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Dokumentnamn 

Förslag till beslut  
Datum Diarienummer

2021-03-02 KS 2021/78

Motion – Ökad säkerhet i hyresgästers förråd 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avvisa motionen Ökad säkerhet i hyresgästers förråd då frågan inte 
faller inom kommunens angelägenheter.

Sammanfattning av ärendet 
Simon Brännström (SD) föreslår i en motion att fullmäktige beslutar att 
Tierpsbyggen AB vidtar åtgärder för att säkra de berörda förråden 
för hyresgäster så att det går inte att se igenom förråden samt att 
fullmäktige beslutar att Tierp Kommunfastigheter AB vidtar åtgärder 
för att säkra de berörda förråden för hyresgäster så att det går inte 
att se igenom förråden. 

Beslutsmotivering  
Om det i fullmäktige väcks ett ärende som inte faller inom fullmäktiges 
beslutsområde ankommer det på fullmäktige att avvisa ärendet i enlighet 
med 5 kap. 57 § KL. Frågan om Tierpsbyggens eller Tierp 
kommunfastigheters utformning av hyresgästernas förråd rör inte en 
kommunal angelägenhet. Eftersom beredningskravet endast gäller för 
ärenden som anhängiggörs i fullmäktige, är kraven på beredning heller inte 
tillämpliga i förevarande fall då motionen avvisas. 

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

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut
• Motion - Ökad säkerhet i hyresgästers förråd, Simon Brännström

(SD)

Beslutet skickas till 
• Motionären



Motion om ökad säkerhet i hyresgästers förråd
Skapad 2020/12/30 Reviderad 2020/12/30
Simon Brännström (SD)

Kollar man facebookgruppen "Vad händer i Tierps kommun?" så kan man emellan se att 
klåfingriga ligister inte kan låta bli andras egendom. I alla fall inte när det gäller en del av 
förråden som hyresgästerna till Tierpsbyggen eller Tierp kommunfastigheter nyttjar.

Jag såg själv ett sådant inlägg varpå jag passade på att fråga om denna var hyresgäst för 
Tierpsbyggen eller Tierp kommunfastigheter.

I inlägget ser det ut som att förråden i på den adressen separeras med stängsel, vilket 
gör det möjligt att se blott vad andra äger genom dessa.

När tjuven kan se sitt byte, så lockas han eller hon ännu mer att roffa åt sig det som inte 
är för denne att ta utan att fråga.

Jag ser ett behov av upprusta de förråden som består av stängsel eller annat som är lätt 
att se igenom, genom att installera väggar antingen på nuvarande förråd eller att man 
river dessa och bygger nytt. Men jag är inte påläst inom bygg, så jag vet inte vad som är 
bäst, utan det vill jag lämna till ansvariga aktörer att besluta om.

Därmed föreslår jag

Att fullmäktige beslutar att Tierpsbyggen AB vidtar åtgärder för att säkra 
de berörda förråden för hyresgäster så att det går inte att se igenom 
förråden.

Att fullmäktige beslutar att Tierp Kommunfastigheter AB vidtar åtgärder för 
att säkra de berörda förråden för hyresgäster så att det går inte att se 
igenom förråden.


