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Tid och plats

21 september 2021, kl. 18:00 – 22:10, ajournering 19:36 – 19:48 och 20:39 –
20:47, i kommunhuset, A-salen, Tierp/digitalt sammanträde

Paragrafer

93-114

Utses att justera

Emma Lokander, Börje Wennberg

Plats och tid för justering

Rådrummet, kommunhuset den 27 september 2021, klockan 08:00

Beslutande
Ledamöter

Beslutande ersättare

Sara Sjödal (C)
Erik Kolm (C)
Lotta Carlberg (C)
Yaqub Ahmed (C)
Anna Ahlin (C), ordförande
Magdalena Ewert (C)
Lars Lindgren (C)
Helén Jaktlund (C)
Mats Wikander (C) §§ 93-112
Lars–Göran Birkehorn–Karlsen (M)
Åsa Sikberg (M)
Sven Lokander (M)
Carola Fredén (M), 1:e vice ordf.
Emma Lokander (M)
Kenneth Karlsson (M)
Lars Svensk (KD)
Oskar Jonsson (MP)
Jenny Lundström (MP)
Alfred Mujambere (L)

Viktoria Söderling (S)
Bengt–Olov Eriksson (S), 2:e vice ordf.
Jonas Nyberg (S)
Barbro Wiklund (S)
Gunnar Jansson (S)
Christina Svensson (S)
Lars–Olof Färnström (S)
Marie–Louise Rindå (S)
Margaretha Magnusson (S)
Oskar Nilsson (S)
Christina Holmström (S)
Linda Friberg (S)
Jonhas Åker (SD)
Bengt Lindström (SD)
Klas Jakobsson (SD)
Per Karlsson (SD)
Rosa Ingeborg Malmberg (SD)
Lars–Ola Sandström (SD)
Alexander Karlsson (V)
Agnetha Andersson (V)
Emmanuel Nzisabira (V)

Anna Ohlström (C)
Filip Håkansson (C)
Leif Lindgren (C) §§ 113-114
Jessica Tindre Falk (M)
Gunilla Wisell (KD)

Börje Wennberg (S)
Inger Andersson (S)
Stefan K Andersson (S)
Sofia Jakobsson (SD)
Bengt Asplund (SD)

Underskrifter
Sekreterare
Evelina Håkansson
Ordförande
Anna Ahlin
Justerande
Emma Lokander
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Börje Wennberg
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Övriga närvarande
Ersättare

Roger Henningsson Brander (C)
§§ 93-112
Leif Lindgren (C) §§ 93-112
Stig Lundqvist (M) §§ 93-112
Regina Birkehorn (M)
Brita Kajrup (MP)
Ann-Cathrin Larsson (L)

Ulf Andersson (S)
Simon Brännström (SD)
Krister Andersson (V)
Eva Berglund (V)

Tjänstemän och övriga

Evelina Håkansson, sekreterare
Helena Carlsson, kommundirektör
Patrik Norberg, teknikansvarig
Jenny Amipala, teknikansvarig
Kristin Mosand Haakonsen, teknikansvarig
Maria Ekstrand, telefonsupport
Göran Carlsson, revisorernas ordförande
Peter Staland, revisor
Karl-Gunnar Marklund, revisor §§ 93-99

Bevis om anslag

Anslaget sätts upp: 2021-09-27

Protokollets förvaringsplats

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Ordförande sign

Justerare sign
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Anslaget tas ner: 2021-10-19

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-09-21
Innehållsförteckning
Paragraf Rubrik

Dnr

Upprop
Val av två justerare samt
tillkännagivande av tid och plats för
justering av protokollet – Den 27
september kl. 08:00 i Rådrummet,
kommunhuset
§ 93

Allmänhetens frågestund

2021/54

§ 94

Godkännande av föredragningslistan

2021/50

§ 95

Redovisning av kommuninvånarnas
postlåda

2021/52

§ 96

Aktuellt från revisionen

2021/53

§ 97

Anmälan av motioner

2021/56

§ 98

Anmälan av interpellationer

2021/57

§ 99

Svar på interpellationer

2021/57

§ 100

Anmälan av frågor

2021/58

§ 101

Svar på frågor

2021/58

§ 102

Tilläggsbudgetering juni 2021

2021/592

§ 103

Finanspolicy

2021/594

§ 104

Borgensprinciper

2021/593

§ 105

Översyn av befintlig utskottsstruktur
och ersättningsreglemente för
förtroendevalda

2021/631

§ 106

Slutrapport för uppdrag att utreda
utökad sysselsättning inom daglig
verksamhet

2021/732

§ 107

Redovisning av ej besvarade motioner
2021

2021/60

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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2021-09-21

