt som invånarna erbjuds en möjlighet att röra på sig och må bra. Hälsans
stig är en friskvårdssatsning som passar många”
Så både för invånarnas hälsa och för kommunens marknadsföring, föreslår jag
att
att

kommunen anlägger en Hälsans stig i en av orterna i kommunen
man fortsätter anlägga i fler orter vart efter som.

Christina Holmström
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§ 38
Dnr 2020/529

Svar på motion - Arbetsskor till personalen inom vård och
omsorg, Viktoria Söderling (S)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Reservation

Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), Gunnar Jansson (S), Linda
Friberg (S), Torgny Helgesson (S) och Alexander Karlsson (V) reserverar
sig till förmån för Viktoria Söderlings (S) yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Viktoria Söderling (S) föreslår i en motion att vård och omsorgspersonalens
fria arbetskläder utökas till att avse även fria arbetsskor.
Beslutsmotivering

Inom vård och omsorg finns idag ca 800 anställda. Socialstyrelsen krav om
arbetskläder inom vård och omsorg grundar sig i behovet av att leva upp till
basala hygienregler. En försiktig uppskattning visar att ett par skor per
medarbetare enligt förslaget beräknas kosta åtminstone 600 kr/par. Detta
under förutsättning att skorna inte kräver särskilt anpassning. Alltså runt
500 000 kr. Därtill kommer att hemtjänstpersonalen kan behöva skor för
olika väderförhållanden. Alltså en kostnad på närmare 250 000 kr till för att
skaffa rejäla vinterskor. Total kostnad runt 750 000 kr/år. Då har
timanställda inte räknats in i kalkylen. Hur skorna slits är naturligtvis
mycket individuellt, men nya skor lär behövas minst en gång per år.
Jag delar Söderlings åsikt att det är viktigt att värna om all vår personal.
Men tyvärr är den ekonomiska verkligheten inte sådan att det finns ett
ekonomiskt utrymme på 750 000 kr per år till detta ändamål.
Barnrättskonsekvenser

Förslaget till beslut innebär inga negativa barnrättskonsekvenser.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-16
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Bifall

Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till motionen.
Lotta Carlberg (C) och Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande
förslag.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut – Svar på motion - Arbetsskor till personalen inom
vård och omsorg
Motion - Arbetsskor till personalen inom vård och omsorg, Viktoria
Söderling (S)

Beslutet skickas till





Motionären
Verksamhetschef vård & omsorg
HR-chefen

Ordförande sign

Justerare sign
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Dokumentnamn

Förslag till beslut/Motionssvar
Datum

Diarienummer

2021-02-01

KS 2020/529

Svar på motion – Arbetsskor till personalen inom vård och
omsorg, Viktoria Söderling (S)
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet

Viktoria Söderling (S) föreslår i en motion att vård och omsorgspersonalens
fria arbetskläder utökas till att avse även fria arbetsskor.
Ordförande i förhandlingsdelegationen, Emma Lokander (M) svarar
följande:

Inom vård och omsorg finns idag ca 800 anställda. Socialstyrelsen krav om
arbetskläder inom vård och omsorg grundar sig i behovet av att leva upp
till basala hygienregler. En försiktig uppskattning visar att ett par skor per
medarbetare enligt förslaget beräknas kosta åtminstone 600 kr/par. Detta
under förutsättning att skorna inte kräver särskilt anpassning. Alltså runt
500 000 kr. Därtill kommer att hemtjänstpersonalen kan behöva skor för
olika väderförhållanden. Alltså en kostnad på närmare 250 000 kr till för
att skaffa rejäla vinterskor. Total kostnad runt 750 000 kr/år. Då har
timanställda inte räknats in i kalkylen. Hur skorna slits är naturligtvis
mycket individuellt, men nya skor lär behövas minst en gång per år.
Jag delar Söderlings åsikt att det är viktigt att värna om all vår personal.
Men tyvärr är den ekonomiska verkligheten inte sådan att det finns ett
ekonomiskt utrymme på 750 000 kr per år till detta ändamål.
Barnrättskonsekvenser

Förslaget till beslut innebär inga negativa barnrättskonsekvenser.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut – Svar på motion - Arbetsskor till personalen
inom vård och omsorg
Motion - Arbetsskor till personalen inom vård och omsorg, Viktoria
Söderling (S)
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Beslutet skickas till





Motionären
Verksamhetschef vård & omsorg
HR-chefen
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Motion – Arbetsskor till personalen inom vård och omsorg
Personalen inom vård och omsorg förtjänar verkligen såväl beröm som applåder. Det förtjänar de
alltid, inte enbart nu under rådande omständigheter.
Men de förtjänar mer än beröm och applåder! De förtjänar bättre förutsättningar att utföra sitt
viktiga arbete. 2010 införde Tierps kommun fria arbetskläder till alla som arbetar inom
omsorgen. Detta var bland annat en viktig del av basala hygienrutiner. Sedan 2016 är det ett krav
från Socialstyrelsen att arbetsgivaren ska stå för arbetskläder till alla inom vård och omsorg
(undantag finns inom personlig assistans). Att ha funktionella kläder och bra ytterkläder är
viktigt men något som är lika viktigt är riktiga arbetsskor.
Att arbeta inom omsorgen är många gånger ett fysiskt tungt arbete som sliter på kroppen. Bra
skor bidrar till att undvika fallolyckor och minska förslitnings- och belastningsskador.
Redan i dag är det brist på undersköterskor och vi behöver vara rädda om de vi har genom att ge
dem goda förutsättningar att utföra sitt arbete.
Fackförbundet Kommunal har i över tio år drivit frågan nationellt om rätten till fria arbetsskor.
Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår vi socialdemokrater
att vård och omsorgspersonalens fria arbetskläder utökas till att avse även fria arbetsskor.

Tierp den 9 juni 2020
Viktoria Söderling (S)
Oppositionsråd
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§ 39
Dnr 2020/486

Svar på motion - Upprättelse av kommunalt beredskapslager,
Simon Brännström (SD)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet

Simon Brännström (SD) föreslår i en motion att fullmäktige beslutar att
upprätta ett kommunalt beredskapslager samt att kommunstyrelsen får
uppdraget att utforma beredskapslagrets funktion och storlek.
Beslutsmotivering

Generellt är det ansvarsprincipen som gäller för krisberedskapen i Sverige.
Så även för beredskapslager- dvs. den som har ansvar för något i vardagen
har det även vid kris, och måste säkerhetsställa sina försörjningskedjor.
Kommunen har idag lager för drivmedel, sjukvårdsutrustning och läkemedel
för att klara oss en kortare tid. Vilket är helt i linje med
Krisberedskapsförordningen (2015:1052) och totalförsvarsförordningen
(2015:1053).
För de som bor på särskilda boenden har kommunen ansvar att tillse att det
finns förråd som säkerställer att man klarar sig i minst 72 timmar.
Ansvaret i övrigt är idag fördelat enligt nedan:
Från MSB:s hemsida:
”Läkemedel och sjukvårdsmateriel
Idag har vårdgivarna, ofta regioner men även privata och
kommunala, ansvar för att försörjningen av läkemedel och
sjukvårdsmateriel till sjukhus och andra vårdenheter fungerar.
Dessutom ska regionerna planera för katastrofmedicinsk beredskap,
vilket inkluderar försörjning av medicinteknisk utrustning,
utrustning till personal, förbrukningsmateriel och läkemedel.
Några statliga myndigheter har vissa beredskapslager.
Folkhälsomyndigheten ansvarar för beredskapslagring av
smittskyddsläkemedel för influensapandemier och smittsamma
sjukdomar, som antivirala läkemedel och antibiotika. Socialstyrelsen
förvaltar ett beredskapslager av läkemedel och sjukvårdsmateriel, till
exempel sängar, reservelverk och ventilatorer. Den pågående hälsoOrdförande sign

Justerare sign
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och sjukvårdsutredningen tittar mycket ingående på frågan om
beredskapslagring av läkemedel och sjukvårdsmateriel.
Livsmedel
Det sker idag ingen statlig beredskapslagring av livsmedel i Sverige,
och det finns inget utpekat ansvar på en statlig myndighet att
säkerställa tillgången till livsmedel.
Livsmedelsverket samordnar nationell kris- och beredskapsplanering
av dricksvatten- och livsmedelsförsörjning efter primärproduktion.
De stödjer ansvariga aktörer i deras planering av att kunna erbjuda
mat och vatten oavsett samhällsstörning.
Drivmedel
Sverige har genom internationella avtal med IEA och EU åtagit sig
att hålla drivmedelslager motsvarande 90 dagars import av olja för
att klara av störningar på världsmarknaden. Detta sköts inom den
ordinarie försörjningskedjan, det vill säga att lagren finns som
reserver hos vissa aktörer. Energimyndigheten kontrollerar sedan att
aktörerna sköter lagren och alla kostnader tas ut från slutförbrukare.”
Om kommunen skulle ta på sig ett större ansvar än vad som regleras i lag
skulle det få betydande konsekvenser. Inte minst ekonomiskt. Lokalkostnad
för lagerhållning, personal som säkerställer att varor tas i bruk innan de blir
för gamla och handlar in ytterligare varor etc.
Sammanfattningsvis så hör frågan om att upprätta beredskapslager hemma
på nationell nivå. Kommunen har att säkerställa att ordinarie ansvarsområde
och verksamhet har lokala lager som klarar påfrestningar såväl i freds-,
krigs- som i annan kristid. Strategier och åtgärder med bäring på det
hanteras i kommunens risk- och sårbarhetsanalys.
Jag vill avsluta med att poängtera att vi alla har ett individuellt ansvar att
tänka till i dessa frågor i enlighet med skriften: Om krisen eller kriget
kommer, 2018, MSB (https://rib.msb.se/filer/pdf/28494.pdf)
” Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till dem som bäst
behöver den. De flesta måste vara beredda på att kunna klara sig
själva en tid. Ju bättre förberedd du är desto större möjlighet har du
också att hjälpa andra som inte har samma förutsättningar.”
Barnrättskonsekvenser

Förslaget till beslut innebär inga negativa barnrättskonsekvenser.

Ordförande sign

Justerare sign
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut – Svar på motion - Upprättelse av kommunalt
beredskapslager
Motion – Motion om upprättelse av kommunalt beredskapslager,
Simon Brännström (SD)

Beslutet skickas till




Motionären
Säkerhetsskyddschef/Säkerhetssamordnare

Ordförande sign

Justerare sign
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Dokumentnamn

Förslag till beslut/Motionssvar
Datum

Diarienummer

2021-02-01

KS 2020/486

Svar på motion – Upprättelse av kommunalt beredskapslager
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet

Simon Brännström (SD) föreslår i en motion att fullmäktige beslutar att
upprätta ett kommunalt beredskapslager samt att kommunstyrelsen får
uppdraget att utforma beredskapslagrets funktion och storlek.
Ordförande i kommunstyrelsen, Sara Sjödal (C) svarar följande:

Generellt är det ansvarsprincipen som gäller för krisberedskapen i Sverige.
Så även för beredskapslager- dvs. den som har ansvar för något i vardagen
har det även vid kris, och måste säkerhetsställa sina försörjningskedjor.
Kommunen har idag lager för drivmedel, sjukvårdsutrustning och
läkemedel för att klara oss en kortare tid. Vilket är helt i linje med
Krisberedskapsförordningen (2015:1052) och totalförsvarsförordningen
(2015:1053).
För de som bor på särskilda boenden har kommunen ansvar att tillse att det
finns förråd som säkerställer att man klarar sig i minst 72 timmar.
Ansvaret i övrigt är idag fördelat enligt nedan:
Från MSB:s hemsida:
”Läkemedel och sjukvårdsmateriel
Idag har vårdgivarna, ofta regioner men även privata och
kommunala, ansvar för att försörjningen av läkemedel och
sjukvårdsmateriel till sjukhus och andra vårdenheter fungerar.
Dessutom ska regionerna planera för katastrofmedicinsk beredskap,
vilket inkluderar försörjning av medicinteknisk utrustning,
utrustning till personal, förbrukningsmateriel och läkemedel.
Några statliga myndigheter har vissa beredskapslager.
Folkhälsomyndigheten ansvarar för beredskapslagring av
smittskyddsläkemedel för influensapandemier och smittsamma
sjukdomar, som antivirala läkemedel och antibiotika.
Socialstyrelsen förvaltar ett beredskapslager av läkemedel och
sjukvårdsmateriel, till exempel sängar, reservelverk och
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ventilatorer. Den pågående hälso- och sjukvårdsutredningen tittar
mycket ingående på frågan om beredskapslagring av läkemedel och
sjukvårdsmateriel.
Livsmedel
Det sker idag ingen statlig beredskapslagring av livsmedel i
Sverige, och det finns inget utpekat ansvar på en statlig myndighet
att säkerställa tillgången till livsmedel.
Livsmedelsverket samordnar nationell kris- och
beredskapsplanering av dricksvatten- och livsmedelsförsörjning
efter primärproduktion. De stödjer ansvariga aktörer i deras
planering av att kunna erbjuda mat och vatten oavsett
samhällsstörning.
Drivmedel
Sverige har genom internationella avtal med IEA och EU åtagit sig
att hålla drivmedelslager motsvarande 90 dagars import av olja för
att klara av störningar på världsmarknaden. Detta sköts inom den
ordinarie försörjningskedjan, det vill säga att lagren finns som
reserver hos vissa aktörer. Energimyndigheten kontrollerar sedan
att aktörerna sköter lagren och alla kostnader tas ut från
slutförbrukare.”
Om kommunen skulle ta på sig ett större ansvar än vad som regleras i lag
skulle det få betydande konsekvenser. Inte minst ekonomiskt.
Lokalkostnad för lagerhållning, personal som säkerställer att varor tas i
bruk innan de blir för gamla och handlar in ytterligare varor etc.
Sammanfattningsvis så hör frågan om att upprätta beredskapslager hemma
på nationell nivå. Kommunen har att säkerställa att ordinarie
ansvarsområde och verksamhet har lokala lager som klarar påfrestningar
såväl i freds-, krigs- som i annan kristid. Strategier och åtgärder med
bäring på det hanteras i kommunens risk- och sårbarhetsanalys.
Jag vill avsluta med att poängtera att vi alla har ett individuellt ansvar att
tänka till i dessa frågor i enlighet med skriften: Om krisen eller kriget
kommer, 2018, MSB (https://rib.msb.se/filer/pdf/28494.pdf)
” Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till dem som bäst
behöver den. De flesta måste vara beredda på att kunna klara sig
själva en tid. Ju bättre förberedd du är desto större möjlighet har du
också att hjälpa andra som inte har samma förutsättningar.”
Barnrättskonsekvenser

Förslaget till beslut innebär inga negativa barnrättskonsekvenser.
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut – Svar på motion - Upprättelse av kommunalt
beredskapslager
Motion – Motion om upprättelse av kommunalt beredskapslager,
Simon Brännström (SD)

Beslutet skickas till




Motionären
Säkerhetsskyddschef/Säkerhetssamordnare

33

34

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-16

§ 40
Dnr 2020/670

Svar på motion - Inför språkkrav i svenska för anställning inom
omsorgen, Jonhas Åker (SD) och Joakim Larsson (SD)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Reservation

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

Jonhas Åker och Joakim Larsson (SD) föreslår i en motion att kommunen
utreder de resursmässiga förutsättningarna för utbildning av nyanlända
med bristande språkkunskaper motsvarande socialstyrelsens
rekommendation samt att berörda förvaltningar tar fram ett språktest, som
kan styrka en tillräckligt hög nivå i det svenska språket
Beslutsmotivering

Enligt patientsäkerhetslagen har vårdgivaren en skyldighet att bedriva ett
systematiskt patientsäkerhetsarbete. Språket är viktigt för patientsäkerheten.
Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter reglerar och rådgör för hur
språkkunskaper kan styrkas. Råden gäller även andra kompetenser än
språkliga. För personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre eller
personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS kan
språkkunskaper styrkas genom:
• Godkänd kurs i det gymnasiegemensamma ämnet svenska eller svenska
som andra språk.
• Godkänd kurs genom annan motsvarande utbildning än det
gymnasiegemensamma ämnet svenska eller svenska som andra språk.
Ovanstående tillämpas när rekrytering sker av utbildad personal till tjänster
eller längre vikariat inom omsorgen.
Vid rekrytering av timanställda via bemanningen följs rutinen nedan:
1. Skriftlig ansökan via webbformuläret.
2. Skriftligt case på vårdsituation som skall besvara innan anställning.
3. Personlig intervju.

Ordförande sign

Justerare sign
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Om någon anställd trots detta trots allt uppvisar bristande språkkunskaper så
kan särskilt stöd sättas in.
Med beaktande av ovanstående behöver inga ytterligare språktester
tillämpas.
Barnrättskonsekvenser

Förslaget till beslut innebär inga negativa barnrättskonsekvenser.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Jonhas Åker (SD) och Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska
föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Bifall

Emma Lokander (M) och Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande
förslag.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Jonhas Åker (SD)
och Joakim Larsson (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt liggande förslag.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut – Svar på motion - Inför språkkrav i svenska för
anställning inom omsorgen
Motion - Inför språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen,
Jonhas Åker och Joakim Larsson (SD)

Beslutet skickas till






Motionärerna
Verksamhetschef vård & omsorg
Verksamhetschefen IFO
HR-chefen

Ordförande sign

Justerare sign

36

Sekreterare sign

1 (2)
Dokumentnamn

Förslag till beslut/ Motionssvar
Datum

Diarienummer

2021-02-01

KS 2020/194

Svar på motion – Inför språkkrav i svenska för anställning inom
omsorgen, Jonhas Åker och Joakim Larsson (SD)
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet

Jonhas Åker och Joakim Larsson (SD) föreslår i en motion att kommunen
utreder de resursmässiga förutsättningarna för utbildning av nyanlända
med bristande språkkunskaper motsvarande socialstyrelsens
rekommendation samt att berörda förvaltningar tar fram ett språktest, som
kan styrka en tillräckligt hög nivå i det svenska språket
Ordförande i förhandlingsdelegationen, Emma Lokander (M) svarar
följande:

Enligt patientsäkerhetslagen har vårdgivaren en skyldighet att bedriva ett
systematiskt patientsäkerhetsarbete. Språket är viktigt för
patientsäkerheten. Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter reglerar
och rådgör för hur språkkunskaper kan styrkas. Råden gäller även andra
kompetenser än språkliga. För personal som arbetar i socialtjänstens
omsorg om äldre eller personal som ger stöd, service eller omsorg enligt
SoL och LSS kan språkkunskaper styrkas genom:
• Godkänd kurs i det gymnasiegemensamma ämnet svenska eller svenska
som andra språk.
• Godkänd kurs genom annan motsvarande utbildning än det
gymnasiegemensamma ämnet svenska eller svenska som andra språk.
Ovanstående tillämpas när rekrytering sker av utbildad personal till tjänster
eller längre vikariat inom omsorgen.
Vid rekrytering av timanställda via bemanningen följs rutinen nedan:
1. Skriftlig ansökan via webbformuläret.
2. Skriftligt case på vårdsituation som skall besvara innan anställning.
3. Personlig intervju.
Om någon anställd trots detta trots allt uppvisar bristande språkkunskaper
så kan särskilt stöd sättas in.
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Med beaktande av ovanstående behöver inga ytterligare språktester
tillämpas.
Barnrättskonsekvenser

Förslaget till beslut innebär inga negativa barnrättskonsekvenser.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut – Svar på motion - Inför språkkrav i svenska för
anställning inom omsorgen
Motion - Inför språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen,
Jonhas Åker och Joakim Larsson (SD)

Beslutet skickas till






Motionärerna
Verksamhetschef vård & omsorg
Verksamhetschefen IFO
HR-chefen
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§ 41
Dnr 2020/931

Svar på motion - Agera mot våld i nära relation - inför
Huskurage, Agnetha Andersson (V)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Reservation

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

Agnetha Andersson (V) föreslår i en motion att ge Tierpsbyggen AB i
uppdrag att anta och implementera policy och rutin för Huskurage.
Beslutsmotivering

Jag delar motionärens åsikt att det är oerhört viktigt att arbeta kraftfullt mot
alla formar för våld. Inte minst nu då vi ser hur anmälningar om våld i nära
relationer ökar i pandemins spår.
I Tierps kommun finns flera olika bostadsbolag. Det kommunala bolaget
AB Tierpsbyggen (ABTB) är bara en aktör på marknaden. ABTB har under
flera år arbetat aktivt med frågeställningen och har idag en väletablerad och
fungerande samverkan med både polisen och lokala Kvinnojouren Liljan.
Det finns ingen anledning för Tierps kommun, såsom ägare till ABTB, att i
detalj reglera ABTBs arbete med frågeställningen. Det viktiga är att ABTB
arbetar aktivt med frågan och utvecklar bra samarbeten med såväl boenden i
bolagets fastigheter som berörda aktörer så som polis, kvinnojour och
kommun för att öka möjligheten för att upptäcka och förhindra våld
innanför hemmets dörrar i bolagets fastigheter.
I det fall rutiner ska implementeras i bolaget ska de beslutas av bolaget
självt. Den väckta motionens förslag lämpar sig därför bättre att lyfta för
diskussion och ställningstagande i bolagets styrelse.
Barnrättskonsekvenser

Förslaget till beslut innebär inga förändringar och/eller försämringar i
förhållande till nuläget.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Ordförande sign

Justerare sign
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Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Alexander Karlsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Bifall

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

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




Förslag till beslut – Svar på motion- Agera mot våld i nära relationer
– inför huskurage
Motion – Agera mot våld i nära relationer – inför huskurage,
Agnetha Andersson (V)

Beslutet skickas till




Motionären
AB Tierpsbyggen

Ordförande sign

Justerare sign
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Dokumentnamn

Förslag till beslut/Motionssvar
Datum

Diarienummer

2021-02- 01

KS 2020/931

Svar på motion – Agera mot våld i nära relationer – inför
huskurage, Agnetha Andersson (V)
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet

Agnetha Andersson (V) föreslår i en motion att ge Tierpsbyggen AB i
uppdrag att anta och implementera policy och rutin för Huskurage.
Ordförande i kommunstyrelsen, Sara Sjödal (C) svarar följande:

Jag delar motionärens åsikt att det är oerhört viktigt att arbeta kraftfullt mot
alla formar för våld. Inte minst nu då vi ser hur anmälningar om våld i nära
relationer ökar i pandemins spår.
I Tierps kommun finns flera olika bostadsbolag. Det kommunala bolaget
AB Tierpsbyggen (ABTB) är bara en aktör på marknaden. ABTB har
under flera år arbetat aktivt med frågeställningen och har idag en
väletablerad och fungerande samverkan med både polisen och lokala
Kvinnojouren Liljan. Det finns ingen anledning för Tierps kommun, såsom
ägare till ABTB, att i detalj reglera ABTBs arbete med frågeställningen.
Det viktiga är att ABTB arbetar aktivt med frågan och utvecklar bra
samarbeten med såväl boenden i bolagets fastigheter som berörda aktörer
så som polis, kvinnojour och kommun för att öka möjligheten för att
upptäcka och förhindra våld innanför hemmets dörrar i bolagets
fastigheter.
I det fall rutiner ska implementeras i bolaget ska de beslutas av bolaget
självt. Den väckta motionens förslag lämpar sig därför bättre att lyfta för
diskussion och ställningstagande i bolagets styrelse.
Barnrättskonsekvenser

Förslaget till beslut innebär inga förändringar och/eller försämringar i
förhållande till nuläget.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag
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Förslag till beslut – Svar på motion- Agera mot våld i nära
relationer – inför huskurage
Motion – Agera mot våld i nära relationer – inför huskurage,
Agnetha Andersson (V)

Beslutet skickas till




Motionären
AB Tierpsbyggen

43

44

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-16

§ 42
Dnr 2020/197

Svar på motion - Anställ fältassistenter, Jonas Nyberg (S) och
Viktoria Söderling (S)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen är besvarad.
Reservation

Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), Gunnar Jansson (S), Linda
Friberg (S) och Torgny Helgesson (S) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Jonas Nyberg och Viktoria Söderling (S) föreslår i en motion att kommunen
utreder möjligheten att åter anställa fältassistenter inom ramen för IFOs
verksamhet.
Beslutsmotivering

Redan idag finns möjligheter att anställa fältassistenter inom ramen för IFOs
verksamhet i det fall att verksamheten själv anser det vara ett behov för att
möta de sociala utmaningarna på bästa vis.
Inom verksamhetsområdet IFO finns idag ett antal enheter. Förutom de
myndighetsutövande enheterna så finns boendestödet, gula villan,
arbetsmarknadsenheten och familjestödsenheten som arbetar i varierande
omfattning gentemot barn och unga. Dessa enheter samverkar med varandra
och myndighetsutövningen avseende insatser som familjer, barn och vuxna
behöver och anpassar dessa utifrån behoven.
Samverkan sker med andra verksamheter såsom Kultur och fritid
(Fritidsgården), Utbildning men även verksamheter för funktionshindrade
inom ramen för SambaT (Samverkan kring barn och unga i Tierp).
Strukturerad samverkan med polisen sker också. Riktade fältinsatser under
ledning av säkerhetssamordnare har precis som Nyberg och Söderling
skriver genomförts vid flera tillfällen med den personal som ungdomarna
känner igen från såväl fritidsgården som IFO.
Enligt Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet så måste
verksamheten ständig anpassas till de behov som finns. Hur man arbetar
förebyggande och samtidigt bäst tillgodoser de behov som finns för tillfället
Ordförande sign

