SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-05-29

Tid och plats

29 maj 2018, kl. 13:00-15:45 i Kommunhuset, A-salen, Kommunhuset, Tierp

Paragrafer

68-95

Utses att justera

Lars-Göran Birkehorn Karlsen

Beslutande
Ledamöter

Beslutande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän och övriga

Bengt-Olov Eriksson (S), ordförande
Jonas Nyberg (S), 1:e vice ordförande
Pia Wårdsäter (S)
Anette Pettersson (S) § 68
Viktoria Söderling (S)
Christer Niklasson (S)
Kenneth Gunnarsson (MP)
Alexander Karlsson (V)
Gunnar Jansson (S) §§ 69-95

Sara Sjödal (C), 2:e vice ordförande
Anna Ahlin (C)
Erik Kolm (C)
Daniel Blomstedt (M)
Joakim Larsson (SD)
Bengt Lindström (SD)

Gunnar Jansson (S) § 68
Helena Broman (S)
Torgny Helgesson (S)
Carina Larsson (MP)
Agnetha Andersson (V)

Anna Grimberg (C)
Lotta Carlberg (C)
Yaqub Ahmed (C) § 68-78
Jim Blomstedt (M)
Maj-Louise Ljungmark (SD)

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

Randi Graungaard, kommundirektör
Sara Stråfors, kommunsekreterare
Jenny Ljungvall Cardoso kommunjurist § 76
Jon-Erik Egerzegi, verksamhetschef skola § 76
Sofia Nohrstedt verksamhetschef kultur och fritid § 76
Helena Carlsson, verksamhetschef vård och omsorg § 76
Eva Limmergård, tf verksamhetschef individ och familjeomsorg § 76
Lars Ingeberg, verksamhetschef Medborgarservice § 76
Eva Berggård Nygren, tf verksamhetschef gemensam service § 76

Underskrifter
Sekreterare
Sara Stråfors
Ordförande
Bengt-Olov Eriksson
Justerande
Lars-Göran Birkehorn Karlsen
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BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-05-29

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-06

Datum då anslaget tas ned

2018-06-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Paragrafer

68-95

Underskrift
Sara Stråfors
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-05-29

Innehållsförteckning
Paragraf Rubrik

Dnr

Upprop
Val av justerare
§ 68

Information kl 14:00 Nya
förvaltningslagen Kommunjurist Jenny
Ljungvall Cardoso

§ 69

Remissvar - samråd kring förslag till
översiktsplan för Älvkarleby kommun
år 2050

2018/406

§ 70

Anvisningsbeslut Kyrkskolan

2018/471

§ 71

Beslutsunderlag för höjd
habiliteringsersättning

2018/450

§ 72

Samverkansavtal hjälpmedel i Uppsala
län

2018/466

§ 73

Dokumenthanteringsplan - Individ- och
familjeomsorg

2017/777

§ 74

Remissvar - Grön infrastruktur i
Uppsala län - analys av nuläget och plan
för insatsområden, dnr 511-5348-2015

2018/388

§ 75

Avfallsplan för Tierps kommun 20192022 - Beslut om betydande
miljöpåverkan

2018/282

§ 76

Tertialrapport - verksamhetsuppföljning
per den 30 april 2018

2018/500

§ 77

Ombudgetering av driftbudgeten 2018
mellan köpande verksamheter av
måltider

2018/333

§ 78

Strategi för kommunens arbete
personal- och kompetensförsörjning

2017/1042
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§ 79

Kommunstyrelsens delegationsordning
2018

2018/79

§ 80

Redovisning av delegationsbeslut KS
2018-05-29

2018/183

§ 81

Redovisning av protokoll 2018

2018/193

§ 82

Redovisning av delgivningar

2018/239

§ 83

Komplettering av ekonomiska styrregler

2017/991

§ 84

Bildande av kommunalt naturreservat Björns skärgård

2017/749

§ 85

Antagande av ändring av detaljplan
(ÄDP 215) Månkarbo

§ 86

Antagande av ny detaljplan (DP 432)
Söderfors företagspark

§ 87

Plan- och bygglovstaxa Tierps kommun

§ 88

Antagande av ny detaljplan (DP 1036)
Siggbo trädgårdsstad (Liggande bord)

§ 89

Tillämpningsanvisningar för
pensionsbestämmelser OPF-KL

2018/515

§ 90

Avgiftssänkning Kulturskolan

2018/420

§ 91

Motionssvar - Sjuknärvaro Alexander
Karlsson (V))

2018/312

2018/464

BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-05-29

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-06

Datum då anslaget tas ned

2018-06-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Paragrafer

68-95

Underskrift
Sara Stråfors
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-05-29

§ 92

Redovisning av ej verkställda beslut
utskottet arbete och omsorg 2018

2018/43

§ 93

Redovisning av ej verkställda beslut
utskottet barn och ungdom 2018

2018/419

§ 94

Dataskyddsombud kommunfullmäktige
för Tierps kommun

2018/324

§ 95

Sammanträdets avslutning

5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-05-29

§ 68
Information om den nya Förvaltningslagen
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunjurist Jenny Ljungvall Cardoso informerar om den nya
Förvaltningslagen (2018:900) som träder ikraft den 1 juli 2018.

Ordf sign

Justerandes sign
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Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-05-29

§ 69
Dnr 2018/406

Remissvar/Kungörelse - Förslag till Översiktsplan för Älvkarleby
kommun år 2050, Uppsala län, dnr 2016/524
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna yttrandet och skicka det till Älvkarleby kommun.
Sammanfattning av ärendet

Tierps kommun har mottagit en remiss från Älvkarleby kommun med
begäran om yttrande över förslag till ny översiktsplan för Älvkarleby
kommun år 2050. Tierps kommun bedöms utifrån en övergripande
genomgång av förslag till översiktsplan inte komma att negativt påverkas av
föreslagen markanvändning.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande och förslag till remissvar
Kungörelse - Förslag till Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050,
Uppsala län inklusive bilagor, dnr 2016/524
Beslutet skickas till

Älvkarleby kommun

Ordf sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-05-29

§ 70
Dnr 2018/471

Anvisningsbeslut Kyrkskolan
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att Kyrkskolans årskurser fyra, fem och sex från och med höstterminen
2018 flyttar till Aspenskolan under tiden undersökningen pågår av
Kyrkskolans lokaler. Nytt beslut fattas när utredningen resulterat i ett
fullständigt underlag.
Reservation

Joakim Larsson (SD) och Bengt Lindström (SD) anmäler skriftlig
reservation till förmån för eget yrkande. /Bilaga/
Sammanfattning av ärendet

Man har i samband med renovering av skolköket i Kyrkskolan funnit att det
finns bakteriell påväxt i grunden på huset. Hela skolan måste därför
undersökas vidare. Under den tiden kan skolan inte nyttjas som vanligt.
Eleverna i årskurs fyra, fem och sex hänvisas till Aspenskolan för att
fortsätta sin skolgång.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ökade kostnader för skolskjutsar och skjutsar för fritidselever på 260 000 kr
på helår. Första halvåret finansieras inom grundskolans ram. Finansieringen
för 2019 utreds inom budgetberedningen för 2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
att Kyrkskolans årskurser fyra, fem och sex från och med höstterminen
2018 tillfälligt flyttar till Aspenskolan under tiden undersökningen pågår av
Kyrkskolans lokaler. Nytt beslut fattas när utredningen resulterat i ett
fullständigt underlag.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.