§ 108

Beslut och skötselplan för Iggelbo
naturreservat

EDP 2020-1238

§ 109

Valdistriktsindelning i Tierps kommun

2021/590

§ 110

Revidering av riktlinjer och principer
för medborgardialog

2021/511

§ 111

Revidering av regler för skolskjuts och
elevresor

2021/553

§ 112

Återremiss - Ombudgetering av
driftsanslag budget 2021

2021/109

§ 113

Godkännande av entledigande och val
av ny ledmot i demokratiberedningen

2021/26

§ 114

Redovisning av inkomna beslut och
skrivelser

2021/55

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-09-21

§ 93
Dnr 2021/54

Allmänhetens frågestund
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.
Tre frågor har skickats in och besvaras under frågestunden. Frågorna berör
ämnena klassrum, vägbelysning och planer mot vattenöversvämningar.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-09-21

§ 94
Dnr 2021/50

Godkännande av föredragningslistan
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föredragningslistan.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-09-21

§ 95
Dnr 2021/52

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Förslag inkomna till den digitala postlådan på kommunens hemsida och
förslag som lämnats i Demokratierp-brevlådorna på kommunens bibliotek
hanteras av verksamheterna och det är en tjänsteman som svarar på
förslagen. Förslagen och svaren redovisas i kommunfullmäktige.
Följande förslag och svar redovisas:
Dnr KS 2021/552 – Postlådan – Vandalisering
Förslag: Med anledning av vandaliseringen vid Trollsjön föreslås en
motorgård.
Svar: Det finns en förening i Tierp som har startat upp verksamhet som
vänder sig till motorburen ungdom. De har bland annat haft aktiviteter på
Tierp Arena. Ansvarig för våra fritidsgårdar har inlett ett samarbete.
Dnr KS 2021/716 – Postlådan – Spaljé/vindskydd
Förslag: Sätta upp en spaljé/vindskydd runt återvinningscentralen på
Lidlparkeringen.
Svar: Tierps kommun är inte fastighetsägare och ansvarar inte för
återvinningscentralen. Kontakta FTI, Förpacknings- och
Tidningsinsamlingen och lämna synpunkter.
Barnrättskonsekvenser

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

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-09-21

§ 96
Dnr 2021/53

Aktuellt från revisionen
Beslut

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

Revisionens ordförande, Göran Carlsson, redogör för aktuell information
från revisionen. Följande punkter tas upp:
 Uppföljning av tidigare påpekanden från revisionen
 Revisionens planering för hösten 2021 och våren 2022
 Pågående granskningsarbete och uppstart av granskningar
 Granskningsrapport av grundskolans styrning, med kritik från
revisionen på handläggningen av ärendet
 Revisionens budgetäskande.
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.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-09-21

§ 97
Dnr 2021/56

Anmälan av motioner
Beslut

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

Följande motioner har lämnats in:
- Ändring av avgift för förhandsbesked, Jonhas Åker (SD)
Beslutsunderlag



Inlämnad motion

Beslutet skickas till




Kommunstyrelsen
Sekretariatet

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-09-21

§ 98
Dnr 2021/57

Anmälan av interpellationer
Beslut

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

Följande interpellationer har lämnats in:
- Situationen på skolbussarna, Viktoria Söderling (S)
- Drogtesta avloppsvatten, Jonhas Åker (SD)
- Sveriges sämsta skola, Börje Wennberg (S)
Yttrande

Jonhas Åker (SD) yttrar sig.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Inlämnade interpellationer

Beslutet skickas till



Sekreterare för kommunfullmäktige

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-09-21

§ 99
Dnr 2021/57

Svar på interpellationer
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationsdebatten anses avslutad.
Sammanfattning av ärendet

Viktoria Söderling (S) har lämnat in en interpellation med frågor om
situationen på skolbussarna. Interpellationen anmäls och besvaras av
ordförande i utskottet barn och ungdom, Lotta Carlberg (C), under
sammanträdet.
Yttrande

Viktoria Söderling (S), Lotta Carlberg (C), Emma Lokander (M) och Jonas
Nyberg (S) yttrar sig.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut
Svar på interpellation om situationen på Skolbussarna
Interpellation om situationen på Skolbussarna, Viktoria Söderling
(S), dnr KS 2021/690

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-09-21

§ 100
Dnr 2021/58

Anmälan av frågor
Beslut

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

Följande frågor har lämnats in:
- Fråga om bussandet av barn på skoltid, Viktoria Söderling (S)
- Fråga om närvårdsenhet, Viktoria Söderling (S)
Beslutsunderlag



Inlämnade frågor

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-09-21

§ 101
Dnr 2021/58

Svar på frågor
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att frågedebatten anses avslutad.
Sammanfattning av ärendet

Följande frågor har lämnats in och besvarats:
- Fråga om bussandet av barn på skoltid, Viktoria Söderling (S)
- Fråga om närvårdsenhet, Viktoria Söderling (S)
Yttrande

Lotta Carlberg (C), Viktoria Söderling (S) och Åsa Sikberg (M) yttrar sig.
Beslutsunderlag



Inlämnade frågor

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-09-21

§ 102
Dnr 2021/592

Tilläggsbudgetering juni 2021
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att verkställa tilläggsbudgetering enligt bilaga Tilläggsbudgetering juni
2021.
Reservation