Justerare sign
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måste verksamheten hela tiden värdera. Detta hanteras bäst av verksamheten
genom kompetensbaserad rekrytering och tillitsbaserad styrning.
Om behov av utökning inom de öppna insatserna uppkommer finns det i
Plan för Tierps kommuns ekonomi och budget dessutom 1,5 mkr respektive
1 mkr av de tillfälliga extra medlen från staten för åren 2021 och 2022
avsatta för sociala ändamål.
Barnrättskonsekvenser

Förslaget till beslut innebär inga negativa barnrättskonsekvenser.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Viktoria Söderling (S) och Jonas Nyberg (S) yrkar att kommunstyrelsen ska
föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Bifall

Lotta Carlberg (C) och Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande
förslag.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings
(S) och Jonas Nybergs (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt liggande förslag.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut – Svar på motion - Anställ fältassistenter
Motion – Anställ fältassistenter, Jonas Nyberg (S) och Viktoria
Söderling (S)

Beslutet skickas till





Motionären
Verksamhetschef IFO
Verksamhetschef Kultur och fritid

Ordförande sign

Justerare sign
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Dokumentnamn

Förslag till beslut/Motionssvar
Datum

Diarienummer

2021-02-01

KS 2020/194

Svar på motion – Anställ fältassistenter, Jonas Nyberg och
Viktoria Söderling (S)
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen är besvarad.
Sammanfattning av ärendet

Jonas Nyberg och Viktoria Söderling (S) föreslår i en motion att
kommunen utreder möjligheten att åter anställa fältassistenter inom ramen
för IFOs verksamhet.
Ordförande i utskottet för barn och ungdom, Lotta Carlberg (C)
svarar följande:

Redan idag finns möjligheter att anställa fältassistenter inom ramen för
IFOs verksamhet i det fall att verksamheten själv anser det vara ett behov
för att möta de sociala utmaningarna på bästa vis.
Inom verksamhetsområdet IFO finns idag ett antal enheter. Förutom de
myndighetsutövande enheterna så finns boendestödet, gula villan,
arbetsmarknadsenheten och familjestödsenheten som arbetar i varierande
omfattning gentemot barn och unga. Dessa enheter samverkar med
varandra och myndighetsutövningen avseende insatser som familjer, barn
och vuxna behöver och anpassar dessa utifrån behoven.
Samverkan sker med andra verksamheter såsom Kultur och fritid
(Fritidsgården), Utbildning men även verksamheter för funktionshindrade
inom ramen för SambaT (Samverkan kring barn och unga i Tierp).
Strukturerad samverkan med polisen sker också. Riktade fältinsatser under
ledning av säkerhetssamordnare har precis som Nyberg och Söderling
skriver genomförts vid flera tillfällen med den personal som ungdomarna
känner igen från såväl fritidsgården som IFO.
Enligt Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet så måste
verksamheten ständig anpassas till de behov som finns. Hur man arbetar
förebyggande och samtidigt bäst tillgodoser de behov som finns för
tillfället måste verksamheten hela tiden värdera. Detta hanteras bäst av
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verksamheten genom kompetensbaserad rekrytering och tillitsbaserad
styrning.
Om behov av utökning inom de öppna insatserna uppkommer finns det i
Plan för Tierps kommuns ekonomi och budget dessutom 1,5 mkr
respektive 1 mkr av de tillfälliga extra medlen från staten för åren 2021
och 2022 avsatta för sociala ändamål.
Barnrättskonsekvenser

Förslaget till beslut innebär inga negativa barnrättskonsekvenser.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut – Svar på motion - Anställ fältassistenter
Motion – Anställ fältassistenter, Jonas Nyberg och Viktoria
Söderling (S)

Beslutet skickas till





Motionären
Verksamhetschef IFO
Verksamhetschef Kultur och fritid
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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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§ 28
Dnr 2021/60

Redovisning av ej besvarade motioner 2021
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 9 februari 2021:













Anställ fältassistenter, Jonas Nyberg (S) och Viktoria Söderling (S),
2020-02-25 *
Upprättelse av kommunalt beredskapslager, Simon Brännström
(SD), 2020-05-08 *
Inspelning och sändning av fullmäktige, Simon Brännström (SD),
2020-05-08
Pris i ”Pekens anda”, Jonas Nyberg (S), 2020-06-16
Arbetsskor till personalen inom vård och omsorg, Viktoria Söderling
(S), 2020-06-16 *
Inför språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen, Jonhas
Åker (SD) och Joakim Larsson (SD), 2020-09-22 *
Cykelservicestationer, Alexander Karlsson (V), 2020-09-22
Hundrastgårdar, Simon Brännström (SD), 2020-11-03
Distansarbete i framtiden, Alexander Karlsson (V), 2020-11-03
Agera mot våld i nära relation - inför Huskurage! – Agnetha
Andersson (V), 2020-12-15 *
Ansök om medlemskap i Klimatkommunerna – Alexander Karlsson
(V), 2020-12-15
Motion - Kärnvapenfri framtid - anslut till ICAN Cities Appeal –
Alexander Karlsson (V), Agnetha Andersson (V), Emanuel
Nzisabira (V), 2020-12-15

*Motionerna besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-03

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till



Sekretariatet

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-01-28

KS 2021/60

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 9 februari 2021:













Anställ fältassistenter, Jonas Nyberg (S) och Viktoria Söderling (S),
2020-02-25
Upprättelse av kommunalt beredskapslager, Simon Brännström
(SD), 2020-05-08
Inspelning och sändning av fullmäktige, Simon Brännström (SD),
2020-05-08
Pris i ”Pekens anda”, Jonas Nyberg (S), 2020-06-16
Arbetsskor till personalen inom vård och omsorg, Viktoria
Söderling (S), 2020-06-16
Inför språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen, Jonhas
Åker (SD) och Joakim Larsson (SD), 2020-09-22
Cykelservicestationer, Alexander Karlsson (V), 2020-09-22
Hundrastgårdar, Simon Brännström (SD), 2020-11-03
Distansarbete i framtiden, Alexander Karlsson (V), 2020-11-03
Agera mot våld i nära relation - inför Huskurage! – Agnetha
Andersson (V), 2020-12-15
Ansök om medlemskap i Klimatkommunerna – Alexander
Karlsson (V), 2020-12-15
Motion - Kärnvapenfri framtid - anslut till ICAN Cities Appeal –
Alexander Karlsson (V), Agnetha Andersson (V), Emanuel
Nzisabira (V), 2020-12-15
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Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till



Sekretariatet

I tjänsten
Maria Ekstrand
Nämndsekreterare
Ledningsstöd
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§ 29
Dnr 2020/934

Utökad borgensram för Tierps kommunfastigheter AB
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna hemställan från Tierps kommunfastigheter AB om utökad
borgensram för lån från 515 mnkr till 600 mnkr och för derivat från 103
mnkr till 120 mnkr, i enlighet med bilaga.
Sammanfattning av ärendet

Med anledning det investeringsprogram som föreligger de närmaste åren
finns ett behov av att utöka kommunens borgensram för bolaget. Nuvarande
borgensramen uppgår till 515 mnkr för lån och 103 mnkr för derivat.
För närvarande finns lån på 510 mnkr och lånebehovet för 2021 är 40 mnkr,
men med hela investeringsbehovet för en om- och nybyggnad av
Kyrkskolan är lånebehovet 85 Mkr.
Styrelsen i Tierps kommunfastigheter AB beslutade vid styrelsemöte den 15
oktober 2020 att ge VD i uppdrag att till kommande kommunfullmäktige
lämna ett yrkande att borgensramen för Tierps kommunfastigheter AB,
gällande lån, utökas med 85 mnkr till 600 mnkr och för derivat med 17
mnkr till 120 mnkr.
Beslutsmotivering

TKAB yrkar att Tierps kommun beviljar en utökat borgensram för att kunna
uppta lån till att genomföra investering i Kyrkskolan enligt av
bolagsstyrelsen fastställd resultat- och investeringsbudget.
Enligt tidigare beslut bör borgensramen för derivat uppgå till 20 % av
lånestocken för att uppfylla bankernas krav på borgen för derivat.
Då utredning av kommunens totala finansieringsbehov pågår föreslås
borgen beviljas för den summa som förväntas åtgå till planerade
investeringar i kyrkskolan under 2021 och 2022 enligt bilaga, nämligen 85
miljoner kronor.
Barnrättskonsekvenser

Barn och ungdomar kommer att påverkas positivt av en nybyggd skola i
Kyrkbyn.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering

En utökad ram för Tierps kommunfastigheter innebär en minskad ram för
kommunen och övriga bolag att lånefinansiera sina investeringar. För
bolaget innebär det ökade räntekostnader som minskar tillgängliga medel
för underhåll och drift alternativt höjda hyror för TKABs lokaler.
Beslutsunderlag
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Yrkande om utökning av borgensram för Tierps kommunfastigheter

AB, avseende lån och derivat med kommunal borgen
Tierps kommunfastigheter AB Styrelseprotokoll 2020-10-15
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 93/2020




Beslutet skickas till






Tierps kommunfastigheter AB
Ekonomienheten, Tierps kommun
Ekonomichef
Ulf Selinder, Kommuninvest

Ordförande sign

Justerare sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-12-08

§ 93
Dnr 2020/934

Utökad borgensram för Tierps kommunfastigheter AB
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att godkänna hemställan från Tierps kommunfastigheter AB om utökad
borgensram för lån från 515 mnkr till 600 mnkr och för derivat från 103
mnkr till 120 mnkr, i enlighet med bilaga.
Sammanfattning av ärendet

Med anledning det investeringsprogram som föreligger de närmaste åren
finns ett behov av att utöka kommunens borgensram för bolaget. Nuvarande
borgensramen uppgår till 515 mnkr för lån och 103 mnkr för derivat.
För närvarande finns lån på 510 mnkr och lånebehovet för 2021 är 40 mnkr,
men med hela investeringsbehovet för en om- och nybyggnad av
Kyrkskolan är lånebehovet 85 Mkr.
Styrelsen i Tierps kommunfastigheter AB beslutade vid styrelsemöte den 15
oktober 2020 att ge VD i uppdrag att till kommande kommunfullmäktige
lämna ett yrkande att borgensramen för Tierps kommunfastigheter AB,
gällande lån, utökas med 85 mnkr till 600 mnkr och för derivat med 17
mnkr till 120 mnkr.
Beslutsmotivering

TKAB yrkar att Tierps kommun beviljar en utökat borgensram för att kunna
uppta lån till att genomföra investering i Kyrkskolan enligt av
bolagsstyrelsen fastställd resultat- och investeringsbudget.
Enligt tidigare beslut bör borgensramen för derivat uppgå till 20 % av
lånestocken för att uppfylla bankernas krav på borgen för derivat.
Då utredning av kommunens totala finansieringsbehov pågår föreslås
borgen beviljas för den summa som förväntas åtgå till planerade
investeringar i kyrkskolan under 2021 och 2022 enligt bilaga, nämligen 85
miljoner kronor.
Barnrättskonsekvenser

Barn och ungdomar kommer att påverkas positivt av en nybyggd skola i
Kyrkbyn.

Ordförande sign

Justerare sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering

En utökad ram för Tierps kommunfastigheter innebär en minskad ram för
kommunen och övriga bolag att lånefinansiera sina investeringar. För
bolaget innebär det ökade räntekostnader som minskar tillgängliga medel
för underhåll och drift alternativt höjda hyror för TKABs lokaler.
Beslutsunderlag
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Yrkande om utökning av borgensram för Tierps kommunfastigheter

AB, avseende lån och derivat med kommunal borgen
Tierps kommunfastigheter AB Styrelseprotokoll 2020-10-15



Beslutet skickas till






Tierps kommunfastigheter AB
Ekonomienheten, Tierps kommun
Ekonomichef
Ulf Selinder, Kommuninvest

Ordförande sign

Justerare sign
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1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-11-26

KS 2020/934

Utökning av borgensram för Tierps kommun fastigheter AB
avseende lån och derivat med kommunal borgen
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att godkänna hemställan från Tierps kommunfastigheter AB om utökad
borgensram för lån från 515 mnkr till 600 mnkr och för derivat från 103
mnkr till 120 mnkr, i enlighet med bilaga.
Sammanfattning av ärendet

Med anledning det investeringsprogram som föreligger de närmaste åren
finns ett behov av att utöka kommunens borgensram för bolaget.
Nuvarande borgensramen uppgår till 515 mnkr för lån och 103 mnkr för
derivat.
För närvarande finns lån på 510 mnkr och lånebehovet för 2021 är 40
mnkr, men med hela investeringsbehovet för en om- och nybyggnad av
Kyrkskolan är lånebehovet 85 Mkr.
Styrelsen i Tierps kommunfastigheter AB beslutade vid styrelsemöte den
15 december 200 att ge VD i uppdrag att till kommande
kommunfullmäktige lämna ett yrkande att borgensramen för Tierps
kommunfastigheter AB, gällande lån, utökas med 85 mnkr till 600 mnkr
och för derivat med 17 mnkr till 120 mnkr.
Beslutsmotivering

TKAB yrkar att Tierps kommun beviljar en utökat borgensram för att
kunna uppta lån till att genomföra investering i Kyrkskolan enligt av
bolagsstyrelsen fastställd resultat- och investeringsbudget.
Enligt tidigare beslut bör borgensramen för derivat uppgå till 20 % av
lånestocken för att uppfylla bankernas krav på borgen för derivat.
Då utredning av kommunens totala finansieringsbehov pågår föreslås
borgen beviljas för den summa som förväntas åtgå till planerade
investeringar i kyrkskolan under 2021 och 2022 enligt bilaga, nämligen 85
miljoner kronor.
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Barnrättskonsekvenser

Barn och ungdomar kommer att påverkas positivt av en nybyggd skola i
Kyrkbyn
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

En utökad ram för Tierps kommunfastigheter innebär en minskad ram för
kommunen och övriga bolag att lånefinansiera sina investeringar. För
bolaget innebär det ökad räntekostnader som minskar tillgängliga medel
för underhåll och drift alternativt höjda hyror för TKABs lokaler
Beslutsunderlag
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Yrkande om utökning av borgensram för Tierps kommunfastigheter


AB, avseende lån och derivat med kommunal borgen
Tierps kommunfastigheter AB Styrelseprotokoll 2020-10-15

Beslutet skickas till






Tierps kommunfastigheter AB
Ekonomienheten, Tierps kommun
Ekonomichef
Ulf Selinder, Kommuninvest

I tjänsten
Veikko Niemi
Ekonomichef
Ekonomienhet
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§ 30
Dnr 2020/939

Fastställande av ny upplåningsram för Tierps kommun
Beslut

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra till kommunstyrelsen, enligt kommunens finanspolicy, att
omsätta befintliga lån samt ta upp eventuellt nya lån för år 2021 inom en
ram på 75 mnkr.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen har inte sedan 2015 gjort någon nyupplåning utan enbart omsatt
befintliga lån. Under 2021 har kommunen nästan 50 mnkr i investeringar
vilket kan medföra ett visst upplåningsbehov.
Beslutsmotivering

Detta beslut behövs för att genomföra den investeringsbudget som
beslutades om i plan och budget för 2021.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Om nyupplåningen utnyttjas kommer kommunens räntor att öka.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 94/2020

Beslutet skickas till




Ekonomienheten
Ekonomichef

Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-12-08

§ 94
Dnr 2020/939

Fastställande av ny upplåningsram för Tierps kommun
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att uppdra till kommunstyrelsen, enligt kommunens finanspolicy, att
omsätta befintliga lån samt ta upp eventuellt nya lån för år 2021 inom en
ram på 75 mnkr.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen har inte sedan 2015 gjort någon nyupplåning utan enbart omsatt
befintliga lån. Under 2021 har kommunen nästan 50 mnkr i investeringar
vilket kan medföra ett visst upplåningsbehov.
Beslutsmotivering

Detta beslut behövs för att genomföra den investeringsbudget som
beslutades om i plan och budget för 2021.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Om nyupplåningen utnyttjas kommer kommunens räntor att öka.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till




Ekonomienheten
Ekonomichef

Ordförande sign

Justerare sign
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1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-11-26

KS 2020/939

Fastställande av nyupplåningsram för Tierps kommun
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att uppdra till kommunstyrelsen, enligt kommunens finanspolicy, att
omsätta befintliga lån samt ta upp eventuellt nya lån för år 2021 inom en
ram på 75 mnkr.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen har inte sedan 2015 gjort någon nyupplåning utan enbart
omsatt befintliga lån. Under 2021 har kommunen nästan 50 mnkr i
investeringar vilket kan medföra ett visst upplåningsbehov.
Beslutsmotivering

Detta beslut behövs för att genomföra den investeringsbudget som
beslutades om i plan och budget för 2021.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Om nyupplåningen utnyttjas kommer kommunens räntor att öka.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till




Ekonomienheten
Ekonomichef

I tjänsten
Veikko Niemi
Ekonomichef
Ekonomienheten
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§ 31
Dnr 2020/684

Fortsatta åtgärder för att mildra effekterna för det lokala
näringslivet med anledning av coronaviruset
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, för perioden 1 januari – 30
juni 2021, besluta
att förlänga beslutet om lättnader för att mildra effekterna för det lokala
näringslivet som togs av kommunfullmäktige den 22 september 2020 (KS
2020/684), samt
att kostnaderna för detta (87 tkr) ombudgeteras från de generella KS-medel
som avsatts i budget under kommundirektören till Medborgarservice.
Sammanfattning av ärendet

I september 2020 beslutade Kommunstyrelsen om olika åtgärder för att
mildra de negativa effekterna för det lokala näringslivet med anledning av
coronapandemin. Åtgärderna har haft god effekt och dämpat de negativa
effekterna för näringslivet något.
Under hösten har smittspridningen åter igen tagit fart med lokala
restriktioner som följd. Restriktionerna drabbar delar av Tierps näringsliv
hårt och det finns en stor oro vad detta kan komma att medföra.
Kommunstyrelsen föreslås därför besluta om ett antal åtgärder i syfte att
mildra konsekvenserna i den mån det går för det lokala näringslivet i och
med den uppkomna situationen.
Beslutsmotivering

Företagens överlevnad är av stor vikt för Tierps kommuns invånare. Dels
för att de bidrar till sysselsättning dels för att det ger invånarna tillgång till
service i närområdet. Nu när ytterligare restriktioner åter igen har införts är
det av största vikt att fortsätta stötta företagen i Tierps kommun för att rädda
företag och jobb.
Barnrättskonsekvenser

Direkta barnkonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet annat än indirekt.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ingen markupplåtelseavgift: ca 3 500 kr helår
Ingen tillsynsavgift för serveringstillstånd: ca 160 000 kr helår
Ordförande sign

Justerare sign
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Kostnaderna bokförs som extra kostnader inom Corona som kommunens
övriga Coronakostnader på aktivitet 020 för eventuell ersättning.
Då medborgarservice inte har haft möjlighet att planera för intäktsbortfallet
föreslås en ombudgetering från generella KS-medel, ansvar 10101,
verksamhet 0311 och aktivitet 020 som avsatts i budget under
kommundirektören för ändamålet, till medborgarservice ansvar 13105
verksamhet 7722 med 85 000 kr och ansvar 13103 verksamhet 2101 med 2
000 kr.
Beslutsunderlag






Handläggarens tjänsteutlåtande
Tjänsteutlåtande KS 2020/323
Beslut KS 2020/323
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 95/2020

Beslutet skickas till






Ekonomienheten
Ekonomichefen
Kommundirektören
Verksamhetschef Medborgarservice

Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-12-08

§ 95
Dnr 2020/684

Fortsatta åtgärder för att mildra effekterna för det lokala
näringslivet med anledning av coronaviruset
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige, för perioden 1 januari – 30 juni 2021, besluta
att förlänga beslutet om lättnader för att mildra effekterna för det lokala
näringslivet som togs av kommunfullmäktige den 22 september 2020 (KS
2020/684), samt
att kostnaderna för detta (87 tkr) ombudgeteras från de generella KS-medel
som avsatts i budget under kommundirektören till Medborgarservice.
Sammanfattning av ärendet

I september 2020 beslutade Kommunstyrelsen om olika åtgärder för att
mildra de negativa effekterna för det lokala näringslivet med anledning av
coronapandemin. Åtgärderna har haft god effekt och dämpat de negativa
effekterna för näringslivet något.
Under hösten har smittspridningen åter igen tagit fart med lokala
restriktioner som följd. Restriktionerna drabbar delar av Tierps näringsliv
hårt och det finns en stor oro vad detta kan komma att medföra.
Kommunstyrelsen föreslås därför besluta om ett antal åtgärder i syfte att
mildra konsekvenserna i den mån det går för det lokala näringslivet i och
med den uppkomna situationen.
Beslutsmotivering

Företagens överlevnad är av stor vikt för Tierps kommuns invånare. Dels
för att de bidrar till sysselsättning dels för att det ger invånarna tillgång till
service i närområdet. Nu när ytterligare restriktioner åter igen har införts är
det av största vikt att fortsätta stötta företagen i Tierps kommun för att rädda
företag och jobb.
Barnrättskonsekvenser

Direkta barnkonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet annat än indirekt.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ingen markupplåtelseavgift: ca 3 500 kr helår
Ingen tillsynsavgift för serveringstillstånd: ca 160 000 kr helår
Ordförande sign

Justerare sign

72

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-12-08
Kostnaderna bokförs som extra kostnader inom Corona som kommunens
övriga Coronakostnader på aktivitet 020 för eventuell ersättning.
Då medborgarservice inte har haft möjlighet att planera för intäktsbortfallet
föreslås en ombudgetering från generella KS-medel, ansvar 10101,
verksamhet 0311 och aktivitet 020 som avsatts i budget under
kommundirektören för ändamålet, till medborgarservice ansvar 13105
verksamhet 7722 med 85 000 kr och ansvar 13103 verksamhet 2101 med 2
000 kr.
Beslutsunderlag
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1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-11-30

KS 2020/684

Fortsatta åtgärder för att mildra effekterna för det lokala
näringslivet med anledning av coronaviruset
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige, för perioden 1 januari – 30 juni 2021, besluta
att förlänga beslutet om lättnader för att mildra effekterna för det lokala
näringslivet som togs av kommunfullmäktige den 22 september 2020 (KS
2020/684)
att kostnaderna för detta (87 tkr) ombudgeteras från de generella KS-medel
som avsatts i budget under kommundirektören till Medborgarservice
Sammanfattning av ärendet

I september 2020 beslutade kommunstyrelsen om olika åtgärder för att
mildra de negativa effekterna för det lokala näringslivet med anledning av
coronapandemin. Åtgärderna har haft god effekt och dämpat de negativa
effekterna för näringslivet något.
Under hösten har smittspridningen åter igen tagit fart med lokala
restriktioner som följd. Restriktionerna drabbar delar av Tierps näringsliv
hårt och det finns en stor oro vad detta kan komma att medföra.
Kommunstyrelsen föreslås därför besluta om ett antal åtgärder i syfte att
mildra konsekvenserna i den mån det går för det lokala näringslivet i och
med den uppkomna situationen.
Beslutsmotivering

Företagens överlevnad är av stor vikt för Tierps kommuns invånare. Dels
för att de bidrar till sysselsättning dels för att det ger invånarna tillgång till
service i närområdet. Nu när ytterligare restriktioner åter igen har införts är
det av största vikt att fortsätta stötta företagen i Tierps kommun för att
rädda företag och jobb.
Barnrättskonsekvenser

Direkta barnkonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas
av beslutet annat än indirekt.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
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Ingen markupplåtelseavgift: ca 3 500 kr helår
Ingen tillsynsavgift för serveringstillstånd: ca 160 000 kr helår
Kostnaderna bokförs som extra kostnader inom Corona som kommunens
övriga Coronakostnader på aktivitet 020 för eventuell ersättning.
Då medborgarservice inte har haft möjlighet att planera för intäktsbortfallet
föreslås en ombudgetering från generella KS-medel, ansvar 10101,
verksamhet 0311 och aktivitet 020 som avsatts i budget under
kommundirektören för ändamålet, till medborgarservice ansvar 13105
verksamhet 7722 med 85 000 kr och ansvar 13103 verksamhet 2101 med
2 000 kr.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Tjänsteutlåtande KS 2020/323
Beslut KS 2020/323
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Näringslivsutvecklare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-22

§ 69
Dnr 2020/684

Fortsatta åtgärder för att mildra effekterna för det lokala
näringslivet med anledning av coronaviruset
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar för perioden 1 januari – 31 december 2020
att inte ta ut någon markupplåtelseavgift för restaurangers uteserveringar,
att reducera tillsynsavgiften för serveringstillstånd till 0 kr,
att återbetala de tillsynsavgifter för serveringstillstånd som betalats under
året innan beslutet att reducera avgifter till 0 kr,
att ombudgetera konsekvenserna av dessa beslut om totalt 163 500 kr från
resultatet till Medborgarservice samt
även att beslutet taget 5 mars 2020 förlängs till att gälla fram till
31 december 2020 i enlighet med nedan,
att korta betaltiden till leverantörer för att bidra till att stärka företagens
likviditet,
att förlänga tidsfristen för att betala utställda fakturor från kommunen till
näringslivet till 31 december 2020,
att vara generös med att bevilja ytterligare anstånd med betalning av
utställda fakturor till näringslivet vid behov,
att skjuta upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioritera
verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden,
att underlätta för butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet
på gator och torg,
att uppmana de kommunala bolagen att agera enligt ovanstående i den mån
de berörs och fatta likalydande beslut, samt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-22
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att via kommunstyrelsens
förhandlingsdelegation bereda förslaget om att samtlig personal erhåller
julklapp i form av presentkort gällande i kommunens affärer som ett tack för
goda arbetsinsatser under rådande pandemi tills nästa
kommunfullmäktigemöte.
Sammanfattning av ärendet