Ordf sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-05-29

Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och Joakim Larsson
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets
förslag.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till

Utbildningschef
Skolchef
Rektor på Aspenskolan

Ordf sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-05-29

§ 71
Dnr 2018/450

Beslutsunderlag för höjd habiliteringsersättning
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att höja ersättningen till 10 kr/tim max 8 tim/dag från och med januari
månad 2018, vilket belastar verksamhet 78300, konto 45130,
att ge Vård och omsorg uppdrag att utreda möjlighet och konsekvenser av
att verkställa/erbjuda 8 timmars dag inom daglig verksamhet, samt
att finansieringen sker via statsbidrag med 161 800 kronor 2018 för
habiliteringsersättning.
Reservation

Daniel Blomstedt (M) och Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M) anmäler
skriftlig reservation till förmån för eget yrkande. /Bilaga/
Sammanfattning av ärendet

Personer som har daglig verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) får en så kallad habiliteringsersättning.
Ersättningen är inte reglerad i lagstiftning eller annat nationellt
styrdokument. Det är således upp till varje kommun att bestämma om
habiliteringsersättning ska ges och i så fall med hur mycket. Sedan 2015 är
habiliteringsersättningen i Tierps kommun 50 kronor per heldag (6 timmar).
Detta är i nivå med, eller något mer än vad övriga kommuner i länet har.
Regeringen har avsatt statsbidrag om totalt 350 miljoner kronor under 2018.
Bidraget får rekvireras för att införa eller höja en låg dagpenning till dem
som deltar i daglig verksamhet enlig LSS (habiliteringsersättning).
Bidraget rekvireras hos Socialstyrelsen senast 1 juni 2018. Tierps kommun
kan rekvirera max 945 000 kronor. Medlen kan användas 1 januari till 31
december 2018 och återredovisning ska ske våren 2019.
Beslutsmotivering

I samband med att regeringen beslutat om att fördela statliga medel för att
införa eller höja habiliteringsersättning finns skäl att se över denna.
Habiliteringsersättningen har inte justerats sedan 2015.

Ordf sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-05-29
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Under 2018 täcks höjningen av statliga medel. Från och med 2019 behöver
höjningen rymmas i budget.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Daniel Blomstedt (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
att bibehålla dagens ersättningsnivå avseende habiliteringsersättning.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och Daniel Blomstedts
(M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets
förslag.
Beslutsunderlag

Beslut utskottet arbete och omsorg § 48/2018
Beslutsunderlag höjd habiliteringsersättning
Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2018 till kommuner för
habiliteringsersättning
Beslutet skickas till

Verksamhetschef vård och omsorg
Chef funktionshindradeomsorg
Verksamhetsutvecklare Vård och omsorg

Ordf sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-05-29

§ 72
Dnr 2018/466

Samverkansavtal hjälpmedel i Uppsala län
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till Samverkansavtal Hjälpmedel i Uppsala län 20182020.
Sammanfattning av ärendet

Sedan 2007 har en länsgemensam enhet för hjälpmedelsförsörjning varit
etablerad och bedrivits av Uppsala kommun under benämningen
Hjälpmedel i Uppsala län (HUL). Styrform för enheten HUL är ett
interkommunalt avtal som regleras via ett samverkansavtal mellan
kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Östhammar och
Uppsala.
Respektive kommun ansvarar för framtagandet av kommunspecifika
riktlinjer inom hjälpmedelsområdet. Utifrån dessa riktlinjerna tas ett
sortiment av hjälpmedel fram och en gemensamma LOU-upphandlingar av
hjälpmedel görs i enlighet med detta. Riktlinjer och sortiment av hjälpmedel
finns beskrivna i kataloger, som stöd för förskrivare av hjälpmedel i
respektive kommun. Ersättningarna inom samverkansavtalet för att driva
enheten och tillhandahålla de tjänster och den service som ingår baseras på
följande fördelningsnycklar:



Basutbud - utifrån antal invånare över 21 år i respektive kommun
Rörlig del - utifrån hur mycket respektive kommun använder
service och tjänster inom samverkansavtalet.
Uppdragstagare för drift av enheten HUL är äldrenämnden, ÄLN.
Förändringar i samverkansavtalet 2018-2020
Samverkansavtalet har förändrats dels från att tidigare bara ha gällt för ett år
i taget till ett treårigt avtal, och dels i sin utformning till ett mer avskalat
grundavtal 2018-2020 som kompletteras med tre bilagor (prisbilaga,
produktbilaga och samarbetsbilaga) som redogör för de praktiska detaljerna
och som följs upp årligen och revideras vid behov.
Grundavtalet beskriver också fördelningsprinciperna mer tydligt än tidigare
års avtal.
Ordf sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-05-29

Beslutsunderlag

Beslut utskottet arbete och omsorg § 50/2018
Samverkansavtal Hjälpmedel Uppsala län 2018-2020 med prisbilaga,
produktbilaga och samarbetsbilaga
Beslutet skickas till

Verksamhetschef, vård och omsorg
Chef administrativt center IFO

Ordf sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-05-29

§ 73
Dnr 2017/777

Dokumenthanteringsplan - Individ- och familjeomsorg
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreliggande dokumenthanteringsplan med tillhörande
arkivbeskrivning, samt
att dokumenthanteringsplanens beslut ersätter ev. tidigare beslut om
bevarande/gallring av här redovisade handlingstyper tillkomna eller
behandlade efter 1 januari 2007.
Sammanfattning av ärendet

Att redovisa och beskriva sina allmänna handlingar är till nytta för den egna
myndigheten, men samtidigt en förutsättning för att den s.k.
offentlighetsprincipen ska kunna upprätthållas. Det finns därför lagkrav på
redovisning av allmänna handlingar enligt såväl 6 § arkivlag (1990:782)
som 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslag (2009:400).
Redovisningskravet följs upp av arkivföreskrifter för Tierps kommun 5 §
som gäller för alla kommunens myndigheter i dessa frågor.
Handlingarna beskrivs i en dokumenthanteringsplan med tillhörande
arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen syftar till att underlätta förståelse och
återsökning av handlingar, genom att i löpande text ge information om
organisation, verksamhet, sökvägar etc. I dokumenthanteringsplanen listas
alla aktuella handlingstyper tillsammans med beslut om bevarande/gallring,
hantering, registrering och förvaring.
Dokumenthanteringsplanen är ett styrande dokument som beslutas av den
egna myndigheten efter samråd med arkivmyndigheten enl. kommunens
arkivföreskrifter 7 §. Föreliggande plan har utarbetats inom individ- och
familjeomsorg och genomgått samråd med kommunens informationsstrateg
med delegation i arkivfrågor.