Viktoria Söderling (S), Bengt–Olov Eriksson (S), Jonas Nyberg (S), Barbro
Wiklund (S), Gunnar Jansson (S), Christina Svensson (S), Lars–Olof
Färnström (S), Marie–Louise Rindå (S), Margaretha Magnusson (S), Oskar
Nilsson (S), Christina Holmström (S), Linda Friberg (S), Börje Wennberg
(S), Inger Andersson (S) och Stefan K Andersson (S) reserverar sig till
förmån för eget yrkande /Bilaga/.
Sammanfattning av ärendet

I samband med senaste skatteprognosen har finansieringen ökat med 28 529
tkr i förhållande till när beslut om budget togs för 2021. Förslag till
tilläggsbudgetering har tagits fram baserad på verksamheternas förändrade
förutsättningar.
Per Angemo, skolchef, och Mikael Sjöberg, verksamhetschef för Individoch familjeomsorg, föredrar muntligt på kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde om det ekonomiska läget i deras verksamheter.
Per Angemo, skolchef, Mikael Sjöberg, verksamhetschef för Individ- och
familjeomsorg och Veikko Niemi, ekonomichef, föredrar muntligt på
kommunstyrelsens sammanträde om det ekonomiska läget i deras
verksamheter.
Beslutsmotivering

Tillgången till resurser i verksamheterna ska stämma överens med behov,
mål och ambitionsnivå. Förslaget syftar i första hand till att komma till rätta
med de differenser som råder mellan mål, ambitioner och resurser som har
funnits i budget.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-09-21
Barnrättskonsekvenser

Att tilldelad budget överensstämmer med de volymökningar som sker inom
skola och individ- och familjeomsorg är viktigt ur ett barnrättsperspektiv.
Om inte den föreslagna tilläggsbudgeteringen beslutas blir effekten att
volymökningarna av antalet barn respektive antalet ärenden kopplat till
orosanmälningar gällande barn ska finansieras inom tidigare given ram. Det
skulle innebära att verksamheterna grundskola och individ- och
familjeomsorg behöver genomföra besparingar som riskerar att direkt
påverka barn och unga negativt.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Tilläggsbudgeteringen kommer kunna ge verksamheterna förutsättningar att
nå budget i balans.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Viktoria Söderling (S) yrkar att verkställa tilläggsbudgetering enligt bilaga
Tilläggsbudgetering S.
Bifall
Sara Sjödal (C), Jenny Lundström (MP), Lotta Carlberg (C), Yaqub Ahmed
(C), Åsa Sikberg (M), Jonhas Åker (SD) och Emma Lokander (M) yrkar bifall
till liggande förslag.
Yttrande

Alfred Mujambere (L) yttrar sig.
Beslutsgång

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






Beslut kommunstyrelsen § 164/2021
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 65/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Bilaga Tilläggsbudgetering 2021

Beslutet skickas till





Kommundirektör
Verksamhetschefer
Ekonomichef

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-09-21

§ 103
Dnr 2021/594

Finanspolicy
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ny finanspolicy att gälla från och med 2021-09-30, samt
att nuvarande finanspolicy §72, KS 2009/332, upphör att gälla.
Reservation

Jonhas Åker (SD), Bengt Lindström (SD), Klas Jakobsson (SD), Per
Karlsson (SD), Rosa Ingeborg Malmberg (SD), Lars–Ola Sandström (SD),
Sofia Jakobsson (SD) och Bengt Asplund (SD) reserverar sig till förmån för
eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Finanspolicyn ska revideras varje mandatperiod, senast den reviderades var
2009. Det är en hel del tillägg gjorda framför allt kring placeringar, gröna
lån och sociala hållbarhetslån. Tilläggen är gjorda med hänsyn till bland
annat att Tierps kommun under 2012 tillsammans med Heby och Uppsala
kommun bildade en pensionsstiftelse. Samtliga förändringar är
gulmarkerade och texten som föreslås utgå är även överstruken.
Barnrättskonsekvenser

Genom att ha en alltför generös finanspolicy så kan kommande generationer
drabbas av höga ränte- och amorteringskostnader.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inga förändrade ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ändringsyrkande

Jonas Åker (SD) yrkar att de fyra sista styckena under rubriken
Övergripande mål för finansverksamheten i Finanspolicyn stryks.
Bifall

Sara Sjödal (C), Jenny Lundström (MP) och Emma Lokander (M) yrkar
bifall till liggande förslag.