I mars månad beslutade Kommunstyrelsen att skjuta upp uttag av avgifter
för att ge företagen en chans att ta sig igenom pandemin utan allt för stora
effekter. Då var det fortfarande oklart hur länge pandemin skulle pågå och
hur länge restriktionerna avseende trängsel mm skulle vara kvar. Det
beslutades även att utredning avseende konsekvenser av att reducera
avgifter till 0 kr avseende arrende/hyror för uteserveringar, tillståndsgivning
gällande alkohol, tobak, folköl, receptfria läkemedel, livsmedelstillsyn och
miljötillsyn skulle göras.
• Miljötillsyn och livsmedelstillsyn.
Ska enligt lag finansieras med tillsynsavgifter. Reducering av avgift därför
inte möjlig.
• Tillstånd för tobak, folköl och receptfria läkemedel.
Bedömningen är att dessa områden inte har påverkats av pandemin i en
sådan grad att det är motiverat att ta bort avgifterna.
• Serveringstillstånd samt markupplåtelse för uteserveringar.
Inom detta område har påverkan utav pandemin varit påtaglig.
Nu folkhälsomyndigeten gör bedömningen att många av restriktionerna
kommer kvarstå åtminstone resterande delen av detta år är förslaget att
besluta om avgiftsbefrielse avseende serveringstillstånd.
Barnrättskonsekvenser

Direkta barnkonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet annat än indirekt.
Beslutsmotivering

Företagens överlevnad är av stor vikt för Tierps kommuns invånare. Dels
för att de bidrar till sysselsättning dels för att det ger invånarna tillgång till
service i närområdet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ingen markupplåtelseavgift: ca 3 500 kr
Ingen tillsynsavgift för serveringstillstånd: ca 160 000 kr
Kostnaderna bokförs som extra kostnader inom Corona som kommunens
övriga Coronakostnader på aktivitet 020 för eventuell ersättning.
Då medborgarservice inte har haft möjlighet att planera för intäktsbortfallet
föreslås en ombudgetering från resultatet till medborgarservice ansvar
13105 verksamhet 7722 med 160 000 kr och ansvar 13103 verksamhet
2101 med 3500 kr.
Ordförande sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-09-22
Förslag till beslut på sammanträdet
Tilläggsyrkande

Sara Sjödal yrkar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att via
kommunstyrelsens förhandlingsdelegation bereda Viktoria Söderlings (S)
förslag om att samtlig personal erhåller julklapp i form av presentkort
gällande i kommunens affärer som ett tack för goda arbetsinsatser under
rådande pandemi tills nästa kommunfullmäktigemöte.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Sara Sjödals (C)
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet.
Yttrande

Viktoria Söderling (S) yttrar sig.
Beslutsunderlag






Beslut kommunstyrelsen § 153/2020
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Beslut KS 2020/323
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-08

§ 153
Dnr 2020/684

Fortsatta åtgärder för att mildra effekterna för det lokala
näringslivet med anledning av coronaviruset
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, för perioden 1 januari – 31
december 2020, besluta
att inte ta ut någon markupplåtelseavgift för restaurangers uteserveringar,
att reducera tillsynsavgiften för serveringstillstånd till 0 kr,
att återbetala de tillsynsavgifter för serveringstillstånd som betalats under
året innan beslutet att reducera avgifter till 0 kr,
att ombudgetera konsekvenserna av dessa beslut om totalt 163 500 kr från
resultatet till Medborgarservice samt
även att beslutet taget 5 mars 2020 förlängs till att gälla fram till
31 december 2020 i enlighet med nedan,
att korta betaltiden till leverantörer för att bidra till att stärka företagens
likviditet,
att förlänga tidsfristen för att betala utställda fakturor från kommunen till
näringslivet till 31 december 2020,
att vara generös med att bevilja ytterligare anstånd med betalning av
utställda fakturor till näringslivet vid behov,
att skjuta upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioritera
verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden,
att underlätta för butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet
på gator och torg,
att uppmana de kommunala bolagen att agera enligt ovanstående i den mån
de berörs och fatta likalydande beslut.
Sammanfattning av ärendet

I mars månad beslutade Kommunstyrelsen att skjuta upp uttag av avgifter
för att ge företagen en chans att ta sig igenom pandemin utan allt för stora
Ordförande sign
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2020-09-08
effekter. Då var det fortfarande oklart hur länge pandemin skulle pågå och
hur länge restriktionerna avseende trängsel mm skulle vara kvar. Det
beslutades även att utredning avseende konsekvenser av att reducera
avgifter till 0 kr avseende arrende/hyror för uteserveringar, tillståndsgivning
gällande alkohol, tobak, folköl, receptfria läkemedel, livsmedelstillsyn och
miljötillsyn skulle göras.
• Miljötillsyn och livsmedelstillsyn.
Ska enligt lag finansieras med tillsynsavgifter. Reducering av avgift därför
inte möjlig.
• Tillstånd för tobak, folköl och receptfria läkemedel.
Bedömningen är att dessa områden inte har påverkats av pandemin i en
sådan grad att det är motiverat att ta bort avgifterna.
• Serveringstillstånd samt markupplåtelse för uteserveringar.
Inom detta område har påverkan utav pandemin varit påtaglig.
Nu folkhälsomyndigeten gör bedömningen att många av restriktionerna
kommer kvarstå åtminstone resterande delen av detta år är förslaget att
besluta om avgiftsbefrielse avseende serveringstillstånd.
Barnrättskonsekvenser

Direkta barnkonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet annat än indirekt.
Beslutsmotivering

Företagens överlevnad är av stor vikt för Tierps kommuns invånare. Dels
för att de bidrar till sysselsättning dels för att det ger invånarna tillgång till
service i närområdet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ingen markupplåtelseavgift: ca 3 500 kr
Ingen tillsynsavgift för serveringstillstånd: ca 160 000 kr
Kostnaderna bokförs som extra kostnader inom Corona som kommunens
övriga Coronakostnader på aktivitet 020 för eventuell ersättning.
Då medborgarservice inte har haft möjlighet att planera för intäktsbortfallet
föreslås en ombudgetering från resultatet till medborgarservice ansvar
13105 verksamhet 7722 med 160 000 kr och ansvar 13103 verksamhet
2101 med 3500 kr.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Tjänsteutlåtande KS 2020/323
Beslut KS 2020/323
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Beslutet skickas till
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-16

§ 32
Dnr 2020/902

Policy för lönebildning
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Policy för lönebildning, samt
att upphäva Lönepolicy beslutat av kommunfullmäktige § 163/2015.
Sammanfattning av ärendet

Policy för lönebildning ska vara en vägledning för kommunens
lönebildning. Lönepolitiken är ett av flera medel för att kunna nå målen för
verksamheten. Detta innebär att lönepolitiken skall stimulera till att utveckla
verksamheten samt borga för att kommunen kan rekrytera och behålla
medarbetare med rätt kompetens.
Beslutsmotivering

Lönepolicyn är från 2015 och behöver revideras. Till Policy för
lönebildning har en beskrivning av det tillitsbaserade ledarskapet tillförts.
Förutsättningarna för att lönebildningen ska bidra till kommunens
verksamhetsutveckling har förtydligats.
Beslutsunderlag






Handläggarens tjänsteutlåtande
Policy för lönebildning
Lönepolicy, KF § 163/2015
Beslut kommunstyrelsens förhandlingsdelegation § 38/2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation
2020-12-09

§ 38
Dnr 2020/902

Policy för lönebildning
Beslut

Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation föreslår kommunstyrelsen
hemställa kommunfullmäktige besluta
att anta Policy för lönebildning, samt
att upphäva Lönepolicy beslutat av kommunfullmäktige § 163/2015.
Sammanfattning av ärendet

Policy för lönebildning ska vara en vägledning för kommunens
lönebildning. Lönepolitiken är ett av flera medel för att kunna nå målen för
verksamheten. Detta innebär att lönepolitiken skall stimulera till att utveckla
verksamheten samt borga för att kommunen kan rekrytera och behålla
medarbetare med rätt kompetens.
Beslutsmotivering

Lönepolicyn är från 2015 och behöver revideras. Till Policy för
lönebildning har en beskrivning av det tillitsbaserade ledarskapet tillförts.
Förutsättningarna för att lönebildningen ska bidra till kommunens
verksamhetsutveckling har förtydligats.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Policy för lönebildning
Lönepolicy, KF § 163/2015
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1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-11-15

KS 2020/902

Policy för lönebildning
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation föreslår kommunstyrelsen
hemställa kommunfullmäktige besluta
att anta Policy för lönebildning, samt
att upphäva Lönepolicy beslutat av kommunfullmäktige § 163/2015.
Sammanfattning av ärendet

Policy för lönebildning ska vara en vägledning för kommunens
lönebildning. Lönepolitiken är ett av flera medel för att kunna nå målen för
verksamheten. Detta innebär att lönepolitiken skall stimulera till att
utveckla verksamheten samt borga för att kommunen kan rekrytera och
behålla medarbetare med rätt kompetens.
Beslutsmotivering

Lönepolicyn är från 2015 och behöver revideras. Till Policy för
lönebildning har en beskrivning av det tillitsbaserade ledarskapet tillförts.
Förutsättningarna för att lönebildningen ska bidra till kommunens
verksamhetsutveckling har förtydligats.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Policy för lönebildning
Lönepolicy, KF § 163/2015
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Inledning
Lönebildningen ska bidra till att kommunen lever upp till arbetsgivarvarumärket för
Tierps kommun: ”I Tierps kommun säkerställs att rätt person finns på rätt plats, att
var och en vet vad som ska göras och älskar att göra det”.
Lönebildningen ska även vara en del av verksamhetsstyrningen och bidra till en
långsiktigt hållbar kompetensförsörjning.

Bakgrund
Lönepolitiken är ett av flera medel för att kunna nå målen för verksamheten. Detta
innebär att lönepolitiken skall stimulera till att utveckla verksamheten samt borga
för att kommunen kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens.
Uppdraget att ständigt förbättra och utveckla verksamheten kräver medverkan av
kompetenta och engagerade medarbetare. Det är därför av vikt att medarbetarna ges
möjlighet att bredda och fördjupa sina kompetenser och färdigheter i syfte att bidra
till verksamhetsutvecklingen. Det är mot denna bakgrund lönesättningen ska vara
individuell och differentierad.
Tierps kommun ska genomsyras av ett tillitsbaserat ledarskap.
Följande ledaregenskaper bidrar till att leva upp till ett tillitsbaserat ledarskap:







att vara autentisk: agera som förebild, visa sin övertygelse och sina
värderingar genom handling.
att inspirera och motivera: ingjuta mod hos andra med positiv feedback,
locka med en tydlig vision och tydliga mål, engagera medarbetare i att nå
mål.
att bidra till intellektuell stimulans: värdesätta kreativitet och
självständighet, involvera medarbetare i beslutsprocesser och
problemlösning, utmana förutfattande meningar.
att ha individuell omtanke: visa genuint intresse för medarbetare, stötta
medarbetares utveckling, ta hänsyn till individuella behov och positiva
drivkrafter.

Syfte
Policyn är en vägledning för Tierps kommuns lönebildning. Kommunens
lönepolitik är en del av verksamhetsstyrningen och ska bidra till en långsiktigt
hållbar kompetensförsörjning. Policy för lönebildning ska säkerställa att Tierps
kommuns lönebildning utövas rättssäkert. Kommunen ska inte innehålla osakliga
löneskillnader mellan kvinnor och män.
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Omfattning
Policy för lönebildning omfattar Tierps kommun och kommunens bolag.

Individuell och differentierad lön
Det finns ett samband mellan lön, arbetsglädje och resultat. Sambandet ska bidra till
god kommunal service för våra kunder. Ju starkare medarbetaren upplever
sambandet mellan, lön - arbetsglädje – resultat, desto effektivare blir lönen som
styrmedel.
Lönen ska vara individuell och differentierad. Osakliga löneskillnader som beror på
diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen ska inte förekomma.
Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder. Lön och löneskillnader ska tydligt kopplas till individuella
prestationer och kommunens lönestruktur ska tas i beaktande vid lönesättning.
Lönen bestämmas utifrån:


Vad – Det finns formella kriterier som är knutna till varje befattning. De
består av utbildnings-, befogenhets-, och ansvarsnivå samt svårighetsgrad
och fokuserar på vad medarbetaren gör.



Marknad – Tillgången till en viss kompetens kan få betydelse.
Kompetensbristen kan då påverka löneläget för aktuell grupp.



Hur – Bedömning av medarbetarens prestation i förhållande till
verksamhetens mål och behov är viktig. För bedömning skall framtagna
lönekriterier baserade på värdeorden respekt, ansvar, framtidstro, kundfokus
och mod användas. Dialoger kring dessa ska ske på respektive arbetsplats.

Förutsättningar
Löneprocessen
Processerna kring lönesättning ska vara väl kända hos samtliga medarbetare. Den
ska vara individuell och differentierad samt bedömas utifrån:



Vid nylönesättning förväntat resultat.
Vid lönejustering levererat resultat.

Bedömningen ska utgå ifrån väl kända lönekriterier.
Löneöversynen
I den årligt återkommande löneöversynsprocessen bedöms lönerna i förhållande till
resultat, måluppfyllelse och bidrag till verksamhetsutvecklingen.
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Nylönesättning
Vid nylönesättning görs en bedömning utifrån förväntat resultat i uppdraget, i
förhållande till Tierps kommuns lönestruktur. Nylönesättning sker vid nyanställning
samt när en redan anställd medarbetare får ett förändrat uppdrag som medför en
nylönesättning. Nylönesättning förekommer vid nyanställning, vid förändrat
uppdrag samt då lön ses över och eventuellt justeras i den årliga löneöversynen.
Marknaden
Marknaden tas i beaktan vid lönesättning och marknaden innefattar även Tierps
kommuns lönestruktur. När hänsyn tas till marknaden är det med utgångspunkten
att främst förhålla sig till Tierps kommuns interna lönestruktur vid lönesättning.
Bedömning och uppföljning
Lönesättning enligt ”Policy för lönebildning” ställer krav på ledarskapet. Det är
viktigt att medarbetare vet när ett uppdrag är väl utfört och vilka mål som ska
uppnås. Resultatet ska följas upp i relation till mål och lönekriterier. Medarbetare
ska fortlöpande få återkoppling på sin prestation och sitt resultat. Välfungerade
dialoger mellan chef och medarbetare bidrar till en ökad förståelse för
organisationens uppdrag. Medarbetare kan därigenom påverka
verksamhetsutvecklingen och sin löneutveckling.
Nivåbedömningssamtal ingår i löneöversynen. I samtalet görs en bedömning av hur
medarbetaren uppfyllt de krav och förväntningar som finns kopplade till de uppsatta
målen för verksamheten. Åstadkomna resultat ska på ett tydligt sätt knytas till
lönekriterier för att uppnå ett positivt samband mellan lön, motivation och resultat.
Vägledning
Det finns aktuella rutiner för lönesättande chefers praktiska arbete med löneöversyn
och lönebildning.
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Policy

Lönepolicy
antagen av kommunfullmäktige 2015-12-15 § 163
att gälla från och med 1 januari 2016
att nuvarande Lönepolicy, fastställd av kommunstyrelsen §84/1999, upphör att gälla från samma datum.
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Lönepolicy
Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-15 § 163 att gälla från och med 1 januari 2016 och att nuvarande
Lönepolicy, fastställd av kommunstyrelsen §84/1999, upphör att gälla från samma datum.
________________________________________________________________________________________

Med stöd av vår lönepolicy vill vi utveckla en effektiv verksamhet med god kvalité – till fördel för
både kommuninvånare och medarbetare.
Våra värdeord respekt, ansvar, framtidstro, kundfokus och mod utgör grunden för policyn.
Bakgrund
En förutsättning för en framgångsrik verksamhet är en engagerad insats från alla medarbetare på alla
nivåer i kommunen.
Lönepolitiken är ett av flera medel för att kunna nå målen för verksamheten. Detta innebär att
lönepolitiken skall stimulera till att utveckla verksamheten samt bidra till att personalförsörjningen på
kort och lång sikt tryggas. En bra kommunal verksamhet bygger på att kommunen kan rekrytera och
behålla medarbetare med rätt kompetens.
Den för alla verksamheter centrala uppgiften att förutsättningslöst pröva nya vägar för att ständigt
förbättra verksamheten, kräver medverkan av kompetenta och engagerade medarbetare. Det är därför
av vikt att medarbetarna ges möjlighet att bredda och fördjupa sina kompetenser och mångkunnighet
i syfte att bidra till verksamhetsutvecklingen.
Det är mot denna bakgrund lönesättningen ska vara individuell och differentierad.
Individuell och differentierad lön
Det finns ett samband mellan lön, arbetsglädje och arbetsresultat. Ett samband som bidrar till god
kommunal service för våra kunder. Ju starkare medarbetaren upplever sambandet mellan, lön arbetsglädje – resultat, desto effektivare blir lönen som styrinstrument.
Lönen skall vara individuell samt differentierad. Osakliga löneskillnader som beror på kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder får inte förekomma.
Lönen bestämmas utifrån:
Vad – formella kriterier som är knutna till befattningen. De består av utbildnings-,
befogenhets-, och ansvarsnivå samt svårighetsgrad och fokuserar på vad medarbetaren gör.
Marknad – om det råder brist på en viss kompetens driver det upp löneläget för aktuell
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grupp.
Hur – bedömning av medarbetarens prestation i förhållande till verksamhetens mål och
behov. För bedömning skall framtagna lönekriterier baserade på värdeorden respekt, ansvar,
framtidstro, kundfokus och mod användas och dialog kring dessa ska ske på respektive
arbetsplats.
För chefer med personalansvar är faktorer som att vara ett personligt föredöme, leda med fokus på
medborgarens individuella behov och definition av god kvalité, vara en utvecklande ledare som
skapar förutsättningar för delaktighet och kreativitet av särskild betydelse för lönesättningen.
Förutsättningar
Lönesättning enligt kommunens lönepolicy ställer krav på ledarskap som tydliggör vad som är ett bra
jobb, sätter mål för medarbetarna, följer upp arbetsresultatet i relation till mål och lönekriterier och
ger återkoppling på resultatet.
På varje arbetsplats är det betydelsefullt att dialogen mellan medarbetare och chef sker så att var och
en har möjlighet att framföra sina åsikter. Det sker dels i det dagliga arbetet och dels genom
regelbundet organiserade samtal mellan medarbetare och chef.
Övergripande syfte med samtalen är att åstadkomma en bra samverkan i verksamheten som ger nytta
för verksamhetsutvecklingen samt ett effektivt sätt att skapa utvecklingsmöjligheter för
medarbetarna. Medarbetarna får förståelse för organisationens uppgift och större handlingsutrymme i
sitt arbete och kan påverka sin löneutveckling.
Nivåbedömningssamtal ingår i löneöversynen. Samtalet ska vara en del av den pågående dialog som
sker under året, där utvärdering görs av det gångna året hur medarbetaren uppfyllt de krav och
förväntningar som finns, kopplade till de uppsatta målen för verksamheten.
Åstadkomna resultat ska på ett tydligt sätt knytas till lönekriterier för att uppnå det positiva
sambandet mellan lön, motivation och resultat. Samtalet är inget förhandlingstillfälle.
Inför varje löneöversyn träffar parterna överenskommelse om förhandlingsordning.
___________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-16

§ 33
Dnr 2020/901

Arbetsmiljöpolicy
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Arbetsmiljöpolicy, samt
att upphäva tidigare Arbetsmiljöpolicy för Tierps kommun beslutad av
kommunfullmäktige § 384/2016.
Sammanfattning av ärendet

Arbetsmiljöpolicy för Tierps kommun utarbetades partsgemensamt och
fastställdes av kommunfullmäktige 2016. I den revidering som gjorts har
följande tillkommit. En årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet ska göras. Tydliga och aktuella riktlinjer ska finnas och
återkommande kompetensutvecklingar på arbetsmiljöområdet ska anordnas.
Intentionerna i ”Policy för lika rättigheter och möjligheter” som fastställdes
2018 ska följs upp årligen och en redovisning ska lämnas till
kommunstyrelsen.
Beslutsmotivering

Arbetsmiljöpolicy för Tierps kommun är från 2016 och behöver
kompletteras med det som tillkommit för att säkerställa det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Beslutsunderlag






Handläggarens tjänsteutlåtande
Arbetsmiljöpolicy
Arbetsmiljöpolicy för Tierps kommun, KF § 384/2016
Beslut kommunstyrelsens förhandlingsdelegation § 39/2020

Beslutet skickas till



HR

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation
2020-12-09

§ 39
Dnr 2020/901

Arbetsmiljöpolicy
Beslut

Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation föreslår kommunstyrelsen
hemställa kommunfullmäktige besluta
att anta Arbetsmiljöpolicy, samt
att upphäva tidigare Arbetsmiljöpolicy för Tierps kommun beslutad av
kommunfullmäktige § 384/2016.
Sammanfattning av ärendet

Arbetsmiljöpolicy för Tierps kommun utarbetades partsgemensamt och
fastställdes av kommunfullmäktige 2016. I den revidering som gjorts har
följande tillkommit. En årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet ska göras. Tydliga och aktuella riktlinjer ska finnas och
återkommande kompetensutvecklingar på arbetsmiljöområdet ska anordnas.
Intentionerna i ”Policy för lika rättigheter och möjligheter” som fastställdes
2018 ska följs upp årligen och en redovisning ska lämnas till
kommunstyrelsen.
Beslutsmotivering

Arbetsmiljöpolicy för Tierps kommun är från 2016 och behöver
kompletteras med det som tillkommit för att säkerställa det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Arbetsmiljöpolicy
Arbetsmiljöpolicy för Tierps kommun, KF § 384/2016

Beslutet skickas till



HR

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-11-15

KS 2020/901

Arbetsmiljöpolicy
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation föreslår kommunstyrelsen
hemställa kommunfullmäktige besluta
att anta Arbetsmiljöpolicy, samt
att upphäva tidigare Arbetsmiljöpolicy för Tierps kommun beslutad av
kommunfullmäktige § 384/2016.
Sammanfattning av ärendet

Arbetsmiljöpolicy för Tierps kommun utarbetades partsgemensamt och
fastställdes av kommunfullmäktige 2016. I den revidering som gjorts har
följande tillkommit. En årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet ska göras. Tydliga och aktuella riktlinjer ska finnas och
återkommande kompetensutvecklingar på arbetsmiljöområdet ska
anordnas. Intentionerna i ”Policy för lika rättigheter och möjligheter” som
fastställdes 2018 ska följs upp årligen och en redovisning ska lämnas till
kommunstyrelsen.
Beslutsmotivering

Arbetsmiljöpolicy för Tierps kommun är från 2016 och behöver
kompletteras med det som tillkommit för att säkerställa det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Arbetsmiljöpolicy
Arbetsmiljöpolicy för Tierps kommun, KF § 384/2016

Beslutet skickas till



HR

I tjänsten
Eva Berggård Nygren
HR chef
Gemensam service
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Dokumentets giltighet och beslut
Dokumentnamn: Arbetsmiljöpolicy
Gäller för:
Tierps kommun
Gäller fr o m:
2020-MM-DD
Gäller t o m:
2025-12-31
Fastställd av:
KF § XX/20XX
Fastställd:
20ÅÅ-MM-DD
Diarienummer:
KS 2020/901

Dokumentansvar och handläggning
Dokumentansvarig: Eva Berggård Nygren, HR chef,
Gemensam service
Handläggare:
Eva Berggård Nygren, HR chef,
Gemensam service
Dokumenthistorik
Tidigare beslut:
KF § 384/2016
Upphäver:
Arbetsmiljöpolicy
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Tierps kommuns arbetsmiljö
Tierps kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som prioriterar en god
arbetsmiljö.
För att uppnå Visionen för Tierps kommun ska alla anställda ha som utgångspunkt
att ge bästa möjliga service till sina kunder, oavsett om det gäller skola,
företagsservice, omsorg eller myndighetsutövning. Arbetsmiljön ska därför präglas
av arbetsglädje, delaktighet, tillit, kreativitet och utveckling.
Arbetsplatserna ska vara fri från diskriminering och tillvarata de kvalitéer som
mångfald tillför verksamheten. Jämställdhet ska vara en självklarhet.
Kommunens värdeord: Ansvar, Kundfokus, Mod, Framtidstro och Respekt ska
genomsyra arbetsmiljön.

Arbetsmiljörisker och prioriteringar
Kommunen har en stor bredd av verksamheter och arbetsmiljöriskerna varierar
beroende på arbetsuppgifternas art. Det är därför viktigt att anpassa det
systematiska arbetsmiljöarbetet lokalt i verksamheten så att källor till ohälsa kan
upptäckas och åtgärdas. I arbetsmiljöarbetet bör det uppmärksammas att en
övervägande del av kommunens medarbetare är kvinnor i traditionellt
kvinnodominerade verksamheter.