Ordf sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-05-29

Bilaga 1. Klassifikationsstruktur (grundstruktur) för kommunstyrelsen,
version 2.0, 2018.
Strukturen används som grund för kommunstyrelsens arkiv- och
informationsredovisning. Blåmarkerat område visar omfattningen av här
redovisad verksamhet inom individ- och familjeomsorg
1. Styra & leda verksamheten
1.1 Styra med politiska beslut
1.2 Verka för demokrati, jämställdhet & inkluderande
1.3 Informera & kommunicera
1.4 Främja näringsliv, samhällsutveckling & turism
1.5 Representera kommunen
1.6 Samarbeta med andra myndigheter & organisationer
1.7 Leda, följa upp & utveckla verksamheten
1.8 Behandla risk & säkerhet, GDPR samt juridiska frågor
1.9 Arbeta i projektform
2. Ge verksamhetsstöd
2.1 Registrera, hantera & förvara allmänna handlingar
2.2 Erbjuda IS/IT, drift & nätverk
2.3 Behandla HR-frågor, personaladministration & samverkan
2.4 Administrera utbetalning av löner, arvoden och pensioner
2.5 Administrera tjänsteresor & transporter
2.6 Administrera kommunens bruk av fastigheter & lokaler
2.7 Administrera inköp, leasing & upphandling
2.8 Administrera ekonomisk redovisning
3. Verkställa uppdraget
3.1 Erbjuda medborgar- & samhällsorienterad kundservice
3.2 Erbjuda kulturupplevelser & fritidsaktiviteter
3.3 Erbjuda barnomsorg i förskola, familjedaghem & öppna aktiviteter
3.4 Erbjuda utbildning i grundskola & gymnasium
3.5 Erbjuda Komvux, SFI & annan vuxenutbildning
3.6 Behandla frågor ang. socialt & ekonomiskt bestånd eller andra instanser
3.7 Behandla familjerättsliga frågor
3.8 Genomföra beslutade insatser enl. SoL & LSS1
3.9 Erbjuda rådgivning i konsument-, budget- & skuldsaneringsfrågor
3.10 Erbjuda kommunal hälso- & sjukvård samt samordnad vårdplanering
3.11 Bedriva kostverksamhet med tillagnings- & mottagningskök
3.12 Bedriva miljö- & hälsoskyddsverksamhet inkl. naturvård
3.13 Behandla samhällsplanering, byggande, mark & geodata
3.14 Behandla infrastruktur, trafik & parkering

Ordf sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-05-29
Beslutsunderlag

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 43/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
DHP-IFO-Beslutsversion
Arkivbeskrivning-IFO-Slutversion
Beslutet skickas till

Informationsstrateg enheten för kvalitet och strategis utveckling

Ordf sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-05-29

§ 74
Dnr 2018/388

Remiss - Grön infrastruktur i Uppsala län - analys av nuläget
och plan för insatsområden, dnr 511-5348-2015
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta remissvaret som sitt eget och skicka det till Länsstyrelsen
Reservation

Sara Sjödal (C), Erik Kolm (C), Ann Ahlin (C), Daniel Blomstedt (M)
och Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M) anmäler skriftlig reservation till
förmån för eget yrkande. /Bilaga/
Sammanfattning av ärendet

Tierps Kommun har beretts tillfälle att yttra sig angående Länsstyrelsens
rapport ”Grön infrastruktur i Uppsala län – Analys av nuläget och plan för
insatsområden”.
Grön infrastruktur handlar om att bevara och skapa ett sammanhängande
nätverk av natur i landskapet, både i och utanför tätorter. Det kan liknas vid
ett vägnät som gör det möjligt för arter att förflytta sig och sprida sig. Grön
infrastruktur är även viktigt för människan och våra samhällen, då det är
vetenskapligt bevisat att grönska i och kring tätorter förbättrar både fysisk
och psykisk hälsa.
I och med att tätorter expanderar tas mer naturmark i anspråk, och för att
kunna ha en hållbar samhällsutveckling är det viktigt att exploatering sker
med stor natur- och miljöhänsyn. Genom att peka ut områden med höga
natur- och rekreationsvärden möjliggörs att dessa vävs in i samhället istället
för att de byggs bort. Grön infrastruktur kan alltså med fördel användas som
ett planeringsverktyg, som hjälper till att kanalisera exploateringen till
lämplig mark.
Med en fungerande grön infrastruktur följer även flera ekosystemtjänster,
alltså nyttor och fiffiga lösningar som vi får av naturen. Människors hälsa
och spridningskorridorer för arter har redan nämnts. I och med
klimatförändringarna är grönområden med fungerande ekosystem viktiga då
de motverkar översvämningar och värmeböljor, samt renar vatten och luft
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-05-29
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Sara Sjödal (C) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
att remissvaret kompletteras med följande text:
Det råder ett motsatsförhållande mellan äganderätten framförallt med bäring
på skogs- och jordbrukssektorn och ”Grön infrastruktur”. Det ska därför i
rapportens syfte och indelning framgå tydligt att all planering, prövning och
prioritering ska bygga på frivillighet med godkännande från berörd
mark/vattenägare, något annat kan inte tillstyrkas av oss.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och Sara Sjödals (C)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
Beslutsunderlag

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 44/2018
Yttrande till Länsstyrelsen från Tierps kommun
Handläggarens tjänsteutlåtande
Missiv - Grön infrastruktur i Uppsala län - analys av nuläget och plan för
insatsområden inklusive bilagor
Beslutet skickas till

Länsstyrelsen
Naturvårdshandläggare
Kommunarkitekt
Kommunekolog

Ordf sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-05-29

§ 75
Dnr 2018/282

Avfallsplan för Tierps kommun 2019-2022 - Beslut om samråd
och utställning
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att ge Samhällsbyggnad uppdraget att skicka ut Tierps avfallsplan för 2019–
2022 inklusive bilagor på samråd, under perioden 1 juni 2018 – 30 juni
2018, till berörda, samt
att ställa ut avfallsplanen med bilagor för allmänheten, samt
att ge Samhällsbyggnad uppdraget att göra den till avfallsplanen tillhöriga
Miljökonsekvensbeskrivningen tillgänglig för allmänheten och
länsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet

Arbetet med den nya avfallsplanen inleddes under 2017. Den nya
avfallsplanen avses gälla under perioden 2019 – 2022. I avfallsplanen anges
mål och åtgärder för att styra utvecklingen av avfallshanteringen så att en
hållbar utveckling främjas.
I arbetet med framtagande av avfallsplanen har en bred grund och en god
förankring av planens mål säkrats genom tre temamöten där målområden
har diskuterats. Utifrån temamötena har målen i planen utvecklats och
samtliga deltagare har haft flera möjligheter att kommentera förslagen.
Dessa temamöten har varit
• Temamöte Nedskräpning
• Temamöte Matsvinn.
• Temamöte Cirkulär Ekonomi
I arbetet med framtagande av avfallsplanen har även en MKB
(Miljökonsekvensbeskrivning) tagits fram för att säkerställa att
miljöaspekter har integrerats i framtagandet och antagandet av planen.
Varje kommun i Sverige ska ha en uppdaterad avfallsplan enligt
miljöbalken.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-05-29
Tidsplan
Förslaget är att genomföra samråd samt utställning under perioden 2018-0601 – 2018-06-30.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Beslutet att ställa ut förslaget innebär inga kostnader. Åtgärdsförslag i
planen kommer, utifrån ekonomiskt utrymme, successivt tas med i
förvaltningars och bolags kommande verksamhetsplaner.
Beslutsunderlag

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 45/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Bilaga 0 Avfallsplan för Tierps kommun Utkast 180511
Bilaga 1 Nuläge avfallsplan 180502
Bilaga 2 Anläggningar 180502
Bilaga 3 Nedlagda deponier 180502
Bilaga 4 Mål och lagstiftning 180502
Bilaga 5 MKB Tierp avfallsplan 180502
Bilaga 6 Uppföljning av tidigare mål och åtgärder 180502
Beslutet skickas till

Chef enheten samhällsbyggnad
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§ 76
Dnr 2018/500