Ordförande sign

Justerare sign

16

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-09-21

Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Jonhas Åkers (SD)
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå
ändringsyrkande och därmed besluta enligt liggande förslag.
Beslutsunderlag






Beslut kommunstyrelsen § 165/2021
Beslut kommunstyrelsen arbetsutskott § 66/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Finanspolicy för Tierps kommun

Beslutet skickas till






Ekonomienheten
VD:ar för de kommunala bolagen
Ekonomichefer i kommunens bolag
Uppsala Läns Pensionsstiftelse

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-09-21

§ 104
Dnr 2021/593

Borgensprinciper
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa nya borgensprinciper att gälla från och med 2021-09-30, samt
att nuvarande borgensprinciper §125, KS 2011/441, upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet

Borgensprinciperna ska revideras varje mandatperiod, senaste revideringen
gjordes 2011. Det som är gulmarkerat i dokumentet är förslag på tillägg
eller förändring. Tierps kommun följer SKR:s (Sveriges kommuner och
regioners) rekommendationer angående hur och när borgensavgiften
fastställs. Arbetet med att ta fram en ny finanspolicy har skett parallellt. I
samband med att den nya finanspolicyn fastställs kommer skrivningen i
borgensprinciperna om finanspolicyn kompletteras med en belsutsparagraf.
Barnrättskonsekvenser

Beslutet berör primärt inte barns rättigheter.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Det blir en mer aktuell och verklighetsbaserad värdering av
borgensavgiften.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bifall

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






Beslut kommunstyrelsen § 166/2021
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 67/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Borgensprinciper för Tierps kommun

Beslutet skickas till




Ekonomienheten
Ekonomichefer kommunens bolag

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-09-21

§ 105
Dnr 2021/631

Översyn av befintlig utskottsstruktur och ersättningsreglemente
för förtroendevalda
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att ge kommunfullmäktiges presidium i uppdrag att leda arbetet i att göra en
översyn över befintlig utskottsstruktur under kommunstyrelsen samt den
befintliga politiska organisationen i övrigt och föreslå ändringar i
kommunstyrelsens och andra relevanta reglementen,
att ge kommunfullmäktiges presidium i uppdrag att leda arbetet i att göra en
översyn över ersättningsreglementet till förtroendevalda, samt
att kommunfullmäktiges presidium återkommer med förslag till beslut för
behandling i kommunfullmäktige senast våren 2022.
Sammanfattning av ärendet

Inför varje mandatperiod ska beslut om nytt ersättningsreglemente tas fram
som är adekvat utifrån den politiska organisationen. Ärendet avser översyn
av kommunstyrelsens/nämndens utskottsstruktur samt den befintliga
politiska organisationen i övrigt, ersättningsreglemente till förtroendevalda
samt reglementet för kommunstyrelsen inför mandatperioden 2023 – 2026.
Eventuella förändringar i kommunstyrelsens/nämndens utskottsstruktur är
avhängigt ersättningsreglementet.
Kommunfullmäktiges presidium föreslås leda arbetet i att inhämta
synpunkter av gruppledare hos de politiska partierna som finns
representerade i Tierps kommunfullmäktige för att få till en bred
parlamentarisk utredning.
Barnrättskonsekvenser

En översyn som leder till förbättringar i det demokratiska beslutsfattandet
inom kommunstyrelsen/nämndarbetet påverkar barn positivt om det ger en
mer ändamålsenlig berednings- och beslutsstruktur i de frågor som berör
barn och unga samt deras familjesituationer.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-09-21
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Det parlamentariska arbetet kopplat till detta beslut för gruppledare i
kommunfullmäktige anses ingå i gruppledararvodet och ytterligare
ersättning utgår därför ej. För kommunfullmäktiges presidium utgår
mötesarvode enligt gällande ersättningsreglemente för förtroendevalda.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bifall

Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutsunderlag




Beslut kommunstyrelsen § 167/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till



Kommundirektör

Ordförande sign
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§ 106
Dnr 2021/732

Slutrapport för uppdrag att utreda utökad sysselsättning inom
daglig verksamhet
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att tillföra medel i budget 2022.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2018 (KS2018 §71) att ge Vård och
omsorg uppdrag att utreda möjlighet till och konsekvenser av att erbjuda
åtta timmars dag för brukare inom daglig verksamhet.
Utredningen visar att det finns ett intresse från knappt 20 brukare att ha
sysselsättning inom daglig verksamhet 40 timmar per vecka. För att kunna
erbjuda detta krävs en utökning av personalresurser. I och med den så
kallade heltidsresan kommer medarbetare inom daglig verksamhet erbjudas
heltidstjänst. Det gör att tillgänglig arbetstid och därmed även
personalkostnaden i verksamheten kommer att öka oavsett.
Slutsatsen i rapporten är att daglig verksamhet bör erbjuda möjlighet till
heltid 8 timmar per dag/40 timmar per vecka. I ett första steg bör det
erbjudas i de verksamheter som har inriktning service och produktion under
förutsättning att medel tillförs i budget 2022.
Godkännande av slutrapporten ger inga ekonomiska konsekvenser i sig.
Beslutar KS/kommunfullmäktige om att införa heltid i enlighet med
rapporten behöver detta tas hänsyn till i budget 2022.
Insatser enligt LSS ska ge personer med funktionsnedsättning jämlika
levnadsvillkor och möjlighet att leva som andra. Personer som omfattas av
LSS ska även kunna delta fullt ut i samhällslivet. Att erbjuda de personer
som önskar och har förmåga att delta i daglig verksamhet 40 timmar per
vecka motsvarar väl lagens intentioner.
Beslutsmotivering