Kommunens arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljöarbetet ska integreras i det ordinarie verksamhetsarbetet och vara en
viktig del kommunens samverkansarbete. Samverkansgrupperna är tillika
skyddskommittéer. Arbetsmiljöarbetet ska vara förbyggande.
Då medarbetare drabbas av sjukdom är målet att denne ska kunna återvända i arbete
så snart som möjligt.
Tierps kommun ska bedriva att systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med
aktuell arbetsmiljölagstiftning. För att skapa förutsättningar för detta finns tydliga
och aktuella riktlinjer samt återkommande kompetensutvecklingar på
arbetsmiljöområdet.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas upp årligen och en redovisning ska
lämnas till kommunstyrelsen som har det yttersta arbetsmiljöansvaret.

Arbetsmiljömål
Arbetsmiljömålen är:
att ha ett gott tillitsfullt samverkansklimat där alla parter strävar mot den goda
arbetsmiljön
att vara fri från ohälsa och negativ stress
att vara en attraktiv arbetsplats där livspusslet går ihop
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att vara en lärande organisation som ger möjlighet till utveckling, inflytande och
delaktighet
att ha ett öppet klimat som präglas av dialog
att vara en attraktiv arbetsplats som arbetar aktivt för att vara fri från diskriminering
och tillvaratar de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten
att vara en jämställd arbetsplats
Arbetsmiljömålen och intentionerna i ”Policy för lika rättigheter och möjligheter”
ska vara kända i verksamheten. De ska följas upp årligen och en redovisning ska
lämnas till kommunstyrelsen som har det yttersta arbetsmiljöansvaret.
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1(2)
Dokumentnamn

Arbetsmiljöpolicy
Datum

Diarienummer

2016-01-04
Adress

Arbetsmiljöpolicy för Tierps kommun
Tierps kommuns arbetsmiljö
Tierps kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som prioriterar en god
arbetsmiljö. För att uppnå Visionen för Tierps kommun ska alla anställda
ha som utgångspunkt att ge bästa möjliga service till sina kunder, oavsett
om det gäller skola, företagsservice, omsorg eller myndighetsutövning.
Arbetsmiljön ska därför präglas av arbetsglädje, delaktighet, tillit,
kreativitet och utveckling. Arbetsplatserna ska vara fri från diskriminering
och tillvarata de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Jämställdhet
ska vara en självklarhet.
Kommunens värdeord: Ansvar, Kundfokus, Mod, Framtidstro och Respekt
ska genomsyra arbetsmiljön.
Arbetsmiljörisker och prioriteringar
Kommunen har en stor bredd av verksamheter och arbetsmiljöriskerna
varierar beroende på arbetsuppgifternas art. Det är därför viktigt att
anpassa det systematiska arbetsmiljöarbetet lokalt i verksamheten så att
källor till ohälsa kan upptäckas och åtgärdas. I arbetsmiljöarbetet bör det
uppmärksammas att en övervägande del av kommunens medarbetare är
kvinnor i traditionellt kvinnodominerade verksamheter.
Kommunens arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljöarbetet ska integreras i det ordinarie verksamhetsarbetet och
vara en viktig del kommunens samverkansarbete. Samverkansgrupperna är
tillika skyddskommittéer. Arbetsmiljöarbetet ska vara förbyggande. Då
medarbetare drabbas av sjukdom är målet att denne ska återvända i arbete
så snart som möjligt.
Tierps kommun ska bedriva att systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet
med aktuell arbetsmiljölagstiftning. För att skapa förutsättningar för detta
krävs återkommande kompetensutvecklingar på arbetsmiljöområdet.
Arbetsmiljömålen är:
 att ha ett gott tillitsfullt samverkansklimat där alla parter strävar
mot den goda arbetsmiljön
 att vara fri från ohälsa och negativ stress

Personalenheten
Kommunhus Tierp
815 80 Tierp
Besöksadress: Centralgatan 7
Telefon: 0293-218000

Handläggare
Eva Berggård Nygren
Personalchef
Telefon: 0293-218423
E-post: Eva.BerggardNygren@tierp.se
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att vara en attraktiv arbetsplats där livspusslet går ihop
att vara en lärande organisation som ger möjlighet till utveckling,
inflytande och delaktighet
att ha ett öppet klimat som präglas av dialog
att vara en attraktiv arbetsplats som arbetar aktivt för att vara fri
från diskriminering och tillvaratar de kvalitéer som mångfald tillför
verksamheten
att vara en jämställd arbetsplats
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-16

§ 34
Dnr 2020/903

Policy vid alkohol- och drogproblem inom kommunens- och de
kommunala bolagens verksamheter
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Policy vid alkohol- och drogproblem inom kommunens och de
kommunala bolagens verksamheter, samt
att upphäva Policy vid alkohol- och drogproblem inom kommunens
verksamheter beslutad av kommunfullmäktige § 155/2017.
Sammanfattning av ärendet

Policy vid alkohol- och drogproblem inom kommunens verksamheter bör
ersättas och även omfatta de kommunala bolagens verksamheter. Det som
tillkommit i policyn är att arbetsgivaren inte tillhandahåller alkoholhaltiga
drycker vid konferenser etc. samt att medarbetare inte får låta sig bjudas på
alkoholhaltiga drycker vid externa tillställningar i tjänsten. Alkoholbruk på
fritiden får inte påverka arbetet eller arbetsplatsen.
Beslutsmotivering

Policy vid alkohol- och drogproblem inom kommunens verksamheter
fastställdes 2017 och behöver revideras. Policyn ska även omfatta
kommunens bolag. I Policy vid alkohol- och drogproblem inom
kommunens- och de kommunala bolagens verksamheter har förtydligande
gjorts vad som gäller vid konferenser etc. samt vid alkoholbruk på fritiden.
Beslutsunderlag







Handläggarens tjänsteutlåtande
Policy vid alkohol- och drogproblem inom kommunens- och de
kommunala bolagens verksamheter
Policy vid alkohol- och drogproblem inom kommunens
verksamheter, KF 155/2017
Beslut kommunstyrelsens förhandlingsdelegation § 40/2020

Beslutet skickas till



HR

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation
2020-12-09

§ 40
Dnr 2020/903

Policy vid alkohol- och drogproblem inom kommunens- och de
kommunala bolagens verksamheter
Beslut

Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation föreslår kommunstyrelsen
hemställa kommunfullmäktige besluta
att anta Policy vid alkohol- och drogproblem inom kommunens och de
kommunala bolagens verksamheter, samt
att upphäva Policy vid alkohol- och drogproblem inom kommunens
verksamheter beslutad av kommunfullmäktige § 155/2017.
Sammanfattning av ärendet

Policy vid alkohol- och drogproblem inom kommunens verksamheter bör
ersättas och även omfatta de kommunala bolagens verksamheter. Det som
tillkommit i policyn är att arbetsgivaren inte tillhandahåller alkoholhaltiga
drycker vid konferenser etc. samt att medarbetare inte får låta sig bjudas på
alkoholhaltiga drycker vid externa tillställningar i tjänsten. Alkoholbruk på
fritiden får inte påverka arbetet eller arbetsplatsen.
Beslutsmotivering

Policy vid alkohol- och drogproblem inom kommunens verksamheter
fastställdes 2017 och behöver revideras. Policyn ska även omfatta
kommunens bolag. I Policy vid alkohol- och drogproblem inom
kommunens- och de kommunala bolagens verksamheter har förtydligande
gjorts vad som gäller vid konferenser etc. samt vid alkoholbruk på fritiden.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Policy vid alkohol- och drogproblem inom kommunens- och de
kommunala bolagens verksamheter
Policy vid alkohol- och drogproblem inom kommunens
verksamheter, KF 155/2017

Beslutet skickas till



HR

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-11-15

KS 2020/903

Policy vid alkohol- och drogproblem inom kommunens- och de
kommunala bolagens verksamheter
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation föreslår kommunstyrelsen
hemställa kommunfullmäktige besluta
att anta Policy vid alkohol- och drogproblem inom kommunens och de
kommunala bolagens verksamheter, samt
att upphäva Policy vid alkohol- och drogproblem inom kommunens
verksamheter beslutad av kommunfullmäktige § 155/2017.
Sammanfattning av ärendet

Policy vid alkohol- och drogproblem inom kommunens verksamheter bör
ersättas och även omfatta de kommunala bolagens verksamheter. Det som
tillkommit i policyn är att arbetsgivaren inte tillhandahåller alkoholhaltiga
drycker vid konferenser etc. samt att medarbetare inte får låta sig bjudas på
alkoholhaltiga drycker vid externa tillställningar i tjänsten. Alkoholbruk på
fritiden får inte påverka arbetet eller arbetsplatsen.
Beslutsmotivering

Policy vid alkohol- och drogproblem inom kommunens verksamheter
fastställdes 2017 och behöver revideras. Policyn ska även omfatta
kommunens bolag. I Policy vid alkohol- och drogproblem inom
kommunens- och de kommunala bolagens verksamheter har förtydligande
gjorts vad som gäller vid konferenser etc. samt vid alkoholbruk på fritiden.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Policy vid alkohol- och drogproblem inom kommunens- och de
kommunala bolagens verksamheter
Policy vid alkohol- och drogproblem inom kommunens
verksamheter, KF 155/2017

Beslutet skickas till



HR
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I tjänsten
Eva Berggård Nygren
HR-chef
Gemensam service
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drogproblem
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Dokumentets giltighet och beslut
Dokumentnamn: Policy vid alkohol- och drogproblem inom
kommunens och de kommunala
bolagens verksamheter
Gäller för:
Tierps kommuns och de kommunala
bolagens verksamheter
Gäller fr o m:
2020-xx-xx
Gäller t o m:
2025-12-31
Fastställd av:
Kommunfullmäktige § x/2020
Fastställd:
2020-xx-xx
Diarienummer:
KS 2020/903
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Dokumentansvar och handläggning
Dokumentansvarig: Eva Berggård Nygren, HR-chef,
HR-enheten
Handläggare:
Johan Björson, HR-konsult,
HR-enheten
Dokumenthistorik
Tidigare beslut:
Kommunfullmäktige § 155/2017
Upphäver:
Alkohol- och drogproblem inom
kommunens verksamheter

Syfte
Missbruk av alkohol och droger är ett stort problem i samhället. Problemen berör
även arbetslivet. Det är framförallt för att förhindra skadligt bruk bland våra
medarbetare som vi har en alkohol- och drogpolicy. Syftet är att undvika ohälsa,
tillbud, olyckor, onödiga kostnader och att värna en god arbetsmiljö.

Definition
Begrepp
Droger

Definition
Droger är den sammanfattande benämningen på
alkohol, narkotika, dopingpreparat, samt vissa
läkemedel och kemiska medel

Omfattning
Policyn omfattar alla anställda inom Tierps kommun, AB Tierpsbyggen, Tierps
kommunfastigheter AB, TEMAB Fjärrvärme AB samt entreprenörer som engageras
av kommunen och de kommunala bolagen. Policyn är framtagen i samverkan med
de fackliga organisationerna.

Mål och ansvar
Målet är helt drogfria, säkra och trivsamma arbetsplatser med väl fungerande
medarbetare. Att ha en öppen attityd, personligt ansvarstagande och ett seriöst
förhållningssätt till alkohol och droger är en förutsättning för att kunna förebygga
problem. Alla åtgärder ska vidtas med största hänsyn till den enskildes integritet.
Därför är alkohol- och drogpåverkan en arbetsmiljöfråga och ska integreras i det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Chefer och arbetsledare har en viktig roll när det
gäller att göra policyn känd för alla.
Om det, trots ett förebyggande arbete, skulle visa sig att en medarbetare får problem
med alkohol eller andra droger, ska medarbetare ges möjlighet till rehabilitering och
återgång i arbetet. Ju tidigare man erbjuder stöd och hjälp desto bättre är prognosen.
För att kunna agera tidigt krävs det att alla, men särskilt chefer, har kunskapen om
vad som ska göras.






Alla anställda ska vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen. Det accepteras
inte heller att komma bakfull till arbetet. Det är närmaste chef som avgör
om medarbetare är nykter, drogfri och arbetsför. Överträdelse innebär att
medarbetaren blir hemskickad.
Alkoholbruk på fritiden får inte påverka arbetet eller arbetsplatsen.
Den som använder läkemedel som kan påverka arbetsförmågan uppmanas
att berätta för sin närmaste chef, som gör bedömningen om personen under
en period behöver förändrade arbetsuppgifter.
När arbetsgivaren ansvarar för mat och dryck vid konferenser etc.
tillhandahålls inte alkoholhaltiga drycker. Till alkoholhaltiga drycker
räknas inte i detta sammanhang lättöl eller motsvarande.
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Medarbetare får aldrig låta sig bjudas på alkoholhaltiga drycker vid externa
konferenser, middagar etc. i tjänsten.
Entreprenörer som engageras av kommunen och de kommunala bolagen,
ska informeras om kommunens och bolagens inställning till alkohol- och
droger. Samma krav på alkohol- och drogfrihet ställs på entreprenören som
på den egna personalen. Ansvarig chef ansvarar för att så sker.
Vi har alla ett ansvar för vår egen arbetsmiljö. Misstänker man att en
kollega har ett problem är det alltid rätt att handla. Tala först med individen
själv om din oro, om ingen förbättring sker, tala med din chef.
Skyddsombudet eller den fackliga partnern kan också vara en bra
samtalspartner.

Genomförande
Tierps kommuns och de kommunala bolagens alkohol- och drogpolicy ska vara
kända och förstådda av samtliga medarbetare. Utbildning om alkohol- och
drogmissbruk ska utgöra en del i utbildningen för chefer/arbetsledare och fackliga
ombud. Information avseende alkohol- och drogpolicy skall lämnas till alla
medarbetare på arbetsplatsträffar och finnas tillgänglig på Intranätet.
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Dokumentansvar och handläggning
Dokumentansvarig: Eva Berggård Nygren, Personalchef,
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Dokumenthistorik
Tidigare beslut:
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Upphäver:
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kommunens förvaltningar/
verksamheter

Syfte
Missbruk av alkohol och droger är ett stort problem i samhället. Problemen berör
även arbetslivet. Det är framförallt för att förhindra skadligt bruk bland våra
medarbetare som vi har en alkohol- och drogpolicy. Syftet är att undvika ohälsa,
tillbud, olyckor, onödiga kostnader och att värna en god arbetsmiljö. För att styra
arbetet finns i Tierps kommuns ”Rutin vid alkohol- och drogproblem inom
kommunens verksamheter” med tillhörande behandlingskontrakt.

Definition
Begrepp
Droger

Definition
Droger är den sammanfattande benämningen på
alkohol, narkotika, dopingpreparat, samt vissa
läkemedel och kemiska medel

Omfattning
Policyn omfattar alla anställda inom Tierps kommun, samt entreprenörer som
engageras av kommunen. Policyn är framtagen i samverkan med de fackliga
organisationerna.

Mål och ansvar
Målet är helt drogfria, säkra och trivsamma arbetsplatser med väl fungerande
medarbetare. Att ha en öppen attityd, personligt ansvartagande och ett seriöst
förhållningssätt till alkohol och droger är en förutsättning för att kunna förebygga
problem. Alla åtgärder ska vidtas med största hänsyn till den enskildes integritet.
Därför är alkohol- och drogpåverkan en arbetsmiljöfråga och ska integreras i det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Chefer och arbetsledare har en viktig roll när det
gäller att göra policyn känd för alla.
Om det, trots ett förebyggande arbete, skulle visa sig att en medarbetare får problem
med alkohol eller andra droger, ska medarbetare ges möjlighet till rehabilitering och
återgång i arbetet. Ju tidigare man erbjuder stöd och hjälp desto bättre är prognosen.
För att kunna agera tidigt krävs det att alla, men särskilt chefer, har kunskapen om
vad som ska göras.


Alla anställda ska vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen. Det accepteras
inte heller att komma bakfull till arbetet. Det är närmaste chef som avgör
om medarbetare är nykter, drogfri och arbetsför. Överträdelse innebär att
medarbetaren blir hemskickad.



Den som använder läkemedel som kan påverka arbetsförmågan uppmanas
att berätta för sin närmaste chef, som gör bedömningen om personen under
en period behöver förändrade arbetsuppgifter.
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Entreprenörer som engageras av kommunen, ska informeras om
kommunens inställning till alkohol- och droger. Samma krav på alkoholoch drogfrihet ställs på entreprenören som på den egna personalen.
Ansvarig chef ansvarar för att så sker.



Vi har alla ett ansvar för vår egen arbetsmiljö. Misstänker man att en
kollega har ett problem är det alltid rätt att handla. Tala först med individen
själv om din oro, om ingen förbättring sker, tala med din chef.
Skyddsombudet eller den fackliga partnern kan också vara en bra
samtalspartner.

Genomförande
Tierps kommuns alkohol- och drogpolicy, inklusive rutin och behandlingskontrakt,
ska vara kända och förstådda av samtliga medarbetare. Utbildning om alkohol- och
drogmissbruk ska utgöra en del i utbildningen för chefer/arbetsledare och fackliga
ombud. Information avseende alkohol- och drogpolicy skall lämnas till alla
medarbetare på arbetsplatsträffar och finnas tillgänglig på Intranätet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-16

§ 35
Dnr 2020/885

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderade Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg från och med 3 mars 2021, samt
att upphäva tidigare Regler och avgifter för förskola, fritidshem och
pedagogisk, KF § 18/2016 från och med samma datum.
Reservation

Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), Gunnar Jansson (S), Linda
Friberg (S) och Torgny Helgesson (S) reserverar sig till förmån för eget
ändringsyrkande /Bilaga/.
Alexander Karlsson (V) reserverar sig till förmån för Viktoria Söderlings
(S) ändringsyrkande.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-15 att återremittera detta ärende till
kommunstyrelsen med motiveringen att ta fram ett nytt förslag som ska
innehålla: 1. stimulans för att öka antalet barn i förskolan samt
2. förslag på hur barn som får syskon kan behålla sin
fritidsplats men med minskat antal timmar.
Om önskan avser att stimulera till en större andel barn i förskola mellan 3-5
år har avgifterna och rabatterna inte någon inverkan, då allmän förskola 3-5
år erbjuds alla kostnadsfritt, enligt lag. Statistik visar att vi i Tierps kommun
har en hög andel barn i förskolan. Därför kvarstår tidigare föreslagen
förändring gällande rabattsatserna och en tabell bifogas som visar vilka
konsekvenser ändringen får beroende på hushållets inkomst.
Rätten till fritidsplats för barn som får syskon måste ställas mot en möjlig
minskning av arbetsbelastningen för fritidspersonalen alternativt
effektivisering av verksamheten. Möjligheten finns att ansöka om
fritidsplats om särskilda behov föreligger. Därför kvarstår förslaget att om
en vårdnadshavare blir föräldraledig eller arbetssökande har eleven rätt att
behålla sin plats på fritidshemmet högst en månad.
Ordförande sign

Justerare sign
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Beskrivning av Maxtaxereformen
Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
bygger på lagstiftning och för den egna kommunen gällande bestämmelser.
Föräldraavgifter för barnomsorg grundades som en del i Maxtaxereformen.
Övergripande mål såsom ökad tillgänglighet, ekonomisk standardhöjning
för familjerna och förbättrade möjligheter för kommunerna att bedriva
pedagogisk verksamhet skrevs fram i förordningen.
Föräldraavgiften för barnomsorg blev inkomstbaserad med ett tak för högsta
möjliga avgift, därmed togs hänsyn till varje enskild familjs
betalningsförmåga. Sedan införandet av reformen 2001 har avsikterna med
reformen fått avsedd effekt t. ex. att fler barn fått tillgång till förskola och
familjernas kostnader för barnomsorg har minskat.
Maxtaxa tillämpas av alla kommuner idag och delfinansieras av statsbidrag.
(bilaga)
Följande förändringar föreslås gällande riktlinjer och avgifter i Tierps
kommun och syftar till att förenkla och förtydliga regelverket både för
vårdnadshavare och för administrationens möjlighet att säkerställa korrekt
och likvärdig handläggning. (bilaga)


Rätt till syskonförtur vid placering i förskola och pedagogisk
omsorg.



För barn 3-5 år med vistelsetid över 15 timmar/vecka reduceras
rabatten från tidigare 25% till 15 %.



Rabatterna tas bort:
För barn 3-5 år max 15 timmar/vecka + lov, avgift 0,75 % av
familjens bruttolön.
För barn 2, 3-5 år max 15 timmar/vecka + lov avgift 0,5% av
familjens bruttolön.
För barn 1-13 år placerade enligt särskilda behov, avgift enligt
maxtaxa + rabatt 35%.



Om en vårdnadshavare blir föräldraledig eller arbetssökande har
eleven rätt att behålla sin plats på fritidshemmet högst en månad.

Beslutsmotivering

Rätt till syskonförtur:
När barn från samma familj placeras i olika förskolor för att inte plats finns
på samma förskola måste vårdnadshavare hämta och lämna sina barn på
olika ställen och upprätthålla relationer med två verksamheter. Det leder
ofta till att vårdnadshavare önskar byta till samma förskola för sina barn så
fort plats frigörs. Det innebär en ny inskolning för barnet med omstart för
Ordförande sign

Justerare sign
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både barn och vuxna vilket ofta upplevs påfrestande. Syskonförtur
underlättar både för familjerna och för verksamheten.
Borttagande av rabatter:
Modellen för maxtaxa är konstruerad efter familjens betalningsförmåga. En
procentsats av vårdnadshavares bruttolöneinkomst och antalet barn i
familjen ligger till grund för föräldraavgiften. De vårdnadshavare som inte
har avgiftsgrundande inkomster t ex. försörjningsstöd eller studiemedel har
därför heller ingen avgift. Föreslagna förändringar av taxekategorierna
innebär att modellen för maxtaxa blir norm och lokala krångliga rabattsatser
tas bort. Maxtaxan är ett väl utarbetat verktyg för likvärdig debitering.
I en jämförelse med liknande kommuner kan konstateras att få
taxekategorier och få rabattsatser skapar tydlighet. (Bilaga)
Ej rätt till fritidshem för elever till föräldralediga och arbetssökande:
Förskoleklassen är obligatorisk sedan hösten 2018. Det innebär att alla barn
från 6 år finns i skolan och ges möjlighet till socialt utbyte under skoldagen
vilket bedöms minska behovet av fritidsvistelse. Rektor kan bevilja
placering på fritidshem om det finns särskilda behov.
Forskningsstudier visar att förskolan har en positiv påverkan på barns
utveckling och förberedelse inför skolstart. De olika rabatterna kan möjligen
ha uppkommit för att stimulera fler vårdnadshavare att söka förskola för
sina barn. Historiskt har andelen inskrivna barn i Tierps förskolor varit
betydligt lägre i jämförelse med riket.
Från 2019 är Tierp ikapp och det är lika många barn som går på förskola i
Tierp som i resten av landet och något fler än genomsnittet för kommunerna
i Uppsala län. (bilaga)
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Det ansträngda ekonomiska läget i kommunen motiverar återhållsamhet
därför måste alla kostnader värderas noggrant.
För taxekategorin 3-5 år över 15 timmar/vecka skulle en sänkt rabatt från
25% till 15% öka intäkterna med ca 50 000 kr/månad.
Taxekategorin särskilda behov gäller för närvarande ca 60 barn/elever. En
stor del av vårdnadshavarna saknar avgiftsgrundande inkomst och faktureras
därför ingen avgift, rabatter får då ingen betydelse. I gruppen finns även
särfritidselever över 12 år vilka har en avgiftsfri placering enligt lagen om
särskilt stöd (LSS).
Ekonomipåverkan är liten, däremot är placeringskategorin viktig eftersom vi
har ett särskilt ansvar för barn/elever med behov av olika särskilda insatser
och stöd.