Tertialrapport - verksamhetsuppföljning per den 30 april 2018
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till verksamheterna att skjuta på olika åtgärder som kan
senareläggas,
att uppdra till verksamheterna att i möjligaste mån vakanshålla tjänster
resterande tid av året,
att alla anställningar ska resterande del av året godkännas av den för
verksamheten högsta ansvarige chefen (utbildningschef, verksamhetschef
vård-och omsorg o.s.v.),
att uppdra till Gemensam service att påskynda processen för att minska
matsvinnet,
att uppdra till Medborgarservice att prioritera försäljningen av tomtmark,
samt
att uppdra till kommundirektören att prioritera översynen av kommunens
lokalutnyttjande avseende främst förskolelokaler och skollokaler.
att uppdra till kommundirektören att prioritera översyn av kommunens
lokalutnyttjande och hyresavtal.
att uppdra till kommundirektören att till kommunstyrelsesammanträdet i
september presentera de hittills genomförda åtgärderna med
konsekvensanalyser för att nå budget i balans
att uppdra till kommundirektören att till kommunstyrelsesammanträdet i
september presentera förslag till besparingsåtgärder med
konsekvensanalyser om totalt 20 mkr på årsbasis, samt
att delge kommunfullmäktige verksamhetsuppföljningen och
kommunstyrelsen beslut.
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Kommunstyrelsen
2018-05-29
Reservation

Sara Sjödal (C), Erik Kolm (C) och Anna Ahlin (C) anmäler skriftlig
reservation till förmån för eget yrkande. /Bilaga/
Sammanfattning av ärendet

Resultat
Resultatet per den 30 april är – 13,1 mnkr vilket är 23,6 mnkr sämre än
periodiserad budget. Den periodiserade avvikelsen beror dels på försenade
intäkter från Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Dessutom har Individ-och familjeomsorgen haft höga kostnader för
inhyrning av konsulter.
Prognos
Prognosen för år 2018 pekar på ett bokslutsresultat på – 16,8 mnkr vilket är
36,8 mnkr sämre än budget. Förskolan prognostiserar ett underskott med
15,4 mnkr. Funktionshindradeomsorgen ett underskott med 7,5 mnkr och
Individ-och familj ett underskott på 12,8 mnkr. Underskotten kommer av
personalkostnader inom ovanstående verksamheter samt lokalkostnader för
HBV Bergis.
Måluppfyllelse
Måluppfyllelsen avseende verksamheternas specifika mål visar till stor del
att dessa uppfylls delvis. När det gäller kommunens övergripande
inriktningsmål att
Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i
balans så arbetar verksamheterna på ett strukturerat sätt för att uppfylla
detta mål och de kommungemensamma målen. Tertialresultatat och
bokslutsprognosen visar dock att ekonomi i balans inte är särskilt troligt
2018.
Kommentarer
När det gäller kommentarer från de olika verksamheterna avseende
ekonomiskt utfall samt bedömning av måluppfyllelse och verksamhet
hänvisas till de olika verksamhetsuppföljningarna.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Sara Sjödal (C) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta enligt följande
ändringsyrkande gällande den 6:e att-satsen
att uppdra till kommundirektören att prioritera översyn av kommunens
lokalutnyttjande och hyresavtal.
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Sara Sjödal (C) yrkar även att kommunstyrelsen ska besluta enligt följande
tilläggsyrkanden
att kommundirektören uppdras att inför nästa kommunstyrelse ta fram ett
förslag till ombudgetering för att ge verksamhetsområdet Förskola
kostnadstäckning för Kvarnbacken under 2018 samt
att kommundirektören uppdras att återkomma till nästa kommunstyrelse
med en fördjupad analys av orsakerna till varför kostnaderna för förskolan
Kvarnbacken inte fanns med i budgetramen för 2018 samt att samtidigt
presentera en handlingsplan för att åtgärda de framkomna orsakerna. samt
Daniel Blomstedt (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta enligt följande
ändringsyrkaden
att uppdra till verksamheterna att skjuta på de åtgärder som kan
senareläggas
att alla eventuella anställningar ska resterande del av året godkännas av den
för verksamheten högsta ansvarig chef
att uppdra till gemensam service att påskynda processen för att minska
matsvinnet
att uppdra till medborgarservice att prioritera försäljningen av tomtmark
Daniel Blomstedt (M) yrkar även att kommunstyrelsen ska besluta enligt
följande tilläggsyrkanden
att uppdra till kommundirektören att till kommunstyrelsesammanträdet i
september presentera de hittills genomförda åtgärderna med
konsekvensanalyser för att nå budget i balans
att uppdra till kommundirektören att till kommunstyrelsesammanträdet i
september presentera förslag till besparingsåtgärder med
konsekvensanalyser om totalt 20 mkr på årsbasis, samt
att delge kommunfullmäktige verksamhetsuppföljningen och
kommunstyrelsen beslut.
Bifall
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall på Sara Sjödals (C) ändringsyrkande.
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Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Daniel
Blomstedts (M) ändringsyrkanden och finner att kommunstyrelsen efter
revideringar av att-satserna beslutar enligt Daniel Blomstedts (M)
ändringsyrkanden.
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Sara Sjödals (C)
ändringsyrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Sara
Sjödals (C) ändringsyrkande.
Ordföranden ställer proposition på Daniel Blomstedts (M) tilläggsyrkanden
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Daniel Blomstedts (M)
tilläggsyrkanden.
Ordföranden ställer proposition på Sara Sjödals (C) tilläggsyrkanden och
finner att kommunstyrelsen beslutar avslå tilläggsyrkanden.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Yttrande inklusive bilagor

Beslutet skickas till

Ekonomichef
Verksamhetschefer
Kommunfullmäktige
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§ 77
Dnr 2018/333

Ombudgetering av driftbudgeten 2018 mellan köpande verksamheter
av måltider
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ombudgetering av driftbudget från Äldreomsorg, Grundskola,
Gymnasieskola och Gemensam service till Förskola med totalt 1 500 000 kr.
Omfördelning:
Från
Ansvar-7792 Verksamhetschef VoO, Vht-7021 Administration: 100 000 kr
Ansvar-669 Utbildningschef, Vht 6010 Admin centralt: 200 000 kr
Ansvar-679 Utbildningschef, Vht-6501 Övrig admin: 500 000 kr
Ansvar-11101 Chef Gemensam service, Vht-0450 Adm Gemensam service:
700 000 kr
Till
Ansvar-659 Utbildningschef, Vht-6101 Admin förskola: 1 500 000 kr
Sammanfattning av ärendet

1/1 2017 organiserades kommunens måltidsproduktion i en central
kostenhet, tillhörande Gemensam service. Den nya enheten skall vara
självfinansierad med intäkter från köpande verksamheter inom kommunen.
Därmed fick nya portionspriser beräknas för att täcka kostenhetens
nettokostnader.
I och med de nya portionspriserna har nettokostnaderna för de köpande
verksamheterna inom kommunen förändrats. För att verksamheternas
budgetramar skall överensstämma med den bokförda kostnaden föreslås
därför en justering. Gemensam service är involverad i ombudgeteringen
eftersom de tidigare bar kostnaden för kommunens kostkonsulent. Eftersom
Kostenheten nu är självfinansierad (och ligger under Gemensam service) har
denna kostnad i praktiken försvunnit.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

I och med ombudgeteringen flyttas budgetram 2018 från Äldreomsorg,
Grundskola, Gymnasieskola och Gemensam service till Förskola. På så vis
överensstämmer verksamheternas driftbudgetar bättre med faktiska
kostnader.
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Beslutsunderlag

Handläggarens tjänstetutlåtande
Beslutet skickas till

Respektive verksamhetschef
Ekonomienheten
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§ 78
Dnr 2017/1042

Strategi för kompetensförsörjning
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta Strategi för kompetensförsörjning.
Sammanfattning av ärendet

