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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-05-21

KS 2021/538

Återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till
kommunstyrelsen
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga återrapporteringen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 4 - 5 §§ ska nämnderna redovisa
till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har
lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§.
Verkställande av kommunfullmäktiges beslut återrapporteras till
fullmäktige två gånger om året. I rapporteringen redovisas samtliga
uppdrag som är pågående, ej ännu verkställda eller sedan senaste
rapporteringen, slutförda. Rapporteringen sker två gånger per år, i juni och
i december.

Följande uppdrag till kommunstyrelsen är pågående eller ej ännu
verkställda:

Beslutsdatum Uppdrag
2019-12-12
§ 150

Återrapportering

KS 2019/908
Pågående.
Grundskolans organisation.
Se över grundskolans
organisation och lokalutnyttjande i syfte att
organisationen följer lagen
och att våra lokaler nyttjas på
ett optimalt sätt, att inga
större förändringar i grundskolans organisation görs
förrän utredningen överlämnats till och hanterats i
kommunstyrelse och
fullmäktige.
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2021-03-03
§ 15

2021-04-07
§ 39

Kommunfullmäktige beslutade § 98/2020 att tidpunkten
för överlämnande av förslag
till beslut om grundskolans
organisation, flyttas fram till
fullmäktiges sammanträde i
september 2021.
KS 2020/939
Pågående
Att, enligt kommunens
finanspolicy, omsätta
befintliga lån samt ta upp
eventuellt nya lån för år 2021
inom en ram på 75 mnkr.
KS 2020/991
Pågående
Återkomma till
kommunfullmäktige med
förslag till ändrade
ägardirektiv avseende
avkastningskravet.

Följande uppdrag till kommunstyrelsen är sedan senaste
återrapporteringen den 15 december 2020, slutförda:

Beslutsdatum Uppdrag

Återrapportering

2019-11-05
§ 124

KS 2019/361 Att utreda
möjligheten till bilfritt på
Centralgatan, mellan Södra
Esplanaden och Brunnsgatan,
och att utredningen tar ett
helhetsgrepp om trafiksituationen i Tierps centrum.

Fortsatt utredning
kommer integreras i
arbetet med ny detaljplan
för området "Gästis" och
"handelsbanken" och
Södra esplanaden. Även
busstrafik kommer
beaktas i sammanhanget.

2020-02-25
§ 14

KS 2019/844 Kommunfullmäktiges presidium har fått i
uppdrag att utarbeta förslag
till nytt Reglemente för
Tierps kommuns revisorer.

Klar.
Beslut KF § 42/2021

Barnrättskonsekvenser

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



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till




Kommundirektör
Sekretariatet

I tjänsten
Kristina Sennblad
Enhetschef
Lednignsstöd