Ordförande sign

Justerare sign
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Barnrättskonsekvenser

Förändringarna i riktlinjer och avgifter förväntas inte påverka andelen barn i
förskola eftersom rätten till allmän förskola gäller alla barn 3-5 år. Den
minskade rabatten ökar vissa familjers kostnad för barnomsorg, samtidigt
ger den ökade intäkten ett resurstillskott vilket kommer barn/elever till del
genom t. ex. ökad bemanning. Möjlighet till fritidshemsplats för elever till
föräldralediga och arbetssökande föräldrar kan beviljas av rektor vid
särskilda behov.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tilläggsyrkande

Viktoria Söderling (S) yrkar
att de gamla rabatterna tas med i de nya riktlinjerna, samt
att rätten till fritidsplats finns kvar för de barn som fått syskon.
Bifall

Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till Viktoria Söderlings (S)
ändringsyrkande.
Lotta Carlberg (C) och Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande
förslag.
Avslag

Lotta Carlberg (C) och Emma Lokander (M) yrkar avslag till Viktoria
Söderlings (S) ändringsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på att bifalla eller avslå Viktoria Söderlings
(S) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå
ändringsyrkandet.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Dokumentet Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg.
Beslut utskott barn och ungdom § 31/2021

Bilagor:
 Maxtaxans regler för 2020
Ordförande sign

Justerare sign

125

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-16






Föreslagna taxekategorier fr o m 2021-01-01
Jämförelse liknande kommuner
Inskrivna barn 1-5 år i förskola
Andel barn i förskola, pedagogisk omsorg, hemma
Konsekvenser av ändrade rabattsatser

Beslutet skickas till



Produktion Utbildning

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 31
Dnr 2020/885

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg
Beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta reviderade Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg från och med 3 mars 2021, samt
att upphäva tidigare Regler och avgifter för förskola, fritidshem och
pedagogisk, KF § 18/2016 från och med samma datum.
Reservation

Linda Friberg (S) och Alexander Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-15 att återremittera detta ärende till
kommunstyrelsen med motiveringen att ta fram ett nytt förslag som ska
innehålla: 1. stimulans för att öka antalet barn i förskolan samt
2. förslag på hur barn som får syskon kan behålla sin
fritidsplats men med minskat antal timmar.
Om önskan avser att stimulera till en större andel barn i förskola mellan 3-5
år har avgifterna och rabatterna inte någon inverkan, då allmän förskola 3-5
år erbjuds alla kostnadsfritt, enligt lag. Statistik visar att vi i Tierps kommun
har en hög andel barn i förskolan. Därför kvarstår tidigare föreslagen
förändring gällande rabattsatserna och en tabell bifogas som visar vilka
konsekvenser ändringen får beroende på hushållets inkomst.
Rätten till fritidsplats för barn som får syskon måste ställas mot en möjlig
minskning av arbetsbelastningen för fritidspersonalen alternativt
effektivisering av verksamheten. Möjligheten finns att ansöka om
fritidsplats om särskilda behov föreligger. Därför kvarstår förslaget att om
en vårdnadshavare blir föräldraledig eller arbetssökande har eleven rätt att
behålla sin plats på fritidshemmet högst en månad.
Beskrivning av Maxtaxereformen
Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
bygger på lagstiftning och för den egna kommunen gällande bestämmelser.
Ordförande sign

Justerare sign
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Föräldraavgifter för barnomsorg grundades som en del i Maxtaxereformen.
Övergripande mål såsom ökad tillgänglighet, ekonomisk standardhöjning
för familjerna och förbättrade möjligheter för kommunerna att bedriva
pedagogisk verksamhet skrevs fram i förordningen.
Föräldraavgiften för barnomsorg blev inkomstbaserad med ett tak för högsta
möjliga avgift, därmed togs hänsyn till varje enskild familjs
betalningsförmåga. Sedan införandet av reformen 2001 har avsikterna med
reformen fått avsedd effekt t. ex. att fler barn fått tillgång till förskola och
familjernas kostnader för barnomsorg har minskat.
Maxtaxa tillämpas av alla kommuner idag och delfinansieras av statsbidrag.
(bilaga)
Följande förändringar föreslås gällande riktlinjer och avgifter i Tierps
kommun och syftar till att förenkla och förtydliga regelverket både för
vårdnadshavare och för administrationens möjlighet att säkerställa korrekt
och likvärdig handläggning. (bilaga)


Rätt till syskonförtur vid placering i förskola och pedagogisk
omsorg.



För barn 3-5 år med vistelsetid över 15 timmar/vecka reduceras
rabatten från tidigare 25% till 15 %.



Rabatterna tas bort:
För barn 3-5 år max 15 timmar/vecka + lov, avgift 0,75 % av
familjens bruttolön.
För barn 2, 3-5 år max 15 timmar/vecka + lov avgift 0,5% av
familjens bruttolön.
För barn 1-13 år placerade enligt särskilda behov, avgift enligt
maxtaxa + rabatt 35%.



Om en vårdnadshavare blir föräldraledig eller arbetssökande har
eleven rätt att behålla sin plats på fritidshemmet högst en månad.

Beslutsmotivering

Rätt till syskonförtur:
När barn från samma familj placeras i olika förskolor för att inte plats finns
på samma förskola måste vårdnadshavare hämta och lämna sina barn på
olika ställen och upprätthålla relationer med två verksamheter. Det leder
ofta till att vårdnadshavare önskar byta till samma förskola för sina barn så
fort plats frigörs. Det innebär en ny inskolning för barnet med omstart för
både barn och vuxna vilket ofta upplevs påfrestande. Syskonförtur
underlättar både för familjerna och för verksamheten.
Borttagande av rabatter:
Ordförande sign

Justerare sign
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Modellen för maxtaxa är konstruerad efter familjens betalningsförmåga. En
procentsats av vårdnadshavares bruttolöneinkomst och antalet barn i
familjen ligger till grund för föräldraavgiften. De vårdnadshavare som inte
har avgiftsgrundande inkomster t ex. försörjningsstöd eller studiemedel har
därför heller ingen avgift. Föreslagna förändringar av taxekategorierna
innebär att modellen för maxtaxa blir norm och lokala krångliga rabattsatser
tas bort. Maxtaxan är ett väl utarbetat verktyg för likvärdig debitering.
I en jämförelse med liknande kommuner kan konstateras att få
taxekategorier och få rabattsatser skapar tydlighet. (Bilaga)
Ej rätt till fritidshem för elever till föräldralediga och arbetssökande:
Förskoleklassen är obligatorisk sedan hösten 2018. Det innebär att alla barn
från 6 år finns i skolan och ges möjlighet till socialt utbyte under skoldagen
vilket bedöms minska behovet av fritidsvistelse. Rektor kan bevilja
placering på fritidshem om det finns särskilda behov.
Forskningsstudier visar att förskolan har en positiv påverkan på barns
utveckling och förberedelse inför skolstart. De olika rabatterna kan möjligen
ha uppkommit för att stimulera fler vårdnadshavare att söka förskola för
sina barn. Historiskt har andelen inskrivna barn i Tierps förskolor varit
betydligt lägre i jämförelse med riket.
Från 2019 är Tierp ikapp och det är lika många barn som går på förskola i
Tierp som i resten av landet och något fler än genomsnittet för kommunerna
i Uppsala län. (bilaga)
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Det ansträngda ekonomiska läget i kommunen motiverar återhållsamhet
därför måste alla kostnader värderas noggrant.
För taxekategorin 3-5 år över 15 timmar/vecka skulle en sänkt rabatt från
25% till 15% öka intäkterna med ca 50 000 kr/månad.
Taxekategorin särskilda behov gäller för närvarande ca 60 barn/elever. En
stor del av vårdnadshavarna saknar avgiftsgrundande inkomst och faktureras
därför ingen avgift, rabatter får då ingen betydelse. I gruppen finns även
särfritidselever över 12 år vilka har en avgiftsfri placering enligt lagen om
särskilt stöd (LSS).
Ekonomipåverkan är liten, däremot är placeringskategorin viktig eftersom vi
har ett särskilt ansvar för barn/elever med behov av olika särskilda insatser
och stöd.
Barnrättskonsekvenser

Förändringarna i riktlinjer och avgifter förväntas inte påverka andelen barn i
förskola eftersom rätten till allmän förskola gäller alla barn 3-5 år. Den
minskade rabatten ökar vissa familjers kostnad för barnomsorg, samtidigt
Ordförande sign

Justerare sign
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ger den ökade intäkten ett resurstillskott vilket kommer barn/elever till del
genom t. ex. ökad bemanning.
Möjlighet till fritidshemsplats för elever till föräldralediga och
arbetssökande föräldrar kan beviljas av rektor vid särskilda behov.
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Dokumentnamn

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg
Datum

Diarienummer

2021-01-25

KS 2020/885

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg.
Förslag till beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta reviderade Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg från och med 3 mars 2021 samt
att upphäva tidigare Regler och avgifter för förskola, fritidshem och
pedagogisk, KF § 18/2016 från och med samma datum.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-15 att återremittera detta ärende
till kommunstyrelsen med motiveringen att ta fram ett nytt förslag som ska
innehålla: 1. stimulans för att öka antalet barn i förskolan samt
2. förslag på hur barn som får syskon kan behålla sin
fritidsplats men med minskat antal timmar.
Om önskan avser att stimulera till en större andel barn i förskola mellan
3-5 år har avgifterna och rabatterna inte någon inverkan, då allmän
förskola 3-5 år erbjuds alla kostnadsfritt, enligt lag. Statistik visar att vi i
Tierps kommun har en hög andel barn i förskolan. Därför kvarstår tidigare
föreslagen förändring gällande rabattsatserna och en tabell bifogas som
visar vilka konsekvenser ändringen får beroende på hushållets inkomst.
Rätten till fritidsplats för barn som får syskon måste ställas mot en möjlig
minskning av arbetsbelastningen för fritidspersonalen alternativt
effektivisering av verksamheten. Möjligheten finns att ansöka om
fritidsplats om särskilda behov föreligger. Därför kvarstår förslaget att om
en vårdnadshavare blir föräldraledig eller arbetssökande har eleven rätt att
behålla sin plats på fritidshemmet högst en månad.
Beskrivning av Maxtaxereformen
Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
bygger på lagstiftning och för den egna kommunen gällande bestämmelser.
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Föräldraavgifter för barnomsorg grundades som en del i Maxtaxereformen.
Övergripande mål såsom ökad tillgänglighet, ekonomisk standardhöjning
för familjerna och förbättrade möjligheter för kommunerna att bedriva
pedagogisk verksamhet skrevs fram i förordningen.
Föräldraavgiften för barnomsorg blev inkomstbaserad med ett tak för
högsta möjliga avgift, därmed togs hänsyn till varje enskild familjs
betalningsförmåga. Sedan införandet av reformen 2001 har avsikterna med
reformen fått avsedd effekt t. ex. att fler barn fått tillgång till förskola och
familjernas kostnader för barnomsorg har minskat.
Maxtaxa tillämpas av alla kommuner idag och delfinansieras av
statsbidrag. (bilaga)
Följande förändringar föreslås gällande riktlinjer och avgifter i Tierps
kommun och syftar till att förenkla och förtydliga regelverket både för
vårdnadshavare och för administrationens möjlighet att säkerställa korrekt
och likvärdig handläggning. (bilaga)


Rätt till syskonförtur vid placering i förskola och pedagogisk
omsorg.



För barn 3-5 år med vistelsetid över 15 timmar/vecka reduceras
rabatten från tidigare 25% till 15 %.



Rabatterna tas bort:
För barn 3-5 år max 15 timmar/vecka + lov, avgift 0,75 % av
familjens bruttolön.
För barn 2, 3-5 år max 15 timmar/vecka + lov avgift 0,5% av
familjens bruttolön.
För barn 1-13 år placerade enligt särskilda behov, avgift enligt
maxtaxa + rabatt 35%.



Om en vårdnadshavare blir föräldraledig eller arbetssökande har
eleven rätt att behålla sin plats på fritidshemmet högst en månad.

Beslutsmotivering

Rätt till syskonförtur:
När barn från samma familj placeras i olika förskolor för att inte plats finns
på samma förskola måste vårdnadshavare hämta och lämna sina barn på
olika ställen och upprätthålla relationer med två verksamheter. Det leder
ofta till att vårdnadshavare önskar byta till samma förskola för sina barn så
fort plats frigörs. Det innebär en ny inskolning för barnet med omstart för
både barn och vuxna vilket ofta upplevs påfrestande. Syskonförtur
underlättar både för familjerna och för verksamheten.
Borttagande av rabatter:
Modellen för maxtaxa är konstruerad efter familjens betalningsförmåga.
En procentsats av vårdnadshavares bruttolöneinkomst och antalet barn i
familjen ligger till grund för föräldraavgiften. De vårdnadshavare som inte
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har avgiftsgrundande inkomster t ex. försörjningsstöd eller studiemedel har
därför heller ingen avgift. Föreslagna förändringar av taxekategorierna
innebär att modellen för maxtaxa blir norm och lokala krångliga
rabattsatser tas bort. Maxtaxan är ett väl utarbetat verktyg för likvärdig
debitering.
I en jämförelse med liknande kommuner kan konstateras att få
taxekategorier och få rabattsatser skapar tydlighet. (bilaga)
Ej rätt till fritidshem för elever till föräldralediga och arbetssökande:
Förskoleklassen är obligatorisk sedan hösten 2018. Det innebär att alla
barn från 6 år finns i skolan och ges möjlighet till socialt utbyte under
skoldagen vilket bedöms minska behovet av fritidsvistelse. Rektor kan
bevilja placering på fritidshem om det finns särskilda behov.
Forskningsstudier visar att förskolan har en positiv påverkan på barns
utveckling och förberedelse inför skolstart. De olika rabatterna kan
möjligen ha uppkommit för att stimulera fler vårdnadshavare att söka
förskola för sina barn. Historiskt har andelen inskrivna barn i Tierps
förskolor varit betydligt lägre i jämförelse med riket.
Från 2019 är Tierp ikapp och det är lika många barn som går på förskola i
Tierp som i resten av landet och något fler än genomsnittet för
kommunerna i Uppsala län. (bilaga)
Ekonomiska konsekvenser, finansiering

Det ansträngda ekonomiska läget i kommunen motiverar återhållsamhet
därför måste alla kostnader värderas noggrant.
För taxekategorin 3-5 år över 15 timmar/vecka skulle en sänkt rabatt från
25% till 15% öka intäkterna med ca 50 000 kr/månad.
Taxekategorin särskilda behov gäller för närvarande ca 60 barn/elever. En
stor del av vårdnadshavarna saknar avgiftsgrundande inkomst och
faktureras därför ingen avgift, rabatter får då ingen betydelse. I gruppen
finns även särfritidselever över 12 år vilka har en avgiftsfri placering enligt
lagen om särskilt stöd (LSS).
Ekonomipåverkan är liten, däremot är placeringskategorin viktig eftersom
vi har ett särskilt ansvar för barn/elever med behov av olika särskilda
insatser och stöd.
Barnrättskonsekvenser

Förändringarna i riktlinjer och avgifter förväntas inte påverka andelen barn
i förskola eftersom rätten till allmän förskola gäller alla barn 3-5 år. Den
minskade rabatten ökar vissa familjers kostnad för barnomsorg, samtidigt
ger den ökade intäkten ett resurstillskott vilket kommer barn/elever till del
genom t. ex. ökad bemanning.
Möjlighet till fritidshemsplats för elever till föräldralediga och
arbetssökande föräldrar kan beviljas av rektor vid särskilda behov.
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Allmänt
Riktlinjerna avser följande verksamheter som regleras i Skollagen (2010:800)
Förskolan (kap. 8), fritidshem (kap. 14), annan pedagogisk verksamhet (kap. 25)
Pedagogisk omsorg/familjedaghem bedrivs både av kommunen och enskilda
utförare. Mer information om enskilda utövare finns på kommunens hemsida
www.tierp.se

Våra pedagogiska verksamheter
Verksamheterna riktar sig till barn och elever vars föräldrar/vårdnadshavare
förvärvsarbetar, studerar, är arbetssökande, föräldralediga eller hemmavarande.
Plats i verksamheterna kan även erhållas utifrån barnets egna behov.
Förskola erbjuds barn 1-5 år till vårdnadshavare som arbetar, studerar, är
arbetssökande eller föräldraledig med annat barn. Bedrivs i förskolelokaler. Avgift
enligt taxa.
Allmän förskola kallas den lagstiftade verksamhet för barn 3-5 år som är en del av
förskola och pedagogisk omsorg, omfattar 15 tim/vecka. Gäller från september det
år barnet fyller 3 år. Verksamheten följer grundskolans läsårsdata. Barnen är lediga
på lov. Verksamheten beslutar om barnens närvarotider. Ingen avgift.
Pedagogisk omsorg bedrivs i dagbarnvårdarens egna hem. Avgift enligt taxa.
Fritidshem erbjuds för elever mellan 6-13 år vars vårdnadshavare arbetar eller
studerar. Verksamheten bedrivs före och efter skoltid och på lov. Avgift enligt taxa.
Fritidsklubb erbjuds från höstterminen då barnet fyller 10 år till och med
vårterminen då barnet fyller 13 år. Avgift enligt taxa.
Öppen förskola erbjuds för barn i åldern 0-6 år där barn och vårdnadshavare deltar
tillsammans. Genom samverkan (kallad Familjecentral) mellan öppna förskolan,
barnmorskemottagningen, barnavårdscentralen och socialtjänsten finns möjlighet
för vårdnadshavare att träffa kompetenser från dessa olika instanser på öppna
förskolan. Ingen avgift.

Öppettider förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
Verksamheterna är öppna, helgfria måndagar-fredagar 06.00-18.00. Inom den
tidsramen varierar öppettiderna utifrån vårdnadshavarnas inlämnande scheman. Tid
därutöver kan ansökas och beslutas av verksamhetens rektor.
Under lov sker sammanslagningar av verksamheter. En till två gånger per termin
har personalen planeringsdagar och då är verksamheten stängd. Datum meddelas en
termin i förväg på kommunens hemsida (www.tierp.se). De vårdnadshavare som
inte har möjlighet att ordna omsorgen på egen hand dessa dagar ska, senast tre
veckor i förväg meddela detta till rektor så att tillfällig plats kan ordnas.
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Barn 1-5 år
Ansökan om plats i förskola och pedagogisk omsorg
Behov av plats inom förskola och pedagogisk omsorg 1 - 5 år görs via e-tjänsten
www.barnomsorg.tierp.se. För detta krävs e-legitimation. Finns två vårdnadshavare
ska båda godkänna/skriva under ansökan, vilket innebär att båda måste ha elegitimation. Om inte tillgång till e-legitimation finns vänder sig vårdnadshavare till
förskoleadministrationen för att få hjälp med ansökan.
Barn ska vara folkbokförda i kommunen för att ha rätt till plats. Barn från annan
kommun som med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl kan tas
emot i kommunens förskolor efter särskild prövning. Växelvis boende anses inte
utgöra särskilda skäl.
Barnet kan få plats tidigast från ett års ålder.
För att garanteras en plats i kommunal förskoleverksamhet måste ansökan om
behov av plats göras senast fyra månader före behovsdatum.
Förskoleplats erbjuds utifrån följande prioriteringsordning:
1. Behovsdatum/garantidatum
2. Syskon till redan placerade
3. Födelsedatum (äldre barn först)
Barn i behov av särskilt stöd har alltid förtur till placering. Hänsyn tas även till att
barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek. (Skollagen)
Vårdnadshavare kan ändra behovsdatum till ett senare datum utan att
handläggningstiden påverkas. Om behovsdatum ändras till ett tidigare datum
erbjuds plats så fort ledig plats finns.

Erbjudande om plats
Datum då ansökan inkommit till kommunen blir ködatum. När registrering av
ansökan gjorts skickas en köbekräftelse till vårdnadshavaren via e-tjänsten
www.barnomsorg.tierp.se till dem som ansökt via den. För vårdnadshavare som
saknar e-legitimation skickas erbjudandet hem. Det ska undertecknas och
återsändas inom 10 dagar. Om erbjudandet om plats inte accepteras första gången
kan behovsdatumet flyttas fram. Accepteras inte det andra erbjudandet tas barnet ur
kön och vårdnadshavaren avsäger sig platsgarantin. Ny ansökan måste då göras. I
samband med platserbjudande ska vårdnadshavare anmäla inkomstuppgifter för
hushållet.
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Byte av plats
Ansökan om byte av förskola och pedagogisk omsorg görs via e-tjänsten
www.barnomsorg.tierp.se
Byte av förskola sker i första hand i augusti men gäller bytet mellan olika orter kan
det ske tidigare om plats finns.

Uppsägning av plats
Uppsägning av plats sker via e-tjänsten www.barnomsorg.tierp.se. Om inte tillgång
till e-legitimation finns vänder sig vårdnadshavare till förskoleadministrationen för
att få hjälp med sin uppsägning. Uppsägningstiden är 60 dagar från att
uppsägningen inkommit. Finns två vårdnadshavare ska båda godkänna/skriva under
uppsägningen, vilket innebär att båda måste ha e-legitimation. Avgift betalas under
uppsägningstiden. Vid övergång från förskola eller pedagogisk omsorg till
fritidshem behöver ingen ansökan eller uppsägning göras om plats önskas.
Barn med placering i avgiftsfri, allmän förskola måste anmäla önskemål om
fritidsplats vid behov.

Kommunens uppsägning av plats
Om en förskoleplats inte nyttjats utan särskilt skäl, under två månader
sammanhängande tid, kan platsen sägas upp av kommunen med omedelbar verkan.
Vårdnadshavaren kontaktas alltid innan uppsägning.
Vårdnadshavare som inte betalar fastställd avgift för förskoleplats mister rätten till
platsen. Rätt till ny plats medges först när hela skulden är betald eller annan
överenskommelse träffats om betalning av skulden.

Närvarotid
Barnets närvarotid baseras på vårdnadshavares arbetstid eller studier plus tid för
resor. Barn till heltidsstuderande vårdnadshavare har rätt till högst 40 timmar/vecka
plus eventuell restid. Tider för barn 3-5 år med avgiftsfri, allmän förskola (15timmar) och barn till föräldralediga/arbetssökande vårdnadshavare beslutas av
verksamheten. Under vårdnadshavares semester eller ledighet är barnen lediga.
Anmälan om schemaändring ska lämnas senast 14 dagar innan den träder i kraft via
kommunens e-tjänst www.barnomsorg.tierp.se. och i närvarosystemet Tempus.
Detta med syfte att planera personalens arbetstid och måltider på bästa sätt efter
barnens närvarotider.
Vid arbete eller studier då barnets genomsnittliga tid understiger 15 timmar/vecka
erbjuds möjlighet till max 15 timmar/vecka, denna tid beslutas av verksamheten.
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Elever 6-13 år
Ansökan om plats på fritidshem
Ansökan om plats på fritidshem görs via e-tjänsten på www.barnomsorg.tierp.se.
För detta krävs e-legitimation. Finns två vårdnadshavare ska båda godkänna/skriva
under ansökan, vilket innebär att båda måste ha e-legitimation. Om inte tillgång till
e-legitimation finns vänder sig vårdnadshavare till skolans expedition.

Erbjudande om plats
Fritidshemsplats erbjuds snarast efter att ansökan inkommit. Erbjudandet sker via etjänsten www.barnomsorg.tierp.se för dem som ansökt via den. För vårdnadshavare
som saknar e-legitimation skickas erbjudandet hem. Sökande ska acceptera inom 10
dagar och lämna inkomstuppgifter för hushållet.

Uppsägning av plats
När vårdnadshavare önskar avsluta elevens placering på fritidshem ska
uppsägningen göras via e-tjänsten på www.barnomsorg.tierp.se. Uppsägningstiden
är 60 dagar från att uppsägningen inkommit. Finns två vårdnadshavare ska båda
godkänna/skriva under uppsägningen, vilket innebär att båda måste ha elegitimation. Om inte tillgång till e-legitimation finns vänder sig vårdnadshavare till
skolans expedition.

Kommunens uppsägning av plats
Om en plats på fritidshem inte nyttjats utan särskilt skäl, under två månader
sammanhängande tid, kan platsen sägas upp av kommunen med omedelbar verkan.
Vårdnadshavaren kontaktas alltid innan uppsägning.
Vårdnadshavare som inte betalar fastställd avgift för fritidsplats mister rätten till
platsen. Rätt till ny plats medges först när hela skulden är betald eller annan
överenskommelse träffats om betalning av skulden.

Närvarotid
Elevens närvarotid baseras på vårdnadshavares arbetstid eller studier plus tid för
eventuella resor.
Anmälan om schemaändring ska lämnas senast 14 dagar innan den träder i kraft via
kommunens e-tjänst www.barnomsorg.tierp.se. och i närvarosystemet Tempus.
Detta med syfte att planera personalens arbetstid på bästa sätt efter elevernas
närvarotider.
Vårdnadshavare som är hemmavarande eller föräldralediga kan ansöka om
fritidsplats enligt särskild överenskommelse, beslutas av rektor. Om en

7
141

vårdnadshavare blir föräldraledig/arbetssökande har eleven rätt att behålla sin plats
högst en månad.
Under vissa veckor, huvudsakligen juli-månad kan det förekomma
sammanslagningar mellan förskolor och fritidshem och ditt barn kan erbjudas
placering på en annan enhet.

Plats på fritidsklubb
Fritidsklubb erbjuds barn 10-13 år. Ansökan om plats och uppsägning av plats på
fritidsklubben görs via e-tjänsten på www.barnomsorg.tierp.se. För detta krävs
e-legitimation. Finns två vårdnadshavare ska båda godkänna/skriva under ansökan,
vilket innebär att båda måste ha e-legitimation. Om inte tillgång till e-legitimation
finns vänder sig vårdnadshavare till fritidsklubben/fritidsgården.

Avgifter för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och
fritidsklubb
Avgiften baseras på hushållets bruttoinkomst. Tierps kommun tillämpar maxtaxa.
Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet. Avgiften är en fast månadsavgift
som betalas 12 månader per år från och med placeringsdatumet.
När hushållets avgiftsgrundande inkomst ändras ska ny inkomstuppgift lämnas. Om
inkomstuppgift inte lämnas efter begäran från kommunen tillämpas högsta avgift
enligt maxtaxans regler. Lämnad arbetstid och inkomstuppgift kan komma att
kontrolleras hos arbetsgivaren eller genom avgiftskontroll hos Skatteverket.

Förskola och pedagogisk omsorg
Barn 1 = 3 % av hushållets totala bruttoinkomst (yngsta barnet)
Barn 2 = 2 % av hushållets totala bruttoinkomst
Barn 3 = 1 % av hushållets totala bruttoinkomst
Barn 4 och fler - ingen avgift
Avgiftsfri placering för barn 3-5 år till och med 15-timmar/vecka, ingen avgift, ej
lovomsorg, verksamheten bestämmer barnets tider.
Barn 3-5 år över 15 timmar/vecka reduceras avgiften med 15 % sept-maj.
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Fritidshem
Barn 1 = 2 % av hushållets totala bruttoinkomst (yngsta barnet)
Barn 2 = 1 % av hushållets totala bruttoinkomst
Barn 3 = 1 % av hushållets totala bruttoinkomst
Barn 4 och fler - ingen avgift
Fritidsklubb
Avgiften betalas september till maj, se aktuell avgift på kommunens hemsida.
www.tierp.se
Juni, juli augusti är avgiftsfria.
Vid speciella aktiviteter kan extra avgift tas ut. Avgiften betalas under
uppsägningstiden som är 60 dagar.