Under de senaste åren har frågan om kompetensförsörjning blivit allt mer
aktuell bland kommuner i Sverige. Enligt Sveriges kommuner och Landsting
(SKL) arbetar 1,2 miljoner människor i välfärden. De kommande tio åren
ökar både antalet barn och äldre i befolkningen kraftigt. Antalet personer i
arbetsför ålder ökar däremot betydligt mindre. Det innebär att konkurrensen
om arbetskraften på hela arbetsmarknaden kommer att tillta. Det är därför
ännu viktigare att uppfattas som attraktiva arbetsgivare och minska
rekryteringsbehovet.
Det är viktigt att ha en strategi vad gäller att attrahera, rekrytera, utveckla,
behålla, och avveckla kompetens för att kommunens verksamhet ska kunna
bedrivas effektivt och med god kvalitet.
SKL har formulerat nio strategier för att möta rekryteringsutmaningen. Det
handlar
om att använda kompetenser rätt, bredda rekryteringar, förlänga arbetslivet,
marknadsföra jobben, skapa engagemang, utnyttja teknik, underlätta
lönekarriär, visa på karriärmöjligheter och låta fler jobba mer. Dessa
strategier har vävts in i denna strategi.
I Tierps kommun kommer befolkningen enligt prognos att öka, vilket ökar
efterfrågan på kommunens service. Enligt årsredovisningen år 2017 kommer
cirka 300 av kommunens medarbetare att fram till 2023 uppnå pensionsålder
(65 år). Det innebär att kommunen via pensionsavgångar kommer att tappa
en sjättedel av sina anställda inom denna period, givet att de anställda går i
pension vid 65 års ålder.
Syftet med strategin för kompetensförsörjning är att Tierps kommun både ska
vara och framstå som en attraktiv arbetsgivare och därmed klara framtida
kompetensförsörjning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Beslutsunderlag

Beslut förhandlingsdelegationen § 10/2018
Strategi för kompetensförsörjning
Beslut kommunstyrelsen § 7/2018
Beslutet skickas till

Verksamhetschef gemensam service
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§ 79
Dnr 2018/79

Kommunstyrelsens delegationsordning 2018
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa kommunstyrelsens delegationsordning enligt föreliggande
förslag,
att ändringen gäller från och med 2018-05-29, samt
att kommunstyrelsens beslut § 49/2018 upphör att gälla från samma datum.
Sammanfattning av ärendet

Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten har
rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning.
Ändringar av följande punkter:
UtSf001
UtVu001
UtVu002
UtVu003
UtVu004
UtVu005
UtVu006
Biträdande rektor ska ändras till rektor på samtliga punkter.
Samt
HrLö001
HrLö002
Där tillkommer titeln lönechef.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till

Verksamhetschef skola
Verksamhetschef gemensam service
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§ 80
Dnr 2018/183

Redovisning av delegationsbeslut KS 2018-05-29
Beslut

Kommunalstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt kommunallagen, inklusive
beslut som fattas med vidaredelegation.
Sammanställning över delegationsbeslut:
Bygglov
Handlingsid KS 2018.2402
Period: 2018.04.12-2018.05.17
Miljö- och hälsoskydd
Handlingsid KS 2018.2405
Period: 2018.04.12-2018.05.17
Fastställande av faderskap
Handlingsid KS 2018.2062
Period: 2018.04.12-2018.04.25
Handlingsid KS 2018.2063
Period: 2018.03.26-2018.04.27
Bostadsanpassningsbidrag
Handlingsid KS 2018.2081
Period: Lista 4
Parkeringstillstånd
Handlingsid KS 2018.2408
Period: 2018.04.10-2018.05.15
Färdtjänst
Handlingsid KS 2018.2286
Period: 2018.04.11-2018.05.14

Ordf sign

Justerandes sign

30

Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-05-29

Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution
Handlingsid KS 2018.2504 listan skapas på sammanträdesdagen
Period: Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 29 maj 2018, lista
4/2018
Beslutsunderlag

Delegationslistor från verksamheterna.
Beslutet skickas till

Medborgarkansliet
Anna-Carin Nilsson Administrativ assistent IFO
Ulrika Hedqvist Chef Kommunikationsenheten
Ulf Sandell Chef Upphandlingsenheten
Kristina Matsson Handläggare Bostadsanpassning
Hanna Fontaeus Enhetschef IFO
Ann-Marie Sundin Avgiftshandläggare
Pia Wiberg Avgiftshandläggare
Monica Mattsson Administrativ assistent IFO
Carina Norin Administrativ assistent IFO
Åsa Lindahl Administratör IFO
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§ 81
Dnr 2018/193

Redovisning av protokoll 2018
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde 15 maj 2018, §§ 36-47
Utskottet samhällsbyggnad
Sammanträde 15 maj 2018, §§ 50-67
Utskottet barn och ungdom
Sammanträde 15 maj 2018, §§ 100-142
Utskottet arbete och omsorg
Sammanträde 15 maj 2018, §§ 47-52
Räddningsnämnd
Sammanträde 25 april 2018, §§ 26-35
Tierps Fjärrvärme
Sammanträde Bolagsstämma 8 maj 2018, §§ 1-14
Tierps Energi & Miljö AB
Sammanträde Bolagsstämma 8 maj 2018, §§ 1-12
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§ 82
Dnr 2018/239

Redovisning av delgivningar till ks 2018
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Följande handlingar redovisas:
Diarienummer KS 2018/1
Handlingsid KS 2018.1731
Handlingsid KS 2018.1991
Handlingsid KS 2018.2049
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§ 83
Dnr 2017/991

Komplettering av ekonomiska styrregler
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna komplettering av de ekonomiska styrreglerna under rubriken
Ekonomifokus enligt följande:
Bidrag till statlig infrastruktur får periodiseras. Periodisering av bidrag till
statlig infrastruktur sker genom att ta upp bidraget som en särskild
balansräkningspost som upplöses på upp till 25 år. En motsvarande
avsättning till bidraget skall också göras i balansräkningen som motsvarar
vad som är aktiverat. Bidraget skall aktiveras i balansräkningen när det finns
ett avtalat belopp. Bidraget skall omedelbart påbörjas att upplösas i
resultaträkningen oavsett om överlåtelse har skett.
Sammanfattning av ärendet

Tierp växer med nya områden för att möta behovet av mark för
bostadsbyggande, verksamheter och handel. Vid exploateringar där ny
infrastruktur med gator och vägar möter statlig infrastrukturs vägar krävs
ofta att ändringar och anslutningar till statlig infrastruktur görs med nya
tillfarter/avfarter.
För att kunna ansluta ny kommunal infrastruktur på ett ekonomiskt hållbart
sätt till den befintliga statliga infrastrukturen i kommunen med tex
anslutningar till Dp 1036 Siggbo Trädgårdsstad från väg 292 samt
infart/utfart till handelsområdet Dp 1055 så ger periodiseringen möjligheter
att fördela kostnaden över flera år och belastningen på kommunens
driftsbudget minskar.
Med periodisering så fördelas kostnaden över en längre tid. Det är ju så att
åtgärderna är att betrakta som investeringar och bör därför periodiseras på
liknande sätt som kommunens insatser när det gällde Citybanan.
Beslutsunderlag

Beslut kommunstyrelsen § 26/2018
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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§ 84
Dnr 2017/749

Bildande av kommunalt naturreservat - Björns skärgård
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklara Björns skärgård
som naturreservat med avgränsning enligt ”Beslutskarta Björns skärgård”,
att reservatet får namnet Naturreservatet Björns skärgård,
att med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken ska föreskrifter angivna i
”Beslut om bildande av Naturreservatet Björns skärgård” gälla för
naturreservatet för att säkerställa syftet med reservatet,
att ordningsföreskrifter utfärdade med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken ska
gälla omedelbart, även om de överklagas,
att med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken, meddela bestämmelser för förvaltningen av reservatet genom
att fastställa den till beslutet bifogade skötselplanen, ”Skötselplan
Naturreservatet Björns skärgård”,
att Upplandsstiftelsen ska vara förvaltare av reservatet, samt
att kungöra beslutet i Tierps kommuns författningssamling samt i
ortstidningarna Upsala Nya Tidning, Arbetarbladet och Lokaltidningen
Norra Uppland.
Reservation