Slutrapporten besvarar de frågeställningar som uppdraget omfattade. Den
kan därför med godkännande läggas till handlingarna.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte omfattas av beslutet.
Daglig verksamhet vänder sig till personer i yrkesverksam ålder.
Ordförande sign

Justerare sign
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Godkännande av slutrapporten ger inga ekonomiska konsekvenser i sig.
Beslutar KS/kommunfullmäktige om att införa heltid i enlighet med
rapporten behöver detta tas hänsyn till i budget 2022.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bifall

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

Viktoria Söderling (S), Ann-Cathrin Larsson (L) och Åsa Sikberg (M) yttrar
sig.
Beslutsunderlag





Beslut kommunstyrelsen § 183/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Slutrapport Utökad sysselsättning för deltagare inom daglig
verksamhet

Beslutet skickas till



Verksamhetschef vård och omsorg
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§ 107
Dnr 2021/60

Redovisning av ej besvarade motioner 2021
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges sammanträden i februari
och september.
Följande motioner är obesvarade den 24 augusti 2021:
 Inspelning och sändning av fullmäktige, Simon Brännström (SD),
2020-05-08
 Distansarbete i framtiden, Alexander Karlsson (V), 2020-11-03
 Ansök om medlemskap i Klimatkommunerna, Alexander Karlsson
(V), 2020-12-15
 Krav gällande utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom
vård och omsorg, Jonhas Åker (SD), 2021-04-07
 Inga fler räknade minuter!, Viktoria Söderling (S), 2021-04-07
 Arbetskläder till idrottslärare, Christina Holmström (S), 2021-04-07
 Kommunal hjälp till återvandring, Joakim Larsson (SD), 2021-06-08
 Utbilda kommunanställda i hjärt- och lungräddning, Alexander
Karlsson (V), 2021-06-08
 4-åringarna på äldreboendet, Viktoria Söderling (S), 2021-06-08
Yttrande

Viktoria Söderling (S) och Åsa Sikberg (M) yttrar sig.
Beslutsunderlag




Beslut kommunstyrelsen § 186/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till



Sekretariatet
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§ 108
Dnr EDP 2020-1238

Beslut och skötselplan för Iggelbo naturreservat
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att med stöd av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken upphäver Tierps
kommun det beslut som myndigheten har meddelat 1992-06-02 (§
172/1992) och som rör naturreservatet Iggelbo. Beslutet från 1992 ersätts i
stället med det beslut som Tierps kommun fattar denna dag. Tierps kommun
förordnar att beslutet från 1992 upphör att gälla när föreliggande beslut har
vunnit laga kraft.
att Tierps kommun, med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken, förklarar det
område som markerats på bifogad karta, bilaga A, som naturreservat och de
gränser som slutligen utmärks i fält.
att beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av
särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden inom
reservatsområdet berörs. Naturreservatets namn ska vara Iggelbo.
att Tierps kommun fastställer i enlighet med 3 § förordningen (1998:1252)
om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. bifogad skötselplan, bilaga 1, för
naturreservatets långsiktiga vård.
att för att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Tierps kommun,
med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken, att angivna föreskrifter ska
gälla för naturreservatet. Se nedan under rubriken ”Reservatsföreskrifter”.
att beslutet ska kungöras på Tierps kommuns digitala anslagstavla.
Kungörelse ska även införas i ortstidningarna Upsala Nya Tidning,
Arbetarbladet och Lokaltidningen Norra Uppland.
Sammanfattning av ärendet
Tierps kommun har utarbetat ett förslag till nytt beslut och ny skötselplan för
naturreservatet Iggelbo, utanför Månkarbo vid Tämnaren. Anledningen till
detta är att reservatets tidigare beslut från år 1992 behövs uppdateras för att
områdets naturvärden och arter ska kunna bevaras för framtida generationer. I
dagsläget råder fri utveckling i området, vilket har lett till att granar växer upp
och hotar områdets naturvärden kopplade till lövrik skog.

Ordförande sign

Justerare sign
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Iggelbo ligger inom en utpekad värdetrakt för lövrika skogar, som ingår i
bevarandearbetet med den akut hotade arten vitryggig hackspett. För att
möjliggöra skötsel som gynnar lövträd behöver reservatets syfte och
föreskrifter revideras, liksom dess skötselplan. Förslaget har skickats ut på
remiss till berörda och sakägare och de synpunkter som inkommit har beaktats.
Beslutsmotivering

Landskapet runt Tämnaren är på grund av sin lövrikedom prioriterat inom
arbetet med åtgärdsprogrammet för bevarande av den vitryggiga
hackspettens livsmiljöer. Åtgärdsprogrammet innebär bland annat intensiva
satsningar på områdesskydd och restaurering av lövskogsmiljöer som,
förutom vitryggig hackspett, gynnar hundratals andra hotade arter. Stora
avsättningar av lövskog har redan gjorts kring Tämnaren av andra
markägare. Iggelbo naturreservat har i nuläget en mycket stor andel lövträd
med höga naturvärden. Förvaltaren behöver få möjlighet att värna dessa
värden och utföra nödvändiga skötselåtgärder, därför behöver
beslutsdokumenten revideras. Dessutom behöver reservatet utökas till att
omfatta de öar som ägs av Tierps kommun i sjön Tämnaren.
Förslag till nya beslutshandlingar har varit ute på remiss och efter att de
inkomna synpunkterna beaktats bedömer kommunen att ärendet är redo för
att gå till beslut.
Barnrättskonsekvenser