Reducering av avgiften
Om barn/elever inte kan tas emot och någon tillfällig lösning inte kan ordnas
medges avdrag med 1/20-del av avgiften för varje dag barnet/eleven inte kan tas
emot. Gäller inte vid planerings/utvärderingsdagar.
Om barnet/eleven är sjuk längre än 30 dagar reduceras avgiften med 1/20-del per
dag efter de första 30 dagarna. Läkarintyg krävs.
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Konsekvenser vid förändring av rabattsatser
Alla barn 3-5 år har rätt till 15h/v avgiftsfritt. Rabatterna avser de som behöver ha plats i förskolan utöver detta. Avgiften för dessa är lika stor oavsett antalet timmer över 15h/v.
Barn 1
Inkomst
5 000 kr
10 000 kr
15 000 kr
20 000 kr
25 000 kr
30 000 kr
35 000 kr
40 000 kr
45 000 kr
50 340 kr

avgift enl maxtaxa avgift med 25% rabatt avgift med 15% rabatt Förändring per månad
150 kr
113 kr
128 kr
15 kr
300 kr
225 kr
255 kr
30 kr
450 kr
338 kr
383 kr
45 kr
600 kr
450 kr
510 kr
60 kr
750 kr
563 kr
638 kr
75 kr
900 kr
675 kr
765 kr
90 kr
1 050 kr
788 kr
893 kr
105 kr
1 200 kr
900 kr
1 020 kr
120 kr
1 350 kr
1 013 kr
1 148 kr
135 kr
1 510 kr
1 133 kr
1 284 kr
151 kr

5 000 kr
10 000 kr
15 000 kr
20 000 kr
25 000 kr
30 000 kr
35 000 kr
40 000 kr
45 000 kr
50 340 kr

avgift enl maxtaxa avgift med 25% rabatt avgift med 15% rabatt Förändring per månad
250 kr
213 kr
228 kr
15 kr
500 kr
425 kr
455 kr
30 kr
750 kr
638 kr
683 kr
45 kr
1 000 kr
850 kr
910 kr
60 kr
1 250 kr
1 063 kr
1 138 kr
75 kr
1 500 kr
1 275 kr
1 365 kr
90 kr
1 750 kr
1 488 kr
1 593 kr
105 kr
2 000 kr
1 700 kr
1 820 kr
120 kr
2 250 kr
1 913 kr
2 048 kr
135 kr
2 517 kr
2 139 kr
2 290 kr
151 kr

Barn 1 med rabatt + barn 2
Inkomst

Barn 1 med rabatt + barn 2 med rabatt
Inkomst
avgift enl maxtaxa avgift med 25% rabatt avgift med 15% rabatt Förändring per månad
5 000 kr
250 kr
188 kr
213 kr
25 kr
10 000 kr
500 kr
375 kr
425 kr
50 kr
15 000 kr
750 kr
563 kr
638 kr
75 kr
20 000 kr
1 000 kr
750 kr
850 kr
100 kr
25 000 kr
1 250 kr
938 kr
1 063 kr
125 kr
30 000 kr
1 500 kr
1 125 kr
1 275 kr
150 kr
35 000 kr
1 750 kr
1 313 kr
1 488 kr
175 kr
40 000 kr
2 000 kr
1 500 kr
1 700 kr
200 kr
45 000 kr
2 250 kr
1 688 kr
1 913 kr
225 kr
50 340 kr
2 517 kr
1 888 kr
2 139 kr
252 kr
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Barn 1-5 år folkbokförda i Tierps kommun
födelseår
2020-12-31

2015

förskola

förselseår
kö
hemma ped.oms

283

15
5%

andel barn hemma/kö

tot barn över 1 år
tot förskola
tot hemma/kö
tot ped.oms

antal

andel %

1317
1120
157
41

85%
12%
3%

5

2016

födelseår
2017

förskola

kö
hemma

ped.oms

förskola

262

11

7

205

4%

fördelseår
kö
hemma
22
11%

(inkl placeringar i andra kommuner och fristående verksamheter)
(varav 61 i kö och utestående platserbjudanden)
(inkl placeringar i andra kommuner och fristående verksamheter)

2020 föddes 236 barn i Tierps kommun
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2018

födelseår
2019

ped.oms

förskola

kö
hemma

ped.oms

11

208

23

11

11%

förskola
162

kö
hemma
86
53%

ped.oms
7

Avgifter förskola - fritidshem

2020-10-07

Maxtaxans regler för avgifterna 2020
Förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem)
Yngsta barnet är barn 1
Barn 1: 3% – högst 1 478 kr (vid inkomst på 49 280 kr/mån)
Barn 2: 2% – högst 986 kr
Barn 3: 1% – högst 493 kr
Fritidshem
Barn 1: 2% – högst 986 kr
Barn 2: 1% – högst 493 kr
Barn 3: 1% – högst 493 kr
Allmän förskola: Barn som är tre till fem år får under skolterminerna gå i
förskola/familjedaghem gratis 15 timmar i veckan.

Annica Lagman
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Avgifter förskola - fritidshem

2020-10-07

Föreslagna taxekategorier och avgifter fr o m 2021-03-01
Förskola 1-2 år
Allmän förskola 3-5 år max 15 tim/v
Förskola 3-5 år över 15 tim/v
Placering särskilda behov 1-5 år

Avgift enligt maxtaxa
Avgiftsfri
Avgift enligt maxtaxa + avdrag 15%
full avgift juni-juli-augusti
Rektor beslutar om placering och omfattning

Fritidshem 6-13 år
Placering särskilda behov 6-13 år
Fritidsklubb 10-13 år

Avgift enligt maxtaxa
Rektor beslutar om placering och omfattning
Avgift 900 kr/termin

Annica Lagman
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Avgifter förskola - fritidshem

2020-10-07

Jämförelse liknande kommuner
rabatt 3-5 år

rabatt särskilda behov

rätt till fritids

rätt till fritids

rabatt 3-5 år, barn 1,2

över 15 tim/v

över 15 tim/v

arbetslösa

föräldralediga

under 15 tim/v + lov
barn 1 avgift 0,75 %
barn 2 avgift 0,5 %

Tierp

25%

35%

15 tim/v

15 tim/v

Bollnäs

33%

-

nej

nej

-

Heby

15%

15%

nej

nej

-

37,50%

-

nej

nej

-

33%

-

nej

nej

-

37,5%

37,5%

nej

nej

-

Munkedal

30%

-

8 tim/v

nej

-

Kramfors

avg. 2% av inkomsten

-

nej

nej

-

Hagfors
Malung/Sälen
Tranås

0 avgift inkomst under 8000 kr

Annica Lagman
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Avgifter förskola - fritidshem

2020-10-07
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Avgifter förskola - fritidshem

2020-10-07

Exempel-familjer med inkomst på 32 000/mån, förskoleplacering
över 15 tim/v

över 15 tim/v

familj ett barn

barn 1 år = 3%
barn 3 år = 25% rabatt på
avgiften
barn 3 år SB-avdrag = 35%
rabatt på avgiften

960 kr

barn 1, 1 år = 3%

960 kr

720 kr

barn 2, 3 år = 2%

640 kr
totalt

624 kr

över 15 tim/v
familj tre barn med 35% SB-avdrag
barn 1 = 35% rabatt
på 960
624 kr
barn 2 = 35% rabatt
på 640
416 kr
barn 3 = 35% rabatt
på 320
208 kr
tot

familj två barn maxtaxa

1 248 kr

1 600 kr

över 15 tim/v

familj tre barn maxtaxa

barn 1 = 3%

960 kr

barn 2 = 2%

640 kr

barn 3 = 1%

320 kr
tot

1 920 kr

Annica Lagman
150

Avgifter förskola - fritidshem

2020-10-07

Annica Lagman
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placerade
2020-10-15

Ort
Hållnäs
Karlholm
Kyrkbyn
Mehedeby
Månkarbo
Skärpling
Söderfors
Tobo
Vendel
Örbyhus
Örbyhus
Tierp
Tierp
Tierp
Tierp
Tierp
Tierp
Tierp
Tierp

Totalt

Förskolan Enbacken
Förskolan Gullvivan
Kyrkbyns Förskola
Mehedeby Förskola
Förskolan Tallbacken
Förskolan Linnéan
Förskolan Solgläntan
Förskolan Regnbågen
Förskolan Bikupan
Förskolan Paletten
Förskolan Skogsbacken
valt endast ort-oplacerade
Förskolan Grodan
Förskolan Kvarnbacken
Förskolan Traktorn
Förskolan Vallskoga
Förskolan Björkgården
Förskolan Humlegården
Förskolan Norrskenet

30
94
61
28
51
83
106
42
47
111
39
0
22
98
35
78
34
75
35

1069

önskar
plats ht-20
0
1
0
0
0
0
6
8
0
1
0
3
0
1
1
3
1
1
0
26

prel placerade
önskar
prel placerade prel. till fsk-klass
2020-12-31
plats vt-21
2021-06-30
ht-21
30
1
31
-5
95
9
104
-19
61
9
70
-17
28
1
29
-9
51
5
56
-15
83
3
86
-20
112
5
117
-25
50
3
53
-10
47
5
52
-14
112
16
128
-34
39
1
40
-7
3
3
3
0
22
8
30
-2
99
9
108
-31
36
3
39
-11
81
2
83
-32
35
3
38
-9
76
4
80
-16
35
0
35
-7
1095
90
1182
-283
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önskar
plats ht-21
1
3
3
0
2
9
5
0
1
6
5
2
2
3
2
4
2
2
0
52

prel placerade
2021-12-31

önskar
plats vt-22

prel placerade
2022-06-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-16

§ 36
Dnr 2021/77

Gemensam borgensram för TEMAB AB och TEMAB Fjärrvärme
2021
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige
att borgensramen omfattar hela koncernen TEMAB, org nr 559031-4315,
och dotterbolaget TEMAB Fjärrvärme AB, org nr 556249-4723, samt
att såsom för egen skuld ingå borgen för Tierps Energi & Miljö AB:s
låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 500 000 000 kr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
Sammanfattning av ärendet

Motiveringen till förändringen är att förenkla hantering av borgensutrymmet
för Koncernen TEMAB. En gemensam borgen möjliggör att bolaget
självständigt kan välja hur borgensutrymmet ska användas. Fördelen är
också att när TEMAB Fjärrvärme minskar sin låneskuld ökar
borgensutrymmet och med en gemensam borgen kan moderbolaget utnyttja
detta utrymme. Hanteringen underlättas också för Tierps kommun då det
blir en mindre borgensram att ta ställning.
Barnrättskonsekvenser

Inga konsekvenser.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inga konsekvenser.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Skrivelse från styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 11/2021

Beslutet skickas till





Kommundirektör
Ekonomichef
VD TEMAB

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-02-02

§ 11
Dnr 2021/77

Gemensam borgensram för TEMAB och TEMAB Fjärrvärme AB
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige
att borgensramen omfattar hela koncernen TEMAB, org nr 559031-4315,
och dotterbolaget TEMAB Fjärrvärme AB, org nr 556249-4723, samt
att såsom för egen skuld ingå borgen för Tierps Energi & Miljö AB:s
låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 500 000 000 kr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
Sammanfattning av ärendet

Motiveringen till förändringen är att förenkla hantering av borgensutrymmet
för Koncernen TEMAB. En gemensam borgen möjliggör att bolaget
självständigt kan välja hur borgensutrymmet ska användas. Fördelen är
också att när TEMAB Fjärrvärme minskar sin låneskuld ökar
borgensutrymmet och med en gemensam borgen kan moderbolaget utnyttja
detta utrymme. Hanteringen underlättas också för Tierps kommun då det
blir en mindre borgensram att ta ställning.
Barnrättskonsekvenser

Inga konsekvenser.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inga konsekvenser.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Skrivelse från styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB

Beslutet skickas till





Kommundirektör
Ekonomichef
VD TEMAB

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-01-19

KS 2021/77

Gemensam borgensram för TEMAB och TEMAB Fjärrvärme AB
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige
att borgensramen omfattar hela koncernen TEMAB, org nr 559031-4315,
och dotterbolaget TEMAB Fjärrvärme AB, org nr 556249-4723, samt
att såsom för egen skuld ingå borgen för Tierps Energi & Miljö AB:s
låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 500 000 000 kr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
Sammanfattning av ärendet

Motiveringen till förändringen är att förenkla hantering av
borgensutrymmet för Koncernen TEMAB. En gemensam borgen möjliggör
att bolaget självständigt kan välja hur borgensutrymmet ska användas.
Fördelen är också att när TEMAB Fjärrvärme minskar sin låneskuld ökar
borgensutrymmet och med en gemensam borgen kan moderbolaget utnyttja
detta utrymme. Hanteringen underlättas också för Tierps kommun då det
blir en mindre borgensram att ta ställning.
Barnrättskonsekvenser

Inga konsekvenser.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inga konsekvenser.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Skrivelse från styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB

Beslutet skickas till





Kommundirektör
Ekonomichef
VD TEMAB
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2 (2)

I tjänsten
Veikko Niemi
Ekonomichef
Ekonomienheten
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1 (2)
Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2020-12-07
Adress

Delegationspunkt

Kommunfullmäktige

En bolagsborgen

Förslag till beslut
Styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB föreslår Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige
Att Borgensramen omfattar hela koncernen TEMAB, org nr 559031-4315,
inkl dotterbolaget TEMAB Fjärrvärme AB, org nr 556249-4723.
Att Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
TEMAB AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
500 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Bakgrund
Styrelsen i TEMAB och TEMAB fjärrvärme tog den 2020-09-24 beslut att
till Kommunfullmäktige önska beslut om att en borgensram ska gälla för
hela TEMABs verksamhet, inklusive dotterbolaget. Idag behöver
respektive bolag begära utökad borgensram från kommunfullmäktige trots
att de är i samma koncern.

Motivering
Motiveringen till förändringen är att förenkla hantering av
borgensutrymmet för Koncernen TEMAB. En gemensam borgen möjliggör
att bolaget självständigt kan välja hur borgensutrymmet ska användas.
Fördelen är också att när TEMAB Fjärrvärme minskar sin låneskuld ökar
borgensutrymmet och med en gemensam borgen kan moderbolaget utnyttja
detta utrymme.

Tierps Energi & Miljö AB
Box 9
815 21 Tierp
Besöksadress: Centralgatan 7, Tierp
Telefon: 0293-21 99 00

Handläggare
Tomas Ulväng
VD
Telefon: 0293-21 99 02
Epost: tomas.ulvang@temab.tierp.se
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2 (2)

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Inga ekonomiska konsekvenser, ger endast enklare hantering

Beslut delges
Kommunchef
VD för Tierps Energi & Miljö AB

Tierps Energi & Miljö AB

Kenneth Karlsson
Ordförande

Tomas Ulväng
VD

Tierps Energi & Miljö AB
Box 9
815 21 Tierp
Besöksadress: Centralgatan 7, Tierp
Telefon: 0293-21 99 00

Handläggare
Tomas Ulväng
VD
Telefon: 0293-21 99 02
Epost: tomas.ulvang@temab.tierp.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-16

§ 37
Dnr 2021/86

Omorganisation av Gemensam service
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att organisationsförändringen ska genomföras i enlighet med förslaget.
Sammanfattning av ärendet

Verksamheterna inom Gemensam service (GS) har under åren organiserats
på lite olika sätt. Se bifogade organisationskarta för nuvarande organisation.
Under hösten 2020 har en översyn av detta skett. Se bifogade översyn. Det
har dessutom, nu när närvårdsarbetet i relation till regionens arbete med
Effektiv och nära vård går in i ett mera intensivt skede, identifierats behov
av att tydligare leda kommunens interna närvårdsarbete.
Under den genomförda översynen har även upptäckts punkter i instruktion
till kommundirektör som inte stämmer överens med gällande
delegationsordning varför en särskild översyn kommer ske där detta
beaktats. Översyn av kommunstyrelsens instruktion till kommundirektör är
även en åtgärd som revisionen har föreslagit.
Nedan finns en sammanfattning av föreslagna åtgärder:








Placera HR och Ekonomi i första linjen och jämställ deras chefer
med verksamhetschefer. Kommundirektören blir personalansvarig
chef för HR-chef och ekonomichef.
Anställ en chef för Gemensam service. En chef som blir jämställd
med verksamhetscheferna och har kommundirektören som
personalansvarig chef. Den chefen ska också ha ledningsansvar för
kommunens närvårdsarbete.
Arkiv samt Säkerhet & Beredskap hör till Gemensam service och det
synliggörs o organisationsschemat.
Tjänsten som arkivassistent på 50 % avvecklas. (har redan
genomförts i samverkan med fackliga organisationerna)
IT-centrum hör i likhet med Lönecentrum till Gemensam service.
Behöver förtydligas i organisationsschemat.
En reviderad bild av förvaltningens organisation tas fram. (Bifogas)

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-16
Beslutsmotivering

Kommunens närvårdsarbete i relation till regionens arbete med Effektiv och
nära vård kommer kunna prioriteras tydligare samtidigt som det blir en
närmare och mera tillgänglig arbetsledning för enheterna inom GS.
Enheterna HR och ekonomi är av central karaktär och bör därför placeras i
direkt anslutning till kommundirektören. Tillsättning av verksamhetschef
för GS ger utrymme för kommundirektören att arbeta på ett mera strategiskt
sätt.
Barnrättskonsekvenser

Inga barnrättskonsekvenser har identifierats.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Finansiering sker inom ram.
Beslutsunderlag








Handläggarens tjänsteutlåtande
Nuvarande organisationsskiss
Organisationsskiss vid beslut enligt förslaget
Översyn av Gemensam service organisation
Samverkansprotokoll avseende organisationsförändringen
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 12/2021

Beslutet skickas till






Kommundirektör
HR-chef
Ekonomichef
Lönecentrum

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-02-02

§ 12
Dnr 2021/86

Omorganisation av Gemensam service
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att genomföra organisationsförändring i enlighet med förslaget.
Sammanfattning av ärendet

Verksamheterna inom Gemensam service (GS) har under åren organiserats
på lite olika sätt. Se bifogade organisationskarta för nuvarande organisation.
Under hösten 2020 har en översyn av detta skett. Se bifogade översyn. Det
har dessutom, nu när närvårdsarbetet i relation till regionens arbete med
Effektiv och nära vård går in i ett mera intensivt skede, identifierats behov
av att tydligare leda kommunens interna närvårdsarbete.
Under den genomförda översynen har även upptäckts punkter i instruktion
till kommundirektör som inte stämmer överens med gällande
delegationsordning varför en särskild översyn kommer ske där detta
beaktats. Översyn av kommunstyrelsens instruktion till kommundirektör är
även en åtgärd som revisionen har föreslagit.
Nedan finns en sammanfattning av föreslagna åtgärder:








Placera HR och Ekonomi i första linjen och jämställ deras chefer
med verksamhetschefer. Kommundirektören blir personalansvarig
chef för HR-chef och ekonomichef.
Anställ en chef för Gemensam service. En chef som blir jämställd
med verksamhetscheferna och har kommundirektören som
personalansvarig chef. Den chefen ska också ha ledningsansvar för
kommunens närvårdsarbete.
Arkiv samt Säkerhet & Beredskap hör till Gemensam service och det
synliggörs o organisationsschemat.
Tjänsten som arkivassistent på 50 % avvecklas. (har redan
genomförts i samverkan med fackliga organisationerna)
IT-centrum hör i likhet med Lönecentrum till Gemensam service.
Behöver förtydligas i organisationsschemat.
En reviderad bild av förvaltningens organisation tas fram. (Bifogas)

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-02-02

Beslutsmotivering

Kommunens närvårdsarbete i relation till regionens arbete med Effektiv och
nära vård kommer kunna prioriteras tydligare samtidigt som det blir en
närmare och mera tillgänglig arbetsledning för enheterna inom GS.
Enheterna HR och ekonomi är av central karaktär och bör därför placeras i
direkt anslutning till kommundirektören. Tillsättning av verksamhetschef
för GS ger utrymme för kommundirektören att arbeta på ett mera strategiskt
sätt.
Barnrättskonsekvenser

Inga barnrättskonsekvenser har identifierats.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Finansiering sker inom ram.
Beslutsunderlag







Handläggarens tjänsteutlåtande
Nuvarande organisationsskiss
Organisationsskiss vid beslut enligt förslaget
Översyn av Gemensam service organisation
Samverkansprotokoll avseende organisationsförändringen

Beslutet skickas till






Kommundirektör
HR-chef
Ekonomichef
Lönecentrum

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-01-19

KS 2021/86

Omorganisation av Gemensam service
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att genomföra organisationsförändring i enlighet med förslaget.
Sammanfattning av ärendet

Verksamheterna inom Gemensam service (GS) har under åren organiserats
på lite olika sätt. Se bifogade organisationskarta för nuvarande
organisation. Under hösten 2020 har en översyn av detta skett. Se bifogade
översyn. Det har dessutom, nu när närvårdsarbetet i relation till regionens
arbete med Effektiv och nära vård går in i ett mera intensivt skede,
identifierats behov av att tydligare leda kommunens interna närvårdsarbete.
Under den genomförda översynen har även upptäckts punkter i instruktion
till kommundirektör som inte stämmer överens med gällande
delegationsordning varför en särskild översyn kommer ske där detta
beaktats. Översyn av kommunstyrelsens instruktion till kommundirektör är
även en åtgärd som revisionen har föreslagit.
Nedan finns en sammanfattning av föreslagna åtgärder:








Placera HR och Ekonomi i första linjen och jämställ deras chefer
med verksamhetschefer. Kommundirektören blir personalansvarig
chef för HR-chef och ekonomichef.
Anställ en chef för Gemensam service. En chef som blir jämställd
med verksamhetscheferna och har kommundirektören som
personalansvarig chef. Den chefen ska också ha ledningsansvar för
kommunens närvårdsarbete.
Arkiv samt Säkerhet & Beredskap hör till Gemensam service och
det synliggörs o organisationsschemat.
Tjänsten som arkivassistent på 50 % avvecklas. (har redan
genomförts i samverkan med fackliga organisationerna)
IT-centrum hör i likhet med Lönecentrum till Gemensam service.
Behöver förtydligas i organisationsschemat.
En reviderad bild av förvaltningens organisation tas fram. (Bifogas)
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2 (2)
Beslutsmotivering

Kommunens närvårdsarbete i relation till regionens arbete med Effektiv
och nära vård kommer kunna prioriteras tydligare samtidigt som det blir en
närmare och mera tillgänglig arbetsledning för enheterna inom GS.
Enheterna HR och ekonomi är av central karaktär och bör därför placeras i
direkt anslutning till kommundirektören. Tillsättning av verksamhetschef
för GS ger utrymme för kommundirektören att arbeta på ett mera
strategiskt sätt.
Barnrättskonsekvenser

Inga barnrättskonsekvenser har identifierats.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Finansiering sker inom ram.
Beslutsunderlag







Handläggarens tjänsteutlåtande
Nuvarande organisationsskiss
Organisationsskiss vid beslut enligt förslaget
Översyn av Gemensam service organisation
Samverkansprotokoll avseende organisationsförändringen

Beslutet skickas till






Kommundirektör
HR-chef
Ekonomichef
Lönecentrum

I tjänsten
Randi Graungaard
Kommundirektör
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2021-02-24

Översyn av Förvaltningens organisation
Undertecknad har fått uppdrag av kommundirektör Randi Graungaard att göra en
översyn av förvaltningens organisation med fokus på Gemensam service.
Eftersom jag har många års erfarenhet från kommuner är uppdraget att utifrån
den erfarenheten reflektera över organisationen i Tierp och komma med förslag
på justeringar.
Inledningsvis är det viktigt att konstatera att en organisation inte har något
egenvärde. Organisationen ska stödja det uppdrag som förvaltningen har. Vid en
översyn av organisationen ska alltid uppdraget vara den grund som man bygger
på. Om man inte ser upp kan en organisation vara ett hinder i vardagen. Risken
finns att man krånglar till det och försvårar processerna. Min grundsyn är att
organisera arbetet så att vardagen förenklas.
En enklare, smartare och effektivare vardag!
Jag har tagit del av organisationsschema och styrdokument som påverkar
uppbyggnaden av förvaltningens organisation samt genomfört intervjuer av
personal i förvaltningen. Jag har också jämfört organisationen i Tierp med andra
likvärdiga kommuner som jag känner till. Tierp har inte delat upp sin
tjänstemannaorganisation i olika förvaltningar utan man har valt att ha en
gemensam förvaltning.
Syftet med den organisationsform Tierp har idag är att sätta individens behov i
fokus och underlätta för kommuninvånares kontakter med kommunen. Förslaget
på revideringar utgår från detta syfte.
Instruktion för kommundirektör i Tierps kommun ligger som grund för förslaget.

Resonemang utifrån inhämtade uppgifter
I instruktion för kommundirektören finns det för den här frågan tre viktiga
uppdrag:




Kommundirektören ska fastställa ledningsorganisation
Kommundirektören ska leda kommunens samlade verksamheter
Kommundirektören är chef över verksamhetscheferna

I den nuvarande organisationen har kommundirektören också direkt personalansvar
för medarbetare i förvaltningen, det blir i längden en ohållbar situation och ingår
inte i direktörens instruktioner. Den lösningen medför att tid tas från direktörens
strategiska uppdrag samt en risk att det nära ledarskapet inte kan upprätthållas.
2020 har kommundirektören personalansvar för 17 chefer och medarbetare, varav
5 är verksamhetschefer.
__________________________________________________________________________________________________________________
Lena Fransson
Vx 0293-21 80 00
epostadress@tierp.se
www.tierp.se
815 80 Tierps kommun
Besöksadress: Centralgatan 7, Tierp
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Tillhörigheten för Arkiv samt Säkerhet och Beredskap syns inte i den nuvarande
beskrivningen av förvaltningens organisation. IT-centrums placering är också
otydlig.