Daniel Blomstedt (M) anmäler muntlig reservation till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Upplandsstiftelsen har i flera år utrett förutsättningarna att bevara de höga
naturvärdena och utveckla friluftslivet i Björns skärgård. Då
Fortifikationsverket år 2010 avsåg avyttra fastigheten Björn 1:1 fattade
Tierps kommun beslut (KS 2010/298 § 109) om att förvärva del av
fastigheten i syfte att bilda ett kommunalt naturreservat. Upplandsstiftelsen
förvärvade sedan fastigheten från kommunen, liksom merparten av
resterande delar av det blivande reservatet av Bergvik Skog AB.
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Kommunstyrelsens utskott för samhällsbyggnad beslutade 2017-10-03 §
130 att förelägga sakägare att framställa eventuella synpunkter på förslaget
till beslut och skötselplan för naturreservatet Björns skärgård inom 31 dagar
från delgivningsdagen, samt att lämna tillfälle till övriga att yttra sig senast
den 15 november 2017. Förslaget till beslut och skötselplan ställdes även ut
i kommunhuset och på kommunens webbplats.
Några yttranden har föranlett att kommunen valt att precisera föreskrifterna
mer. De preciseringar som har gjorts innebär förtydliganden och i något fall
en mildring av naturreservatsföreskrifterna. Inkomna yttranden har också
lett till vissa redaktionella ändringar i beslutstexter, skötselplan och kartor.
Justeringarna innebär inte någon ytterligare inskränkning som drabbar
sakägare, nytt samråd bedöms inte behöva genomföras.
Upplandsstiftelsen ska ansvara för förvaltningen av naturreservatet i
samarbete med Tierps kommun.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Daniel Blomstedt (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta
att inte bilda Naturreservatet Björns skärgård.
Bifall

Jonas Nyberg (S) yrkar bifall på utskottets förslag.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och Daniel Blomstedt
(M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets
förslag.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Bilaga 1 Beslut om bildande av Naturreservatet Björns skärgård
Bilaga 2 Skötselplan Naturreservatet Björns skärgård
Bilaga 3 Samrådsredogörelse
Karta A Beslutskarta Björns skärgård
Karta B Översiktskarta Björns skärgård
Karta C Karta över friluftsanordningar Björns skärgård
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Karta D Skötselområdeskarta Björns skärgård
Karta E Huvudsaklig förvaltningsinriktning Björns skärgård
Kommunstyrelsens beslut 2010-10-19 § 109, KS 2010/298
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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§ 85
Dnr

EDP 2016.1873

Antagande av ändring av detaljplan (ÄDP 215) Månkarbo
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta detaljplan ÄDP 215 – Månkarbo för fastigheten Månkarbo 11:1 i
enlighet med Plan- och bygglagen 5 kap 27 § (2010:900).
Beslutsmotivering

Den 8 december 2016 inkom en ansökan om planläggning för fastigheten
Månkarbo 11:1 till Tierps kommun. Sökande för åtgärden är AB
Tierpsbyggen. I ansökan framgår att sökanden önskar att bebygga
fastigheten Månkarbo 11:1 med bostadsbebyggelse i två våningar.
Fastigheten regleras i dagsläget av byggnadsplan D215 som tillåter bostäder
och handel i högst en våning.
Med bakgrund av detta beslutade Utskottet samhällsbyggnad 2017-01-31 §
5 att uppdra Samhällsbyggnadsenheten att inleda planarbete för ändring av
detaljplan för fastigheten Månkarbo 11:1. Syftet med planändringen är att
pröva möjligheten att utöka högsta antalet tillåtna våningar från en till två.
Ett första planförslag arbetades fram (samrådshandling) och godkändes av
Utskottet samhällsbyggnad 2017-10-03 § 118. Samråd hölls mellan 201710-14 och 2017-11-14. Inkomna yttranden har sammanställts och bemötts i
en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna synpunkter under samråd arbetades
planförslaget om till en granskningshandling och ställdes ut på granskning
mellan 2018-04-12 och 2018-05-03 i enlighet med Utskottet
samhällsbyggnads beslut 2018-04-10 § 40. Samtliga inkomna synpunkter
under granskning har bemötts i ett granskningsutlåtande och därefter har en
antagandehandling tagits fram. Mindre justeringar av planförslaget har
genomförts inför antagande i form av ökad utnyttjandedrag för
huvudbyggnad.
Sammanfattning av ärendet

Den 8 december 2016 inkom en ansökan om planläggning för fastigheten
Månkarbo 11:1 till Tierps kommun. Sökande för åtgärden är AB
Tierpsbyggen. I ansökan framgår att sökanden önskar att bebygga
fastigheten Månkarbo 11:1 med bostadsbebyggelse i två våningar.
Fastigheten regleras i dagsläget av byggnadsplan D215 som tillåter bostäder
och handel i högst en våning.
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Med bakgrund av detta beslutade Utskottet samhällsbyggnad 2017-01-31 §
5 att uppdra Samhällsbyggnadsenheten att inleda planarbete för ändring av
detaljplan för fastigheten Månkarbo 11:1. Syftet med planändringen är att
pröva möjligheten att utöka högsta antalet tillåtna våningar från en till två.
Ett första planförslag arbetades fram (samrådshandling) och godkändes av
Utskottet samhällsbyggnad 2017-10-03 § 118. Samråd hölls mellan 201710-14 och 2017-11-14. Inkomna yttranden har sammanställts och bemötts i
en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna synpunkter under samråd arbetades
planförslaget om till en granskningshandling och ställdes ut på granskning
mellan 2018-04-12 och 2018-05-03 i enlighet med Utskottet
samhällsbyggnads beslut 2018-04-10 § 40. Samtliga inkomna synpunkter
under granskning har bemötts i ett granskningsutlåtande och därefter har en
antagandehandling tagits fram. Mindre justeringar av planförslaget har
genomförts inför antagande i form av ökad utnyttjandedrag för
huvudbyggnad.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kostnader för planarbetet bekostas av den sökande och regleras i ett
planavtal, baserat på den av Kommunfullmäktige antagna Plan- och
bygglovstaxan. Planarbetet innebär inga ekonomiska belastningar för
kommunen.
Beslutsunderlag













Beslut utskottet samhällsbyggnad § 65/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Plankarta med planbestämmelser
Planbeskrivning innehållande genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Barnchecklista
Dagvattenutredning
Trafikbuller-PM
Miljöteknisk undersökning

Beslutet skickas till

Chef Samhällsbyggnad
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§ 86
Dnr

EDP 2017.1013

Antagande av ny detaljplan (DP 432) Söderfors företagspark
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta ny detaljplan DP 432 – Söderfors företagspark, för del av
fastigheten Söderfors bruk 1:67 i enlighet med Plan- och bygglagen 5 kap
27 § (2010:900).
Beslutsmotivering