Naturreservat är en viktig del av friluftslivet och barn som vistas mycket i
naturen mår bättre både psykiskt och fysiskt. Därför är det viktigt att
tillgodose behovet av områden med stigar, grillplatser och rastplatser.
Naturen är dessutom gratis vilket gör att fler barn kan delta.
Förslag till beslut på sammanträde
Bifall

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








Beslut kommunstyrelsen § 187/2021
Beslut utskottet samhällsbyggnad § 106/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslut för naturreservatet Iggelbo
Skötselplan för naturreservatet Iggelbo
Kartor
 A. Beslutskarta, skala 1:10 000
 B. Översiktskarta, skala 1:100 000
 C. Skötselområdeskarta
 D. Karta över friluftsanordningar
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Beslutet skickas till



Medborgakansliet för expediering enligt sändlista

Ordförande sign

Justerare sign

26

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-09-21

§ 109
Dnr 2021/590

Valdistriktsindelning i Tierps kommun
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget till valdistriktsindelning, samt
att överlämna indelningen till Länsstyrelsen i Uppsala län för fastställande.
Sammanfattning av ärendet

Inför valår ska kommunen enligt vallagen se över sin valdistriktsindelning
och kommunfullmäktige ska vid behov föreslå länsstyrelsen ändringar i
indelningen. Länsstyrelsen beslutar sedan om kommunens förslag på
valdistriktsindelning.
Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och
2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får ligga utanför intervallet endast om
det finns särskilda skäl. Kommunen ska i sin översyn också ta hänsyn till
framtida kända förändringar såsom flyttningar och nybyggnationer som
framöver kan komma att påverka antalet röstberättigade.
Det har tagits fram ett förslag med förändringar av valdistriktsindelningen i
Tierps kommun inför de allmänna valen 2022.
Beslutsmotivering

För att se om valdistriktsindelningen behöver förändras har utgångspunkten
varit den statistik som Valmyndigheten tar fram året innan valår över
röstberättigade per den 1 mars 2021. Som komplement till Valmyndighetens
statistik har även en befolkningsprognos som visar förändringar i
befolkningsutvecklingen använts. Hänsyn har också tagits till planerad
nybyggnation av bostäder.
Statistiken från Valmyndigheten över antalet röstberättigade,
befolkningsprognosen och framtida nybyggnation pekar på att det finns
behov av en justering i valdistriktsindelningen.
Underlaget visar att det behövs ytterligare ett valdistrikt i Örbyhus då
distriktet Örbyhus redan idag har för många röstberättigade samt att
framtida nybyggnationer är planerade och en pågående befolkningsökning.
I övrigt bedöms att inga fler förändringar av valdistiktsindelningen behövs
inför de allmänna valen 2022
Ordförande sign

Justerare sign
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Barnrättskonsekvenser

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









Beslut kommunstyrelsen § 188/2021
Beslut valnämnden § 4/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Valdistriktsindelning i Tierps kommun
Bilaga 1. Underlag till beslut om valdistriktsindelning
Karta 1. Valdistrikt Örbyhus Nordost
Karta 2. Valdistrikt Örbyhus Sydväst

Beslutet skickas till





Länsstyrelsen i Uppsala län
Utredare/utvecklare Kvalitet och strategisk utveckling
Valnämndens ordförande
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§ 110
Dnr 2021/511

Revidering av riktlinjer och principer för medborgardialog
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Riktlinjer och principer för medborgardialog.
Sammanfattning av ärendet

Demokratiberedningen har ansvar för att samordna det övergripande
demokratiarbetet och utveckla dialogen med medborgarna. I det arbetet tog
beredningen redan år 2014 fram Riktlinjer och principer för
medborgardialog som antogs av kommunfullmäktige i § 67/2014.
Demokratiberedningen reviderade dokumentet 2017 och
kommunfullmäktige fastslog det i § 93/2017. I år är det dags att se över
dokumentet och fastställa det igen.
Styrdokumentet Riktlinjer och principer för medborgardialog är reviderat
utifrån demokratiberedningens förslag på förbättringsområden. Ändringar
som gjorts innefattar en tydligare dokumentstruktur och processkarta,
koppling till kommunens arbete med Agenda 2030, tydligare formulerade
principer och hantering av dialog i komplexa samhällsfrågor.
Under demokratiberedningens möte framfördes ett förslag om att lägga till
att politiken kan närvara vid behov under intressentdialoger. Förslaget
godkändes av demokratiberedningen och skrevs in i dokumentet.
Barnrättskonsekvenser