Förslag på justeringar av förvaltningens organisation.
Det saknas en chef för Gemensam service. Den chefen bör jämställas med
verksamhetscheferna. Det blir en chef ansvarig för verksamheter som vänder sig in
i organisation samt till politiken.
Det finns också behov av en utsedd chef som är ansvarig för Tierps kommuns
interna närvårdsarbete sett i relation till regionens arbete med Effektiv och nära
vård. Mitt förslag är att det uppdraget läggs på chefen för Gemensam service.
Under Gemensam service placeras:









Kvalitet & strategisk utveckling
Ledningsstöd
Upphandling
Kommunikation
Arkiv
Säkerhet & beredskap
Lönecentrum
IT-centrum

Arkiv
Enheten som arbetar med Arkiv består idag av tre medarbetare:




50 % informationsstrateg (är också dataskyddsombud på 50 %)
100 % arkivarie
50 % arkivassistent

Bedömningen är att en kommun i Tierps storlek klarar sig med 1,5 heltidstjänst för
arkivuppdraget. Det medför att 50 % arkivassistent kan tas bort. Mitt förslag
gällande inplacering i organisationen är att arkiv tillhör Gemensam service och har
chefen för Gemensam service som personalansvarig chef.
Huvudregistrator är placerad hos Medborgarservice. Bra placering med tanke på
servicen mot allmänheten. Eftersom Tierps kommun har en gemensam förvaltning
är det inget problem men det är samtidig av största vikt att processen är tydligt
beskriven från att en handling kommer in eller upprättas till att den arkiveras.
2011 gjorde IMENTUM en kartläggning av dokumenthanteringen och 2018 togs
rutiner fram för registrering och arkivering av handlingar. Dessa processer måste
vara väl kända i hela organisationen.

__________________________________________________________________________________________________________________
Lena Fransson
Vx 0293-21 80 00
epostadress@tierp.se
www.tierp.se
815 80 Tierps kommun
Besöksadress: Centralgatan 7, Tierp
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HR och Ekonomi
HR och Ekonomi är verksamheter som har en central roll i alla kommuner. De
berör alla verksamheter. Personalen står för kommunens största och viktigaste
investering och ekonomerna ser till att alla har ekonomisk hållbarhet som
prioritering samt att redovisning och budgetarbetet följer lagar och god
redovisningssed. Detta gör att jag anser att HR-chef och ekonomichef ska
jämställas med verksamhetscheferna och ha kommundirektören som
personalansvarig chef. Mitt förslag är att de placeras som egna verksamheter i
linjen.

Sammanfattning av föreslagna åtgärder








Placera HR och Ekonomi i första linjen och jämställ deras chefer med
verksamhetschefer. Kommundirektören blir personalansvarig chef för
HR-chef och ekonomichef.
Anställ en chef för Gemensam service. En chef som blir jämställd med
verksamhetscheferna och har kommundirektören som personalansvarig
chef. Den chefen ska också ha ledningsansvar för kommunens
närvårdsarbete.
Arkiv samt Säkerhet & Beredskap hör till Gemensam service och det
synliggörs o organisationsschemat.
Tjänsten som arkivassistent på 50 % avvecklas.
IT-centrum hör till Gemensam service. Behöver förtydligas i
organisationsschemat.
En reviderad bild av förvaltningens organisation tas fram.

Ett resultat av förslaget blir att kommundirektören får personalansvar för 8 chefer,
alla på den nivå som kan jämställas med verksamhetschefer, vilket helt stämmer
med instruktion för kommundirektör i Tierps kommun.

__________________________________________________________________________________________________________________
Lena Fransson
Vx 0293-21 80 00
epostadress@tierp.se
www.tierp.se
815 80 Tierps kommun
Besöksadress: Centralgatan 7, Tierp
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Kommundirektör
Gemensam
service

HR

Ekonomi

Kultur & Fritid

Individ &
Familjeomsorg

Vård & Omsorg

Utbildning

Medborgarservice

Gemensam
service
Lönecentrum

IT-centrum

Ledningsstöd

Kvalitet & strategisk
utveckling

Upphandling

Kommunikation

Arkiv

Säkerhet &
beredskap

Lena Fransson

__________________________________________________________________________________________________________________
Lena Fransson
Vx 0293-21 80 00
epostadress@tierp.se
www.tierp.se
815 80 Tierps kommun
Besöksadress: Centralgatan 7, Tierp
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Förslag - förändrad tjänsteorganisation 2021
Medborgare

Kommunfullmäktige

Partier

Överförmyndarnämnd

Demokratiberedning

Kommunstyrelsen
UTSKOTT

It-nämnd

Räddningsnämnd

Lönenämnd

Huvudman Uppsala

Arbetsutskott

Jävsnämnd
Valnämnd

Näringslivschef

Kundcenter och
service

Kostenheten

Tillväxt och
samhällsbyggnad
Förvaltning och
genomförande
Planering och
myndighet

Område Tierp 1
Miljö- och
hälsoskydd
Område Tierp 2
Område Norra

Näringsliv och
Turism

Pensionärsråd

KULTUR OCH FRITID

Råd för funktionshinderfrågor

INDIVID OCH
FAMILJEOMSORG

Fritid, bad och
friluftsliv

Barn och
ungdomsenheten

Fritidsgårdar

Beroendeenheten

Kultur, konst och
bibliotek
Kulturskola och
lärcentrum

Ekonomiskt
bistånd

Familjestödsenheten
Ungdomsenheten

Samhällsbyggnad

Tierps energioch miljö AB
(TEMAB)

AB Tierpsbyggen

TEMAB
Fjärrvärme AB

KOMMUNDIREKTÖR

VÅRD OCH OMSORG

Områdeschef

Äldreomsorg
Vård- & omsorgsboende
och hemtjänstområde

Söderfors

Skolformschef
Förskola

Områdeschef

Förskoleområde 1

Funktionshindradeomsorg

Vård- & omsorgsboende

Gula Villan

Vård- & omsorgsboende

Träffpunkter

Vård- & omsorgsboende

Boendestöd

Hemtjänstområde

Tolftaliden,
Smedkulla,
Svängen 11,
Svängen 21,
Ängsvägen

Hemtjänstområde

Serviceboenden

Hemtjänstområde

Gruppbostad

Vendelgården

Personlig assistans

Administrativt
center

Barn och vuxna

Åskarbygården
Östra

Västra

Grodan,
Gullvivan,
Enbacken,
Kvarnbacken,
Kyrbyn,
Linnéan

Gruppbostäder

Forshem

Trollsländan

Dagverksamhet
Danielsgården
Hjälpmedelsenheten
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Förskoleområde 2
Bikupan,
Paletten,
Skogsbacken,
Tallbacken,
Traktorn,
Vallskoga

Skolområde 2

Gruppbostad
Bokbindarlunden

Daglig verksamhet

GEMENSAM SERVICE

Örbyhus skola f-6,
Vendels skola
Örbyhus skola 7-9

Arkiv

IT-centrum*

Skolområde 3

Kommunikationsenheten

Support

Centralskolan,
Tallbacksskolan,
Grundsärskolan

Skolområde 4

Kvalitet & strategisk
utveckling

Ledningsstöd
Lönecentrum

Drift
Nätverk
Kundansvarig

Bemanningsenhet

Förskoleområde 3
Björkgården,
Humlegården,
Mehede förskola,
Norrskenet,
Regnbågen,
Pedagogisk omsorg
Mehedeby,
Solgläntan

HR

Aspenskolan,
Kyrkskolan
Bruksskolan,
Mehede skola

Ol-Andersskolan
Björkängsskolan,
Hållnäs skola

Karlholm,
Kyrkogatan,
Tegelbruket

Korttidsboende

EKONOMI

Skolområde 1

Wesslandia

Norra

Uppdaterad 2021-01-14

UTBILDNING
Utbildningschef

Bistånd

Områdeschef

Arbetsmarknadsenheten

Rekryteringsenheten
Område Södra

Arbete
och
omsorg

Barn och
ungdom

Tierps kommunfastigheter AB
(TKAB)

Förhandlingsdelegation

Krisledningsnämnd

MEDBORGARSERVICE

Tillfälliga
beredningar

Företag,
Organisa
-tioner

Revision

Huvudman Uppsala

Näringslivsråd

Civila
samhället

Media

Skolområde 6
Högbergsskolan

Säkerhet

Partneransvarig

Upphandling
Verksamhetschef
Elevhälsan

* Verksamhet under gemensam IT-nämnd

O R G A N I S AT I O N 2 0 2 0
Medborgare

Samordningsförbundet

Partier

Överförmyndarnämnd

It-nämnd *

Räddningsnämnd

Lönenämnd

Huvudman Uppsala

Jävsnämnd

Nämnd för
kunskapsstyrning

Tillfälliga
beredningar

Kommunstyrelsen
UTSKOTT
Arbetsutskott

Barn
och
ungdom

Arbete
och
omsorg

Samhällsbyggnad

Valnämnd

Huvudman
Region Uppsala

Krisledningsnämnd

Pensionärsråd

Tierps kommunfastigheter AB
(TKAB)

Tierps energioch miljö AB
(TEMAB)

AB Tierpsbyggen

TEMAB
Fjärrvärme AB

KOMMUNDIREKTÖR

PRODUKTION
MEDBORGARSERVICE
INDIVID- OCH FAMILJEOMS.

KULTUR OCH FRITID

Ekonomichef
Redovisningschef

Barn- och
ungdomsenheten

HR

Fritid, bad och
friluftsliv

Kvalitet & strategisk
utveckling

Fritidsgårdar

Ledningsstöd

Kultur, konst och
bibliotek

Familjecentralen
Öppen förskola och
Familjestödsenheten

Vuxenenheten
Ungdomsenheten

Kulturskola och
lärcentrum

Lönecentrum
Bemanningsenhet

Ekonomiskt
bistånd
Administrativt
center

VÅRD OCH OMSORG
Områdeschef

Områdeschef

Äldreomsorg

Bistånd

Vård- & omsorgsboende
och hemtjänstområde

Områdeschef

Söderfors

Funktionshindradeomsorg

Vård- & omsorgsboende

Arbetsmarknadsenheten

Vendelgården

Personlig assistans

Gruppbostäder

Åskarbygården

Tolftaliden,
Smedkulla,
Svängen 11,
Svängen 21,
Ängsvägen

Hemtjänstområde

Serviceboenden

Gula Villan
Vård- & omsorgsboende

Träffpunkter
Kommunikationsenheten

Boendestöd

* Verksamhet under gemensam IT-nämnd

Rekryteringsenheten

Östra

Karlholm,
Kyrkogatan,
Tegelbruket

Hemtjänstområde

Gruppbostad

Västra

Forshem

Korttidsboende
Trollsländan

Hemtjänstområde

IT-CENTRUM

Norra

Gruppbostad
Bokbindarlunden

Support

Drift

Nätverk

Kundansvarig

UTBILDNING
Skolformschef

Verksamhetschef

Förskola

Elevhälsan

Förskoleområde 1

Skolformschef

Grodan,
Gullvivan,
Enbacken,
Kvarnbacken,
Kyrbyn,
Linnéan

Barn och vuxna

Vård- & omsorgsboende

Wesslandia

Upphandling

Daglig
verksamhet

Dagverksamhet
Anhörigcentrum
Danielsgården

Partneransvarig
Hjälpmedelsenheten
Uppdaterad 2020-04-22

Företag,
Organisa
-tioner

Råd för funktionshinderfrågor

GEMENSAM SERVICE
Ekonomi

Demokratiberedning

Civila
samhället

Media

Revision

Huvudman Uppsala

Näringslivsråd

Kommunfullmäktige
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Förskoleområde 2
Bikupan,
Paletten,
Pedagogisk omsorg
Örbyhus,
Skogsbacken,
Tallbacken,
Traktorn,
Vallskoga

Förskoleområde 3
Björkgården,
Humlegården,
Mehede förskola,
Norrskenet,
Regnbågen,
Pedagogisk omsorg
Mehedeby,
Solgläntan

Grundskola och
gymnasium
Skolområde 1
Aspenskolan,
Kyrkskolan,
Bruksskolan,
Mehede skola

Skolområde 2

Örbyhus skola f-6,
Vendels skola,
Örbyhus skola 7-9

Skolområde 3

Centralskolan,
Tallbacksskolan,
Grundsärskolan

Skolområde 4

Ol-Andersskolan,
Björkängsskolan,
Hållnäs skola

Skolområde 6
Högbergsskolan

Kundcenter och
service
Kostenheten
Näringsliv och
Turism

Tillväxt och
samhällsbyggnad
Förvaltning och
genomförande
Planering och
myndighet
Miljö- och
hälsoskydd

171

172

173

174

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-16

§ 43
Dnr 2020/822

Uppdaterad taxa för renhållning 2021
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa föreslagen förändring i taxa för det kommunala
renhållningsansvaret i Tierps kommun. 2021-01-01 intill dess att nytt beslut
om taxa fattas.
Sammanfattning av ärendet

Den gällande renhållningstaxans revidering blev senast antagen av
kommunfullmäktige den 3 november 2020, och gäller från den 1 januari
2021. En felaktig förändring av paragraf 23 ” Hämtningsavgift Abonnemang Hemkompostering” kom med i ovanstående taxedokument.
Förändringen innebar att samtliga kunder med hemkompostering var
tvungna att ha hämtning av restavfall var fjärde vecka. Detta var felaktigt
och det ska fortsatt vara möjligt med hämtning varannan vecka.
Tidplan

Taxan träde i kraft 2021-01-01.
Beslutsmotivering

Korrigering av felaktig paragraf.
Beslutsunderlag




Missiv till KF angående uppdaterad taxa för renhållning 2021
Uppdaterad taxa för renhållning 2021

Beslutet skickas till





Kommundirektör
VD för Tierps Energi & Miljö AB
Tierps Energi & Miljö AB

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (1)
Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2021-02-09
Adress

Delegationspunkt

Kommunfullmäktige

Uppdaterad taxa för renhållning 2021

Förslag till beslut
Styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB föreslår Kommunstyrelsen att
hemställa till Kommunfullmäktige
att fastställa föreslagen förändring i taxa för det kommunala
renhållningsansvaret i Tierps kommun. 2021-01-01 intill dess att nytt
beslut om taxa fattas.
Bakgrund
Den gällande renhållningstaxans revidering blev senast antagen av
kommunfullmäktige den 3 november 2020, och gäller från den 1 januari
2021. En felaktig förändring av paragraf 23 ” Hämtningsavgift Abonnemang Hemkompostering” kom med i ovanstående taxedokument.
Förändringen innebar att samtliga kunder med hemkompostering var
tvungna att ha hämtning av restavfall var fjärde vecka. Detta var felaktigt
och det ska fortsatt vara möjligt med hämtning varannan vecka.
Beslutsunderlag
 Uppdaterad taxa för renhållning 2021
Motivering
Korrigering av felaktig paragraf.
Tidplan
Taxan träde i kraft 2021-01-01.
Beslut delges
Kommundirektör
VD för Tierps Energi & Miljö AB
Tierps Energi & Miljö AB
Kenneth Karlsson
Ordförande

Tomas Ulväng
VD

Tierps Energi & Miljö AB
Box 9
815 21 Tierp
Besöksadress: Grevegatan 27, Tierp
Telefon: 0293-21 99 00
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Taxa för renhållning 2021

Tierps kommun │815 80 TIERP │Telefon: 0293-21 80 00 │www.tierp.se
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Dokumentets giltighet och beslut
Dokumentnamn: Taxa för Renhållning
Gäller för:
Tierps kommun
Gäller fr o m:
Gäller t o m:
2021-12-31
Fastställd av:
Fullmäktige § X/2020
Fastställd:
Diarienummer:
KS 2020/822

Dokumentansvar och handläggning
Dokumentansvarig: Tomas Ulväng, vd TEMAB
Handläggare:
Tomas Ulväng, vd TEMAB
Dokumenthistorik
Tidigare beslut:
Upphäver:

178

Kommunfullmäktige §95/2020
Kommunfullmäktige § 106/2019
Renhållningstaxa 2020

Innehållsförteckning
Inledning .....................................................................................................................4
Bakgrund .................................................................................................................4
Syfte ........................................................................................................................4
Omfattning ..............................................................................................................4
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Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder ....................................................18
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Inledning
Bakgrund
Renhållningstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra Tierps kommuns mål
inom avfallsområdet.

Syfte
Att ge kommunen möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant sätt att miljöanpassad
avfallshantering främjas.

Omfattning
1. Tierps Energi & Miljö AB (TEMAB) har i uppdrag av Tierps kommun
verksamhetsansvar för den del av avfallshanteringen som är kommunens ansvar.
Avfallet får inte grävas ner, eldas upp eller på annat sätt slutligt omhändertas av
någon annan än kommunen utan godkännande från kommunen.
2. Taxan ska finansiera de kostnaderna TEMAB har i sitt uppdrag av Tierps
kommun för att utföra det kommunala renhållningsansvaret.
3. Samtliga avgifter är angivna inklusive moms.
4. Om TEMAB:s kostnader ändras genom särskilda skatter, ny eller ändrad lag,
förordning eller föreskrift skall angivna priser justeras i enlighet med
kostnadsändringen.
5. Det belopp som anges i räkning skall betalas den sista vardagen i
kalendermånaden. Belopp avrundas till hela krontal. Avgift som ej erlagts i tid
påförs påminnelseavgift, dröjsmålsränta enligt räntelagen samt eventuell
kostnad för inkassoavgift enligt lagen om ersättningar för inkassokostnader.
6. I taxan finns avgifter för insamling och behandling av brännbart restavfall och
matavfall (samlade avgiften) samt avgifter för särskilda avfallsslag och tjänster
(separata avgifter).
7. Den samlade avgiften består av en grundavgift och en hämtningsavgift. För att
räkna ut den totala samlade avgiften, ska grundavgiften läggas ihop med
hämtningsavgiften för valt abonnemang.
8. Separata avgifter är angiven för till exempel beställning av särskilda tjänster,
behandlingsavgifter på återvinningscentralen (ÅVC) Gatmot, hämtning av
hushållsnära förpackningar, samt ändring av abonnemang.
9. Saknar taxan tillämplighet för bortforsling/behandling av avfallsslag eller en
tjänst har inte definierats i den kompletta taxan skall TEMAB räkna fram
avgiften i det enskilda fallet dock till självkostnadspris.
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10. I renhållningsordningen finns bestämmelser om under vilka förutsättningar
undantag från gällande bestämmelser kan medges. Undantag från gällande
bestämmelser medför ej befrielse från grundavgiften.
11. Önskemål om ändring av abonnemang ställs till TEMAB med skriftlig ansökan.
Se även TEMAB:s hemsida.
12. Ändring av tidpunkt för hämtning av brännbart hushållsavfall, matavfall och
latrin kan ske på grund av väderleksförhållanden och helgdagar. TEMAB
kommunicerar ut ändringar på sin hemsida.
13. TEMAB avgör om väg eller tomtmark är farbar för hämtningsfordon och om
vändmöjlighet finns.
14. Kärlen skall placeras med handtaget utåt.
15. Med fastighetsinnehavare avses fastighetsägare eller den som är skattskyldig för
fastigheten. Fastighetsinnehavaren är betalningsskyldig för avfallsabonnemang
som gäller hämtning av brännbart restavfall och matavfall.
16. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastigheten, till exempel
genom hyresrätt eller arrende. Bostadsrättsföreningar är fastighetsinnehavare.
Samfälligheter jämställs med fastighetsinnehavare i de fall avfallshanteringen
ingår samfälligheten. En fastighetsägare är skyldig att betala avgifter enligt
denna renhållningstaxa.
17. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att:
17.1.

teckna abonnemang för fastigheten, vilket motsvarar de boendes och
de förekommande verksamhetsutövarnas behov.

17.2.

de som bor eller är verksamma i fastigheten får nödvändig
information om gällande regler för avfallshanteringen.

17.3.

sorteringen av avfallet sker i överensstämmelse med gällande
bestämmelser.

17.4.

hämtplatsen uppfyller krav på god arbetsmiljö.

17.5.

rengöra de kärl som ingår i abonnemanget.

17.6.

snöröja, sanda och hålla vägen till avfallsbehållare lätt framkomlig.
Enskild väg och tomtmark som utnyttjas för hämtning ska vara i
sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon.
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17.7.

backmanöver skall inte förekomma av säkerhetsskäl. Erforderlig
vändningsmöjlighet skall säkerställas för hämtningsfordon eller
alternativ placering av kärl arrangeras och beslutas av TEAMB.

17.8.

avfallskärlen finns tillgängliga för tömning aktuell hämtdag vardagar
06.00–22.00, vid lördagshämtning 06.00–18.00.

17.9.

tillhandahålla nycklar, portkoder och dylikt.

17.10.

föremål som kan vålla skada eller annan olägenhet inte läggs i
avfallskärlet.

17.11.

kärl inte placeras på ett sådant sätt att de utgör trafikfara.

17.12.

vid ägarbyte ska skriftliga uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum
snarast lämnas till TEMAB. Anmälan ska vara undertecknad av
frånträdande och tillträdande ägare. Blankett beställs hos TEMAB.

18. Gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning
18.1.

Vid gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning
delar två, tre eller högst fyra närbelägna fastigheter på de rörliga
hämtningsavgifterna. Fast grundavgift utgår för samtliga fastigheter.

18.2.

Gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning prövas
av TEMAB efter skriftlig ansökan till TEMAB. Se även TEMAB:s
hemsida.

18.3.

En samfällighetsförening sköter en eller flera samfälligheter. En
samfällighet kan vara en gemensamhetsanläggning eller mark som
flera fastigheter har nytta av, till exempel en parkeringsplats, väg eller
grönyta.

19. Felsorteringsavgift
Om otillåtet avfall läggs i behållare avsedda för annat avfall har TEMAB rätt att
ta ut en felsorteringsavgift för sortering och behandling. Otillåtet avfall i detta
sammanhang är till exempel: förpackningar, tidningar, farligt avfall, batterier,
elektriska och elektroniska produkter. Felsorteringsavgift kan även tas ut i de
fall då felaktigt avfall läggs i kärl för matavfall (brunt kärl), samt matavfall som
läggs i kärl för brännbart (grönt kärl).
20. Städavgift
Om avfall sprids utanför behållare har TEMAB rätt att ta ut en städavgift.
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Avgiftsbestämmelser
21. Grundavgift
Grundavgift betalas av alla fastighetsinnehavare och verksamheter.
Avgiften betalas av samtliga hushåll som finns på fastigheten samt per
fastighet. Denna avgift går inte att avsäga sig. I grundavgiften betalar
kunden för möjligheten att utnyttja återvinningscentraler (möjlighet att
lämna den del av hushållsavfallet som är grovsopor och farlig avfall).
Dessutom finansierar grundavgiften planering, information, administration,
kundkontakt, upphandling och liknande. Till verksamheter räknas alla
verksamheter som inte är privathushåll, till exempel företag, skolor och
institutioner.
Grundavgift/år
En-till tvåbostadshus
Flerbostadshus
Verksamheter

1284 kr/år
640 kr/lägenhet och år
614 kr/år
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22.

Hämtningsavgift - Abonnemang Källsortering
Hämtningsavgift källsortering betalar kunden för hämtning och behandling av
sitt brännbara restavfall och matavfall. Nivån på hämtningsavgiften beror på val
av abonnemang, behållarstorlek och hämtningsintervall.

Årsabonnemang Källsortering
Restavfall
Hämtningsintervall
Varannan vecka

Antal hämtningar per år Kärlvolym restavfall liter
26
140 SEK/år
26
240 SEK/år
26
650 SEK/år

Inkl
moms
800
1491
4299

Matavfall
Hämtningsintervall
Varannan vecka

Antal hämtningar per år Kärlvolym restavfall liter
26
140 SEK/år
26
240 SEK/år

Inkl
moms
530
996

Sommarabonnemang Källsortering
V18/19 - V 38/39
Restavfall
Hämtningsintervall
Varannan vecka

Antal hämtningar per år Kärlvolym restavfall liter
11
140 SEK/år
11
240 SEK/år
11
650 SEK/år

Inkl
moms
530
825
1822

Matavfall
Hämtningsintervall
Varannan vecka

Antal hämtningar per år Kärlvolym restavfall liter
11
140 SEK/år
11
240 SEK/år
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Inkl
moms
354
472

23.

Hämtningsavgift - Abonnemang Hemkompostering

Hemkompostering förutsätter att abonnenten komposterar restavfallets organiska del i
godkänd kompostbehållare. För att kunna erhålla abonnemang hemkompostering sorterat
restavfall/kompostering krävs ansökan till Medborgarservice på Tierps kommun och
kommunens myndighetsbeslut från miljö och hälsa på samhällsbyggnad.