Planförslaget syftar till att möjliggöra för verksamheter i form av kontor,
handel, lager och industri på del av fastigheten Söderfors bruk 1:67.
Planförslaget syftar även till att möjliggöra för en återvinningscentral. Inoch utfart anordnas från väg 760 som angränsar till planområdet. Vidare
möjliggör planförslaget för en utbyggnad av gång- och cykelväg längs med
del av väg 760 och in till den tilltänkta bebyggelsen i området.
Gällande översiktsplan (ÖP 2010-2030) framhåller delar av planområdet
som ett utpekat utbyggnadsområde. Översiktsplanens generella
rekommendationer för Söderfors anger att ortens industrier och andra
verksamheter ska ges möjlighet att verka och utvecklas. Planförslaget
möjliggör för en markanvändning i enlighet med denna rekommendation
och bedöms som helhet ligga i linje med gällande översiktsplan.
Eftersom att de förändringar som planförslaget möjliggör för bedöms vara
av sådan omfattning som är av intresse för allmänheten bedrivs planarbetet
efter ett utökat förfarande i enlighet med plan- och bygglagen 2010:900.
Sammanfattning av ärendet

Under 2017 har kommunen uppmärksammat en ökad efterfrågan på
planlagd mark för verksamheter i Söderfors. Ett flertal små och mellanstora
företag baserade i Söderfors har uttryckt ett behov av mark för att etablera
och expandera sina verksamheter. Med bakgrund av denna efterfrågan
beslutade Utskottet samhällsbyggnad den 30 juni 2017 § 75 att ge
Samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att påbörja en utredning för ny
detaljplan för del av fastigheten Söderfors bruk 1:67. Den berörda
fastigheten är i kommunal ägo, utgörs främst av skogsmark och angränsar
till befintligt industriområde. Ett första planförslag arbetades fram
(samrådshandling) och godkändes av Utskottet samhällsbyggnad 2018-0130 § 6. Samråd hölls mellan 2018-02-06 och 2018-03-07.
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Inkomna yttranden har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse.
Utifrån inkomna synpunkter under samråd arbetades planförslaget om till en
granskningshandling och ställdes ut på granskning mellan 2018-04-18 och
2018-05-09 i enlighet med Utskottet samhällsbyggnads beslut 2018-04-10 §
41. Samtliga inkomna synpunkter under granskning har bemötts i ett
granskningsutlåtande och därefter har en antagandehandling tagits fram.
Efter granskning har endast mindre justeringar av planförslaget genomförts.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kommunen står för kostnaden för upprättandet av detaljplanen. Planarbetet
finansieras genom att planavgift tas ut i samband med bygglovsansökan.
Kommunen är huvudman för allmänna platser inom planområdet och
ansvarar därmed för anläggande, skötsel och underhåll av gator och andra
allmänna platser som kommunen är huvudman för. Kommunen ansvarar
även för utbyggnad av vatten och avlopp. I övrigt regleras
ansvarsfördelningen vid genomförande av detaljplanen av
exploateringsavtal som tecknas mellan kommunen och byggherren.
Planförslaget gör det möjligt för företag att etablera och expandera sina
verksamheter i Tierps kommun, vilket skapar goda förutsättningar för nya
arbetstillfällen och utökad service. I förlängningen kan planförslaget
medföra intäkter för kommunen i form av ökade skatteintäkter.
Beslutsunderlag

Beslut utskottet samhällsbyggnad § 66/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande (2018-05-10)
Plankarta med bestämmelser (2018-05-10)
Planbeskrivning innehållande genomförandebeskrivning (2018-05-10)
Samrådsredogörelse (2018-03-23)
Granskningsutlåtande (2018-05-10)
Fastighetsförteckning (2017-12-19, uppdaterad 2018-05-07)
Behovsbedömning (2017-10-02)
Barnchecklista (2017-10-02)
Dagvattenutredning (Ramböll, 2018-01-08)
Markteknisk undersökningsrapport (Ramböll, 2017-12-11)
PM Geoteknik (Ramböll, 2017-12-11)
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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§ 87
Dnr 2018/464

Plan- och bygglovstaxa Tierps kommun
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Plan- och bygglovtaxa Tierps kommun, inklusive kart- och mättaxa.
Beslutsmotivering

Det nya förslaget till plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, har
justerats för att avgifterna ska ge täckning för kommunens nedlagda tid- och
arbetskostnader.
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 11 kap. 5 §
kommunallagen (2017-725). Enligt självkostnadsprincipen får kommuner
inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster de
tillhandhåller, 11 kap 6 § KL. Även 12 kap 8-10 §§ plan- och bygglagen
(2010:900) ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter.
Sammanfattning av ärendet

Under våren 2018 har ett nytt förslag till plan- och bygglovtaxa inklusive
kart- och mättaxa arbetats fram. Taxan har justerats med avseende på
upplägg, rimlighet samt självkostnads- och likställighetsprincipen.
Utredningen har bedrivits av två studenter från samhällsplanerar
programmet i Gävle och målet har varit att ta fram ett nytt förslag på taxa
som avspeglar kommunens situation samt ge täckning för nedlagda tids- och
arbetskostnader.
Utredning visar att den gällande plan- och bygglovtaxan i Tierps kommun
har utrymme för flertalet förbättringar. Den nuvarande taxan är mycket låg
både vad gäller tidsuppskattningen och i jämförelse med andra kommuners
taxor. Detta ger en hänvisning om att kommunen inte får sina omkostnader
tillgodosedda genom gällande avgifter.
Förslaget för den nya taxan har utformats med hjälp av SKL:s underlag för
taxekonstruktion. Det nya taxaförslaget ska ge en tydligare koppling till
kommunens handläggning och arbetsinsats för olika typ av ärenden.
Upplägget på taxan ska vara tydligare att förstå och utläsa för både
beslutsfattare, sökande och förvaltning. Taxaförslaget främjar för både
sociala- och ekonomiska hållbarhetsaspekter och får en tydligare koppling
till Plan- och bygglagen.
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Beslutsunderlag

Beslut utskottet samhällsbyggnad § 67/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Plan- och bygglovtaxa i Tierps kommun - Rapport gällande utvärdering om
nytt förslag till taxa
Ny taxa tabeller
Beslutet skickas till
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§ 88
Dnr 2016.1830

Godkännande av granskningsutlåtande samt antagande för ny
detaljplan (DP 1036)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplanen DP 1036 – Siggbo trädgårdsstad för del av
fastigheterna Tierp 1:1, Svanby 40:1, 1:10, 2:28 samt 2:50 i enlighet med
Plan- och bygglagen 5 kap. 27 § (2010:900).
Reservation

Joakim Larsson (SD) och Bengt Lindström (SD) anmäler skriftlig
reservation till förmån för eget yrkande. /Bilaga/
Sammanfattning av ärendet