Medborgardialog är ett viktigt verktyg för att få in barn och ungdomars
synpunkter och åsikter i frågor. Principerna fastställer vikten av att allas
perspektiv i en fråga belyses.
Beslutsunderlag






Beslut kommunstyrelsen § 189/2021
Beslut demokratiberedningen § 23/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Riktlinjer och principer för medborgardialog

Beslutet skickas till



Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling
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§ 111
Dnr 2021/553

Revidering av regler för skolskjuts och elevresor
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa reviderade regler för skolskjuts och elevresor.
Reservation

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

Tierps kommuns regler för skolskjuts och elevresor föreslås revideras enligt
nedan beskrivning. Syftet med revideringen är att skapa ett tydligare
dokument såväl för handläggaren som för medborgarna.
s.2 Uppdaterat verksamhet och dokumentansvarig.
s.6 Funktionsnedsättning hos eleven

Tydliggjort att det är behandlande läkare, psykolog eller liknande som ska
utfärda intyg vid ansökan om skolskjuts med hänsyn till en
funktionsnedsättning.
s.6 Särskilda omständigheter

Handläggaren har delegation att fatta beslut om skolskjuts och elevresor
enligt gällande lagstiftning och Tierps kommuns regler för skolskjuts och
elevresor. I de fall handläggaren föreslår bifall av ett beslut som denne inte
har delegation att fatta, lämnas ärendet vidare till utskottet barn och
ungdom. Det gäller även i de fall handläggaren bedömer att ärendet är av
principiell beskaffenhet och bör prövas av utskottet barn och ungdom.
s.6 Fritidshem

Text Ansökan görs på blankett ”Ansökan om skolskjuts för elev inskriven på
fritidshem” borttagen. I samband med lansering av e-tjänst finns
ansökningsblanketter inte längre tillgängliga på kommunens hemsida, utan
dessa lämnas ut efter kontakt med Medborgarservice eller handläggaren.
s.6 Skolskjuts vid växelvis boende

Text Ansökan görs på blankett ”Ansökan om skolskjuts vid växelvis
boende” borttagen. I samband med lansering av e-tjänst finns
ansökningsblanketter inte längre tillgängliga på kommunens hemsida, utan
dessa lämnas ut efter kontakt med Medborgarservice eller handläggaren.
Ordförande sign
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s.8 Handläggningstid

Tillagd text om senast datum för ansökan om elevresa. Första meningen är
även omformulerad.
s.8 Tillsynsansvar

Tillagd text om att vårdnadshavare ansvarar för att eleven förbereds och
tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt.
Chauffören har även frigjorts ansvaret om att gällande ordningsregler följs
då ansvaret åligger vårdnadshavaren.
s.9 Vänte- och restider

Tillagd text om att i de fall växelvist boende föreligger kan res- och/eller
väntetiden avvika från kommunens riktlinjer.
s.9 Överklagande av beslut

Vid överklagan om beslut för gymnasieelev är benämningen skolskjuts
ändrad till elevresa.
Barnrättskonsekvenser

I förslaget till reviderade regler för skolskjuts och elevresor har
vårdnadshavarens ansvar förtydligats gällande att vårdnadshavaren ska se
till att eleven förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert
sätt som möjligt. Det kan såväl vara en fördel för eleven att tillsammans
med sin vårdnadshavare träna på att klara skolvägen på ett så säkert sätt som
möjligt, som en nackdel att kommunen förtydligar att ansvaret åligger
vårdnadshavaren vilket kan leda till mer restriktiva bedömningar av rätten
till skolskjuts.
Förslaget är även uppdaterat med text om att res- och/eller väntetiden för en
elev kan avvika från kommunens riktlinjer i de fall växelvist boende
föreligger. Denna regel tillämpas redan vid handläggning i de fall en
vårdnadshavare bor utanför upptagningsområde för elevens
folkbokföringsadress och anvisad skola.
De övriga revideringarna bedöms inte påverka barn och unga på ett negativt
sätt.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ändringsyrkande

Jonhas Åker (SD) yrkar att i händelse av att elev utsätts för kränkande
behandling i samband med skolskjuts, kan inte chauffören anses vara den
som ska anmäla utan den personen ska vara skolpersonal/förälder/vakt.
Ordförande sign
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Bifall

Sara Sjödal (C), Lotta Carlberg (C), Emma Lokander (M) och Jenny
Lundström (MP) yrkar bifall till liggande förslag.
Avslag

Sara Sjödal (C), Lotta Carlberg (C) och Jenny Lundström (MP) yrkar avslag
till Jonhas Åkers (SD) ändringsyrkande.
Yttrande

Ann-Cathrin Larsson (L) yttrar sig.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Jonhas Åkers (SD)
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå
ändringsyrkandet och därmed besluta enligt liggande förslag.
Beslutsunderlag







Beslut kommunstyrelsen § 190/2021
Beslut utskottet barn och ungdom § 210/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Reviderade regler för skolskjuts och elevresor
Gällande regler för skolskjuts och elevresor