Årsabonnemang Hemkompostering
Restavfall
Hämtningsintervall
Varannan vecka

Hämtningsintervall
Var fjärde vecka

Antal hämtningar per år Kärlvolym restavfall liter
26
140 SEK/år
26
240 SEK/år
26
650 SEK/år
Antal hämtningar per år Kärlvolym restavfall liter
13
140 SEK/år
13
240 SEK/år
13
650 SEK/år

Inkl
moms
800
1491
4299
Inkl
moms
690
1546
3784

Sommarabonnemang Hemkompostering
V18/19 - V 38/39
Restavfall
Hämtningsintervall
Varannan vecka

Antal hämtningar per år Kärlvolym restavfall liter
11
140 SEK/år
11
240 SEK/år
11
650 SEK/år

Hämtningsintervall
Var fjärde vecka

Antal hämtningar per år Kärlvolym restavfall liter
6
140 SEK/år
6
240 SEK/år
6
650 SEK/år
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Inkl
moms
530
825
1822
Inkl
moms
367
662
1658

24.

Hämtningsavgift – Abonnemang Osorterat

Årsabonnemang Osorterat
Restavfall
Hämtningsintervall
Varannan vecka

Antal hämtningar per år Kärlvolym restavfall liter
26
140 SEK/år
26
240 SEK/år
26
650 SEK/år

Inkl
moms
1837
3216
7900

Antal hämtningar per år Kärlvolym restavfall liter
11
140 SEK/år
11
240 SEK/år
11
650 SEK/år

Inkl
moms
1475
2254
4468

Sommarabonnemang Osorterat
V18/19 - V 38/39
Restavfall
Hämtningsintervall
Varannan vecka

Alternativa hämtningsintervall för verksamheter och företag
Vid annan hämtningsintervall än varannan vecka (26 hämtningar
årsabonnemang eller 11 hämtningar sommarabonnemang)
multipliceras taxan enligt nedanstående faktorer.

Antal
hämtningar
per år
Faktor
208
8
156
6
104
4
52
2

Hämtningsintervall
4 x vecka
3 x vecka
2 x vecka
1 x vecka
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25. Särskild tilläggsavgift dragväg över 5 m
Tilläggsavgift dragväg, särskilda skäl krävs för dragväg över 5 m, kärlet
återplaceras efter tömning.
Årspris per meter och kärl enkel dragväg
Hämtning var fjärde vecka
Hämtning varannan vecka
Hämtning varje vecka

22 kr
44 kr
88 kr

26. Hämtning av latrin
Är avsett för sommarboende och omfattar hämtning maj-september. I
abonnemanget ingår att TEMAB tillhandahåller 6 st engångsbehållare.
Normalservice hämtning av 6 st behållare per säsong
Tilläggstjänster extra behållare i samband med ordinarie hämtning

2003 kr
376 kr

27. Särskilda tilläggsavgifter – hushåll och verksamheter
Timdebitering sopbil, avgift för hämtat avfall tillkommer
Timdebitering liten flakbil, avgift för hämtat avfall tillkommer
Abonnemangsförändring, byte av kärlstorlek eller antal kärl
Felsorteringsavgift, vid grov och upprepad felsortering
Extra tömning av kärl, oavsett storlek
Per extra säck vid ordinarie tömning
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973 kr/tim
733 kr/tim
149 kr/st
1101 kr/kärl
445 kr/kärl
145 - kr/säck

28. Verksamheter/företag
Brännbart restavfall och matavfall från verksamheter hanteras enligt punkt
avgiftsbestämmelser.
Alla verksamheter/företag skall införskaffa ett årskort före avlämning av
verksamhetsavfall på valfri återvinningscentral i Tierps kommun. Årskortet
skall alltid medföras och uppvisas till återvinningscentralens personal innan
avlämning. Korten beställs via TEMAB:s kundtjänst eller på TEMAB:s
hemsida; www.temab.tierp.se.
Årskort för avlämning av max 2 m3 avfall per dag
Kompletteringskort per extra fordon till årskort maximalt tre extra kort
per årskort

5453 kr
545 kr

Flera årskort kan lösas per företag, med kompletteringskort.
Vid större mängder än 2 m3 avfall per gång, hänvisas verksamheter/företag till
ÅVC Gatmot. Där sker invägning och debitering per ton enligt taxa.
För Farligt Avfall (FA) från verksamheter/företag hänvisas till punkt 35 längre
fram.
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29. Hämtning av FNI och förpackningar/tidningar vid verksamheter/företag
Årsabonnemang 140 l kärl hämtning 1 gång varje vecka
Årsabonnemang 140 l kärl hämtning 1 gång varannan vecka
Årsabonnemang 240 l kärl hämtning 1 gång varje vecka
Årsabonnemang 240 l kärl hämtning 1 gång varannan vecka
Årsabonnemang 650 l kärl hämtning 1 gång varje vecka
Årsabonnemang 650 l kärl hämtning 1 gång varannan vecka
Årsabonnemang häckar för kartong hämtning 1 gång varje vecka
Årsabonnemang häckar för kartong hämtning 1 gång varannan vecka
Hämtning av wellbalar storlek SJ pall minimum 5 st max 20 st/gång
Hämtning av enstaka wellbalar

848 kr
424 kr
2282 kr
1141 kr
5582 kr
2791 kr
5582 kr
2791 kr
128 kr/st
295 kr/st

30. Avfall till återvinning från verksamheter/företag
Brännbart avfall
utsorterat
Rent trä, sorterad
fraktion
Asfalt, ren

per ton

1808 kr

per ton

626 kr

per ton

515 kr

Metallskrot
Wellpapp

per ton
per ton

279 kr
400 kr

Park- och
trädgårdsavfall

per ton

734 kr

Grovt Ris från träd o
buskar

per ton

623 kr

Endast omålat, obehandlat trä med
begränsat inslag av spik och beslag
Asfalt fri från stenkolstjära eller andra
föroreningar

31. Organiskt avfall
Blandat grönavfall. Park- och trädgårdsavfallet
får ej innehålla stubbar, stenar, glas, plast eller
jord.

32. Farligt avfall (FA)
32.1.

Från hushåll

Farligt avfall som kommer från ett hushåll kan alltid lämnas kostnadsfritt på valfri
ÅVC inom Tierps kommun.

13
189

32.2.

Från verksamheter/företag

Farligt avfall som kommer från en verksamhet, är som grundregel dess eget ansvar.
Observera de strikta reglerna (ta kontakt med Länsstyrelsen) som gäller för
transport av FA.
Verksamheter äger rätt att anlita valfritt godkänt miljöföretag/entreprenör för
omhändertagande av FA.
Av serviceskäl har TEMAB upphandlat en möjlighet att mot avgift kunna få FA
avhämtat och omhändertaget av samma miljöföretag som TEMAB anlitar. För
aktuella kontaktuppgifter och avtalsnummer kontakta TEMAB:s kundtjänst.
32.3.

Mottagning på Gatmot återvinningscentral (för verksamheter/företag)

Trä, tryckimpregnerat
Kylar/frysar av
företagskaraktär
Elektronik, ej
producentansvar
Spillolja
Spillolja
Asbest*

per ton
per styck

3895 kr
1252 kr

per kg

14 kr

per liter
per fat
per ton

9 kr
1113 kr
4091 kr

Tryckimpregnerat virke och slipers.

Asbesthaltigt avfall, eternit och dylikt.
Avfallet ska vara inplastat.

*Karaktärisering och analysprotokoll med föroreningsgrad ska överlämnas
innan avlämning
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Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder
Miljöbalken 27 kap. 5§ ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant sätt
att miljöanpassad avfallshantering främjas.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-16

§ 14
Dnr 2021/136

Tillfällig avgiftsfri kulturskola
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kulturskolan inte ska ta ut avgift för vårterminen 2021.
Sammanfattning av ärendet

Det senaste året har varit en mycket svår tid för Kulturskolan som tidigt
vidtog åtgärder för att bidra till en minskad smittspridning. Bland annat har
fjärr/distansundervisning ändvänts under senhöst 2020 och kommer att
användas under del av vårterminen 2021. Kulturskolans verksamhet
innehåller diverse musikinstrument och ensembler, dans, teater samt bild
och form. Under de senaste månaderna har vi sett en vikande
deltagandetrend med ökat antal platsuppsägningar som följd. Trots att
lärarna på Kulturskolan gör allt i sin makt för att motivera och engagera
elever och vårdnadshavare kan vi inte riktigt bromsa denna trend.
En av de allvarligaste frågorna vi uppmärksammat är att vi inte når ett antal
elever vars vårdnadshavare inte har möjlighet att bistå eleven med de
tekniska lösningar som krävs för att fjärr/distansundervisningen skall kunna
vara genomförbar. Till exempel krävs ofta snabb internetuppkoppling. Vi
hamnar här i en väldigt svår fråga där barn och ungdomar riskerar att hamna
utanför på grund av ekonomiska begräsningar.
Andra frågor som vi funderar över är till exempel vad som egentligen kan
räknas som ett fjärrlektionstillfälle, en annan fråga är hur vi ska tänka kring
de ämnen som mer eller mindre är omöjliga att genomföra på distans (teater,
musiken och jag osv).
Med ovan givna bekymmer i åtanke föreslår vi att avgiften för VT 2021 tas
bort.
Beslutsmotivering

Som följd av det vi angivit ovan har vi svårt att med samvete och heder i
behåll påstå att vi lyckas nå upp till det vi åtagit oss att göra inom ramen för
den avgift som vårdnadshavarna erlägger. Vi tror dessutom att en slopad
avgift skulle innebära att vårdnadshavarna fortsatt håller barnen inskrivna
hos oss. Detta gör sannolikt att vi redan höstterminen 2021 kommer ha
lättare att locka tillbaka eleverna till Kulturskolan.
Ordförande sign

Justerare sign

192

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-16
Barnrättskonsekvenser

Beslutet väntas leda till att barnen får ökad möjlighet att delta i och ta del av
kulturskolans verksamhet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Cirka 130 tkr kommer enheten för kulturskola och lärcentrum att tappa
under 2021 om förslaget godtas. För att klara detta omfördelas medlen inom
nämnda enhet.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslut utskott barn och ungdom § 28/2021

Beslutet skickas till



Kultur och fritid

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2021-02-02

§ 28
Dnr 2021/136

Avgiftsfri kulturskola
Beslut

Utskottet för barn och unga föreslår kommunstyrelsen besluta
att kulturskolan inte ska ta ut avgift för vårterminen 2021.
Sammanfattning av ärendet

Det senaste året har varit en mycket svår tid för Kulturskolan som tidigt
vidtog åtgärder för att bidra till en minskad smittspridning. Bland annat har
fjärr/distansundervisning ändvänts under senhöst 2020 och kommer att
användas under del av vårterminen 2021. Kulturskolans verksamhet
innehåller diverse musikinstrument och ensembler, dans, teater samt bild
och form. Under de senaste månaderna har vi sett en vikande
deltagandetrend med ökat antal platsuppsägningar som följd. Trots att
lärarna på Kulturskolan gör allt i sin makt för att motivera och engagera
elever och vårdnadshavare kan vi inte riktigt bromsa denna trend.
En av de allvarligaste frågorna vi uppmärksammat är att vi inte når ett antal
elever vars vårdnadshavare inte har möjlighet att bistå eleven med de
tekniska lösningar som krävs för att fjärr/distansundervisningen skall kunna
vara genomförbar. Till exempel krävs ofta snabb internetuppkoppling. Vi
hamnar här i en väldigt svår fråga där barn och ungdomar riskerar att hamna
utanför på grund av ekonomiska begräsningar.
Andra frågor som vi funderar över är till exempel vad som egentligen kan
räknas som ett fjärrlektionstillfälle, en annan fråga är hur vi ska tänka kring
de ämnen som mer eller mindre är omöjliga att genomföra på distans (teater,
musiken och jag osv).
Med ovan givna bekymmer i åtanke föreslår vi att avgiften för VT 2021 tas
bort.
Beslutsmotivering

Som följd av det vi angivit ovan har vi svårt att med samvete och heder i
behåll påstå att vi lyckas nå upp till det vi åtagit oss att göra inom ramen för
den avgift som vårdnadshavarna erlägger. Vi tror dessutom att en slopad
avgift skulle innebära att vårdnadshavarna fortsatt håller barnen inskrivna
hos oss. Detta gör sannolikt att vi redan höstterminen 2021 kommer ha
lättare att locka tillbaka eleverna till Kulturskolan.
Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2021-02-02
Barnrättskonsekvenser

Beslutet väntas leda till att barnen får ökad möjlighet att delta i och ta del av
kulturskolans verksamhet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Cirka 130 tkr kommer enheten för kulturskola och lärcentrum att tappa
under 2021 om förslaget godtas. För att klara detta omfördelas medlen inom
nämnda enhet.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till



Kultur och fritid

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

20210126

KS 2021/136

Avgiftsfri Kulturskola VT 2021
Förslag till beslut

Utskottet för barn och unga föreslår kommunstyrelsen besluta
att kulturskolan inte ska ta ut avgift för vårterminen 2021
Sammanfattning av ärendet

Det senaste året har varit en mycket svår tid för Kulturskolan som tidigt
vidtog åtgärder för att bidra till en minskad smittspridning. Bland annat har
fjärr/distansundervisning ändvänts under senhöst 2020 och kommer att
användas under del av vårterminen 2021. Kulturskolans verksamhet
innehåller diverse musikinstrument och ensembler, dans, teater samt bild
och form. Under de senaste månaderna har vi sett en vikande
deltagandetrend med ökat antal platsuppsägningar som följd. Trots att
lärarna på Kulturskolan gör allt i sin makt för att motivera och engagera
elever och vårdnadshavare kan vi inte riktigt bromsa denna trend.
En av de allvarligaste frågorna vi uppmärksammat är att vi inte når ett
antal elever vars vårdnadshavare inte har möjlighet att bistå eleven med de
tekniska lösningar som krävs för att fjärr/distansundervisningen skall
kunna vara genomförbar. Till exempel krävs ofta snabb
internetuppkoppling. Vi hamnar här i en väldigt svår fråga där barn och
ungdomar riskerar att hamna utanför på grund av ekonomiska
begräsningar.
Andra frågor som vi funderar över är till exempel vad som egentligen kan
räknas som ett fjärrlektionstillfälle, en annan fråga är hur vi ska tänka kring
de ämnen som mer eller mindre är omöjliga att genomföra på distans
(teater, musiken och jag osv).
Med ovan givna bekymmer i åtanke föreslår vi att avgiften för VT 2021 tas
bort.
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Beslutsmotivering

Som följd av det vi angivit ovan har vi svårt att med samvete och heder i
behåll påstå att vi lyckas nå upp till det vi åtagit oss att göra inom ramen
för den avgift som vårdnadshavarna erlägger. Vi tror dessutom att en
slopad avgift skulle innebära att vårdnadshavarna fortsatt håller barnen
inskrivna hos oss. Detta gör sannolikt att vi redan höstterminen 2021
kommer ha lättare att locka tillbaka eleverna till Kulturskolan.
Barnrättskonsekvenser

Beslutet väntas leda till att barnen får ökad möjlighet att delta i och ta del
av kulturskolans verksamhet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Cirka 130 tkr kommer enheten för kulturskola och lärcentrum att tappa
under 2021 om förslaget godtas. För klara detta omfördelas medlen inom
nämnda enhet.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till



Kultur och fritid

I tjänsten
Fredrik Westergren
enhetschef
Kulturskolan & Lärcentrum
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-16

§ 17
Dnr 2021/109

Ombudgetering av driftsanslag mellan verksamheter i budget
2021
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att medel med anledning av sänkta hyror, (totalt 1 430 tkr), flyttas från
Grundskolan och Kultur och Fritid till Samhällsbyggnadsenheten,
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att den hyra som Tierps kommunfastigheter AB betalar till Tierps kommun
sänks med samma summa, 1 430 tkr, eftersom de fastigheter som tagits
tillbaka i kommunal drift varit plus fastigheter i det som tidigare varit ett
nollsummespel över hela beståndet, samt
kommunstyrelsen beslutar
att medel, (totalt 300 tkr), flyttas från Gymnasieskolan till Gemensam
service, ekonomienheten då en ekonomtjänst har flyttats in centralt.
Reservation

Sara Sjödal (C), Emma Lokander (M), Lotta Carlberg (C), Åsa Sikberg (M),
Ann-Kristin Ringefors (KD), Joachim Stormvall (MP), Alfred Mujambere
(L) reserverar sig till förmån för Sara Sjödals (C) yrkande /Bilaga/.
Sammanfattning av ärendet

Hyran för dessa två objekt kommer att sänkas med totalt 1 430 tkr vilket
ombudgeteras till Samhällsbyggnadsenheten samt att 300 tkr flyttas från
Gymnasieskolan till Gemensam service, ekonomienheten.
Beslutsmotivering

Vendelbadet och Örbyhus sporthall har återtagits av kommunen varför
hyran till Kultur och fritid samt Grundskolan kommer att sänkas med totalt
1 430 tkr, varav 466 tkr för Grundskolan och resterande 964 tkr för Kultur
och fritid.
Då budgeten för gymnasieekonomen har legat på Gymnasiet trots att den
inte varit tillsatt fullt ut de senaste åren så flyttats budgetbeloppet på totalt
300 tkr för att finansiera den anställning som gjorts på Gemensam service,
ekonomienheten.
Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-16

Barnrättskonsekvenser

Inga konsekvenser.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Totalramen för kommunen är oförändrad.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Sara Sjödal (C) yrkar avslag till den andra att-satsen och bifall till den första
och tredje att-satsen.
Bifall

Joakim Larsson (SD), Alexander Karlsson (V) och Viktoria Söderling (S)
yrkar bifall till liggande förslag.
Emma Lokander (M) och Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till Sara Sjödals
(C) yrkande.
Avslag

Sara Sjödal (C), Emma Lokander (M), Lotta Carlberg (C), Åsa Sikberg (M),
Ann- Kristin Ringefors (KD), Joachim Stormvall (MP) och Alfred
Mujambere (L) yrkar avslag till liggande förslag.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Sara Sjödals (C)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
Sara Sjödal (C) begär omröstning.
Beslutsgång omröstning

Ordförande meddelar att liggande förslag är huvudförslag och att Sara
Sjödals (C) yrkande är motförslag.
Följande omröstningsproposition godkänns:
 Den som vill bifalla liggande förslag röstar ja.
 Den som vill bifalla Sara Sjödals (C) yrkande röstar nej.
Resultat

Ja- 8 röster
Nej – 7 röster
Omröstningen har verkställts och kommunstyrelsen beslutar enligt liggande
förslag. (Omröstningsprotokoll/bilaga/).
Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-02-16

Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 7/2021

Beslutet skickas till







Chef Gymnasieskolan
Chef Utbildning
Ekonom Gymnasiet
Ekonom Gemensam service
Ekonomichef

Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-02-02

§7
Dnr 2021/109

Ombudgetering av driftsanslag mellan verksamheter i budget
2021
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att medel med anledning av sänkta hyror, (totalt 1 430 tkr), flyttas från
Grundskolan och Kultur och Fritid till Samhällsbyggnadsenheten,
att den hyra som Tierps kommunfastigheter AB betalar till Tierps kommun
sänks med samma summa, 1 430 tkr, eftersom de fastigheter som tagits
tillbaka i kommunal drift varit plus fastigheter i det som tidigare varit ett
nollsummespel över hela beståndet, samt
att medel, (totalt 300 tkr), flyttas från Gymnasieskolan till Gemensam
service, ekonomienheten då en ekonomtjänst har flyttats in centralt.
Reservation

Sara Sjödal (C) och Lotta Carlberg (C) reserverar sig till förmån för
liggande förslag /Bilaga/.
Sammanfattning av ärendet

Hyran för dessa två objekt kommer att sänkas med totalt 1 430 tkr vilket
ombudgeteras till Samhällsbyggnadsenheten samt att 300 tkr flyttas från
Gymnasieskolan till Gemensam service, ekonomienheten.
Beslutsmotivering

Vendelbadet och Örbyhus sporthall har återtagits av kommunen varför
hyran till Kultur och fritid samt Grundskolan kommer att sänkas med totalt
1 430 tkr, varav 466 tkr för Grundskolan och resterande 964 tkr för Kultur
och fritid.
Då budgeten för gymnasieekonomen har legat på Gymnasiet trots att den
inte varit tillsatt fullt ut de senaste åren så flyttats budgetbeloppet på totalt
300 tkr för att finansiera den anställning som gjorts på Gemensam service,
ekonomienheten.
Barnrättskonsekvenser

Inga konsekvenser.

Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-02-02
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Totalramen för kommunen är oförändrad.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Viktoria Söderling (S) yrkar att utöver liggande förslag även besluta att den
hyra som Tierps kommunfastigheter AB betalar till Tierps kommun sänks
med samma summa, 1 430 tkr, eftersom de fastigheter som tagits tillbaka i
kommunal drift varit plus fastigheter i det som tidigare varit ett
nollsummespel över hela beståndet.
Bifall

Sara Sjödal (C) och Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.
Jonas Nyberg (S) och Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till Viktoria
Söderlings (S) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
Viktoria Söderlings (S) yrkande.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till







Chef Gymnasieskolan
Chef Utbildning
Ekonom Gymnasiet
Ekonom Gemensam service
Ekonomichef

Ordförande sign

Justerare sign
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1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-01-18

KS 2021/109

Ombudgetering av driftsanslag mellan verksamheter i budget
2021
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att medel med anledning av sänkta hyror, (totalt 1 430 tkr), flyttas från
Grundskolan och Kultur och Fritid till Samhällsbyggnadsenheten, samt
att medel, (totalt 300 tkr), flyttas från Gymnasieskolan till Gemensam
service, ekonomienheten då en ekonomtjänst har flyttats in centralt.
Sammanfattning av ärendet

Hyran för dessa två objekt kommer att sänkas med totalt 1 430 tkr vilket
ombudgeteras till Samhällsbyggnadsenheten samt att 300 tkr flyttas från
Gymnasieskolan till Gemensam service, ekonomienheten.
Beslutsmotivering

Vendelbadet och Örbyhus sporthall har återtagits av kommunen varför
hyran till Kultur och fritid samt Grundskolan kommer att sänkas med totalt
1 430 tkr, varav 466 tkr för Grundskolan och resterande 964 tkr för Kultur
och fritid.
Då budgeten för gymnasieekonomen har legat på Gymnasiet trots att den
inte varit tillsatt fullt ut de senaste åren så flyttats budgetbeloppet på totalt
300 tkr för att finansiera den anställning som gjorts på Gemensam service,
ekonomienheten.
Barnrättskonsekvenser

Inga konsekvenser.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Totalramen för kommunen är oförändrad.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande
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Beslutet skickas till







Chef Gymnasieskolan
Chef Utbildning
Ekonom Gymnasiet
Ekonom Gemensam service
Ekonomichef

I tjänsten
Veikko Niemi
Ekonomichef
Ekonomienheten
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Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2021-01-11

KS 2020/25

Val av nämndemän
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till nämndemän för perioden 4 mars 2021 till och med den 31 december
2023 välja:
Xxxx Xxxx
Xxxx Xxxx.
Sammanfattning av ärendet

Uppsala tingsrätt har meddelat att Catarina Deremar och Dan Tibring
entledigas som nämndemän vid Uppsala tingsrätt på egen begäran.
Beslutsunderlag





Nominering från gruppledare
Förslag till beslut
Uppsala tingsrätts beslut om entlediganden

Beslutet skickas till





Uppsala tingsrätt
Berörda nämndemän
Administrativ assistent Ledningsstöd
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Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2021-01-11

KS 2020/25

Godkännande av entlediganden och val av ny ersättare och
ledamot i kommunstyrelsen
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Kjell Hammerins (S) begäran om entledigande från sitt
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen,
att godkänna Erica Aspgren Wallins (S) begäran om entledigande från sitt
uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen,
att till ny ersättare i kommunstyrelsen under perioden 4 mars 2021 till och
med 31 december 2022 välja Mari-Louise Rindå (S), samt
att till ny ledamot i kommunstyrelsen under perioden 4 mars 2021 till och
med 31 december 2022 välja Fia Karlsson (S).
Sammanfattning av ärendet

Kjell Hammerin (S) har den 16 december 2020 lämnat in en begäran om
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.
Erica Aspgren Wallin (S) har den 10 februari 2021 lämnat in en begäran
om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag





Nominering från gruppledare
Förslag till beslut
Begäran om entledigande

Beslutet skickas till




Berörda ledamöter
Administrativ assisten Ledningsstöd
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Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2021-01-11

KS 2020/25

Godkännande av entlediganden
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Kjell Hammerins (S) begäran om entledigande från sitt
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, samt
att godkänna Erica Aspgren Wallins (S) begäran om entledigande från sitt
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktig.
Sammanfattning av ärendet

Kjell Hammerin (S) har den 16 december 2020 begärt entledigande från
sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Erica Aspgren Wallin (S) har den 10 februari 2021 begärt entledigande
från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige måste godkänna avsägelserna och skicka beslutet till
Länsstyrelsen som sedan utser en ny ledamot och ersättare.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Begäran om entledigande

Beslutet skickas till



Länsstyrelsen Uppsala län
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-01-08

KS 2021/55

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 kommunfullmäktiges
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i
appen löpande vart efter dem registrerats i kommunens
diarieföringssystem.
Protokoll från kommunfullmäktiges beredningar finns att läsa på
kommunens hemsida.
Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka
handlingar och protokoll som finns att tillgå.
Barnrättskonsekvenser

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




Handläggarens tjänsteutlåtande
Inkomna handlingar och upprättade protokoll sedan utskicket av
handlingar inför kommunfullmäktiges senast sammanträde

I tjänsten
Maria Wirström
Administrativ assistent
Ledningsstöd
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