Beslutet skickas till



Samhällsplanerare Trafik och Resande
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§ 112
Dnr 2021/109

Återremiss - Ombudgetering av driftsanslag budget 2021
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att återremissen anses besvarad, samt
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.
Reservation

Sara Sjödal (C), Erik Kolm (C), Lotta Carlberg (C), Yaqub Ahmed (C),
Anna Ahlin (C), Magdalena Ewert (C), Lars Lindgren (C), Helén Jaktlund
(C), Mats Wikander (C), Anna Ohlström (C), Filip Håkansson (C), Lars–
Göran Birkehorn–Karlsen (M), Åsa Sikberg (M), Sven Lokander (M),
Carola Fredén (M), Emma Lokander (M), Kenneth Karlsson (M), Jessica
Tindre Falk (M), Lars Svensk (KD), Gunilla Wisell (KD), Oskar Jonsson
(MP), Jenny Lundström (MP) och Alfred Mujambere (L) reserverar sig till
förmån för eget yrkande /Bilaga/.
Sammanfattning av ärendet

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 3 mars 2021 återremitterades ärende
avseende förslag till sänkning av Tierps kommuns uttag av hyra från Tierps
kommunfastigheter AB med motsvarande 1 430 tkr för år 2021. Förslaget
uppkom i samband med att en ombudgetering från Kultur och Fritid till
Samhällsbyggnad hade föreslagits och beslutades då kostnaden för hyra för
Vendelbadet och Örbyhus sporthall sänktes med motsvarande summa i
samband med att driften av dessa två objekt återgick till kommunal drift.
Beslutsmotivering

Hyresförhandlingar mellan Tierps kommun och Tierps kommunfastigheter
avseende år 2022 har genomförts. I samband med dessa enades parterna
även om en hyressänkning med tre mkr per år med start 1 juli 2021.
Svar på frågeställningarna som lyftes i samband med återremitteringen
bifogas.
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Kommunstyrelsen (KS 2021/592 ) beslutade vid junisammanträdet att
föreslå kommunfullmäktige att tilläggsbudgetera 1 500 tkr till
Samhällsbyggnads för att kompensera för uteblivna hyror i enlighet med
hyresförhandlingarnas utfall.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då inga barn och unga påverkas av detta
beslut.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Då medlen enligt förslaget ligger kvar inom samhällsbyggnad bedöms inga
ekonomiska konsekvenser föreligga för Tierps kommun.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Sara Sjödal (C) yrkar att ingen sänkning av Tierps kommuns uttag av hyra
ska genomföras utöver det som avtalats mellan parterna vid genomförda
hyresförhandlingar.
Bifall

Viktoria Söderling (S), Alexander Karlsson (V), Jonhas Åker (SD) och
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Lotta Carlberg (C) och Jenny Lundström (MP) yrkar bifall till Sara Sjödals
(C) yrkande.
Avslag

Sara Sjödal (C), Lotta Carlberg (C), Jenny Lundström (MP) och Emma
Lokander (M) yrkar avslag till andra att-satsen i liggande förslag.
Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla första att-satsen genom
acklamation.
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordförande ställer proposition på andra att-satsen i liggande förslag och
Sara Sjödals (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
liggande förslag.
Sara Sjödal (C) begär omröstning.
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Beslutsgång omröstning

Följande omröstningsproposition godkänns:
- Den som vill bifalla liggande förslag rösta ja
- Den som vill bifalla Sara Sjödals (C) yrkande röstar nej
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar enligt liggande
förslag. (Omröstningsprotokoll/bilaga/).
Resultat:
Ja – 26 röster
Nej – 23 röster
Beslutsunderlag









Beslut kommunstyrelsen § 191/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Bilaga 1. Återremiss - Ombudgetering av driftanslag budget
Beslut KF 2021-03-03 -Ombudgetering av driftsanslag budget 2021
Beslut KS 2021-02-16 - Ombudgetering av driftsanslag budget 2021
Beslut KSAU 2021-02-02 - Ombudgetering av driftsanslag budget
2021
Tjänsteutlåtande - Ombudgetering av driftsanslag budget 2021

Beslutet skickas till




Kommundirektör
Ekonomichef
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§ 113
Dnr 2021/26

Godkännande av entledigande och val av ny ledmot i
demokratiberedningen
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Thomas Gahnstedts (KD) begäran om entledigande från sitt
uppdrag som ledamot i demokratiberedningen, samt
att till ny ledamot i demokratiberedningen, under perioden 28 september
2021 till och med 14 oktober 2022, välja Peter Zoné (KD).
Sammanfattning av ärendet

Thomas Gahnstedt (KD) har den 30 augusti 2021 inkommit med en begäran
om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i demokratiberedningen.
Barnrättskonsekvenser

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





Förslag till beslut
Inkommen begäran om entledigande
Nominering av ny ledamot

Beslutet skickas till





Berörda ledamöter
Lönecentrum
Sekretariatet
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§ 114
Dnr 2021/55

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser
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 varefter de 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
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