Planprogrammet för Siggbobäcken godkändes 2015-10-20 § 141 av
utskottet Samhällsbyggnad. Planprogrammet syftade till att utreda
möjligheterna för en ny stadsdel i Tierps köping vilken i huvudsak är tänkt
att utgöras av bostäder men även ett handelsområde. Planprogrammet ligger
till grund för arbetet och utformningen av denna detaljplan, vilken
Samhällsbyggnadsutskottet 2016-11-15 §157 uppdrog
Samhällsbyggnadsenheten att ta fram.
Ett samrådsförslag arbetades fram och utskottet samhällsbyggnad godkände
detta och uppdrog Samhällsbyggnadsenheten att samråd skulle hållas 201705-15 § 59. Samrådet pågick mellan 2017-05-23 och 2017-08-07, ett
samrådsmöte ägde rum 2017-08-01.
De synpunkter som inkom under samrådet sammanställdes i en
samrådsredogörelse och ett granskningsförslag arbetades fram.
Enligt beslut 2018-03-27 § 38 godkände utskottet samhällsbyggnad
samrådsredogörelsen och granskningsförslaget samt uppdrog
Samhällsbyggnadsenheten att ställa ut planförslaget för granskning.
Granskningen pågick mellan 2018-03-27 och 2018-04-23. De synpunkter
som inkommit under granskningen har sammanställt och bemötts i ett
granskningsutlåtande och planförslaget har arbetats om till
antagandehandlingar.
Planområdet angränsar i väst till Siggbo företagspark, vilken är under
anläggande. Sydväst om området återfinns främst jordbruksmark, men även
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det nyligen laga kraft vunna detaljplaneområdet ”Siggbo handelsområde”.
Norr samt öster om planområdet återfinns köpingens nuvarande
bebyggelsefront. Det markområde som utgör planområdet har fram till ett år
sedan brukats som jordbruksmark.
Sammanfattningsvis innebär planförslaget att det ca 32 hektar stora området
planläggs för bostäder, centrumverksamhet samt stora park-, lek och
rekreationsområden. Genom planbestämmelser om utformning och läge på
delar av områdets byggnation är avsikten att skapa en stadsdel med karaktär
av trädgårdsstad.
Då de förändringar planförslaget möjliggör för bedöms vara av sådan
omfattning och typ som är av intresse för allmänheten bedrivs planarbetet
efter ett utökat planförfarande i enlighet med den lagstiftning som var
gällande vid planarbetets påbörjande. Planförslaget strider mot kommunens
gällande översiktsplan (ÖP 2010-2030), då jordbruksmark tas i anspråk till
förmån för bebyggelse. Dock innebär bebyggelse i aktuellt område att
stationsnära bostäder möjliggörs och befintlig service, handel etc. kan
utnyttjas och planen ligger i dessa avseenden i linje med översiktsplanen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Planarbetet bekostas av kommunen som kompenseras genom framtida
planavgifter i samband med bygglov.
Planens genomförande kommer innebära stora investeringar för kommunen,
kopplat till den helt nya infrastrukturen som behöver komma till för att göra
området byggbart och ansluta den tillkommande bebyggelsen till befintlig
köping. Finansiering av infrastrukturen avses ske genom försäljning av
tomter. Planens förverkligande medför ökade ytor i behov av skötsel.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
att detaljplanen DP 1036 – Siggbo trädgårdsstad för del av fastigheterna
Tierp 1:1, Svanby 40:1, 1:10, 2:28 samt 2:50 i enlighet med Plan- och
bygglagen 5 kap. 27 § (2010:90), ska återemitteras.
Bifall

Jonas Nyberg (S) yrkar bifall på utskottets förslag.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
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Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och Joakim Larssons
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets
förslag.
Beslutsunderlag

Beslut utskottet samhällsbyggnad § 68/208
Handläggarens tjänsteutlåtande
Plankarta med planbestämmelser
Planbeskrivning
Samrådredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Geoteknik:
- Markteknisk undersökningsrapport (MUR)
- Teknisk PM Geoteknik
- Beräknings-PM Skyddsvall
- Översiktlig erosions- och stabilitetsutredning
- Hydrogeologisk utredning
Dagvattenutredning
PM Miljöteknisk markundersökning
Naturvärdesinventering
PM VA-teknik
Trafikbullerutredning
Arkeologisk utredning etapp 1 & 2
Arkeologisk förundersökningsrapport
Riskanalys
PM Trafik
Fördjupat landskapsprogram – Siggbobäcken
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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§ 89
Dnr 2018/515

Tillämpningsanvisningar för pensionsbestämmelser OPF-KL
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta Tillämpningsanvisningar för pensionsbestämmelser OPF-KL.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade § 76/2014 att anta bestämmelser om
omställningsstöd och pension till nyvalda förtroendevalda (OPF-KL) med
tillhörande bilaga. Det beslutade även att för dem som nu tillhör PBF, PRFKL eller äldre bestämmelser/ reglementen fortsätter tidigare
pensionsreglementen att gälla framgent samt att uppdra till
kommunstyrelsen att besluta om tillämpningsanvisningar.
Kommunstyrelsen beslutar nu om tillämpningsanvisningarna.
Bakgrund
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013
antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som
nytillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014 eller senare.
Bestämmelserna är helt nya, vilket betyder att de inte innehåller samma
förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen
för förtroendevalda.
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser.
Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår 2014-12-31 eller
senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan
egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa
förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd.
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar
pensionsavtalet AKAP-KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på
livsinkomstprincipen.
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OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och
landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av
bestämmelserna.
Beslutsunderlag

Beslut förhandlingsdelegationen § 8/2018
Tillämpningsanvisningar för pensionsbestämmelser OPF-KL
Beslut kommunfullmäktige § 76/2017
Beslutet skickas till

Verksamhetschef gemensam service
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§ 90
Dnr 2018/420

Avgiftssänkning Kulturskolan
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa avgiften till 300 kronor per termin fr o m hösten 2018.
Reservation

Daniel Blomstedt (M), Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M), Joakim Larsson
(SD) och Bengt Lindström (SD) anmäler skriftlig reservation till förmån för
eget yrkande. /Bilaga/
Sammanfattning av ärendet

Nationellt har kulturskolan länge varit en angelägenhet för socioekonomiskt
priviligierade barn och ungdomar. En påfallande stor del av de som går på
kulturskolor runt om i landet har dessutom föräldrar som har ett förflutet
inom kulturell verksamhet i allmänhet och inom
musik/kulturskoleverksamhet i synnerhet. Merparten av dagens aktiva
elever både nationellt och i Tierp hämtas från denna grupp. Orsakerna till
detta är flera. En är kopplad till avgifter.
I dagsläget har kulturskolan i Tierp cirka 300 elever som betalar 650 kr i per
termin och för 2017 var den budgeterade elevavgiftsintäkten 460 tkr.
Erfarenheter av avgiftsfritt i Sverige
Nationellt har nu allt fler kommuner tagit sikte på avgiftsfri verksamhet
vilket går i linje med regeringens nationella strategi för Kulturskolan En
inkluderande kulturskola på egen grund SOU 2016:69. Tierps kommun har
tagit kontakt med ett 15-tal av dessa och förhört oss om de erfarenheter man
gjort. I kontakten med avgiftsfria kommuner finns en rad lärdomar vi tagit
del av. Samtliga avgiftsfria kommuner som vi kontaktat lyfter den
demokratiska aspekten i att göra kulturskolan tillgänglig för alla. En annan
aspekt som flera avgiftsfria kulturskolor lyfter fram är den nya dynamik som
uppstått inom Kulturskolan då nya grupper finns i elevgruppen.
I Älvkarleby vittnar man om att det från att ha funnits en handfull elever på
en viss skola, plötsligt fanns ett femtiotal som direkt efter att avgifter
slopades anmäldes till kulturskolans verksamhet. Samma ska har hänt i
bland annat Orsa, Degerfors, Åre och Strömsund.
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Dessa är kommuner där man betonar att det inte handlat om att öka antalet
elever nämnvärt mycket, istället understryker man starkt att grundläggande
målbild har varit att inget barn i respektive kommun ska stå utanför på
grund av ekonomiska skäl.
Från Boden och Svenljunga berättar man att antalet personer med
invandrarbakgrund ökat starkt. I Östhammars kommun har avgiftsfriheten
inneburit att man ökat antalet elever i gruppundervisning. Man har även
dragit ner den administrativa kostnaden, eftersom fakturahanteringen
försvinner.
Tierps kommun
För att bryta den skeva situationen kring vilka som tar del av vår verksamhet
är frågan kring avgifter tungt vägande. Idag ger vi inte barnen/ungdomarna i
Tierps kommun likvärdiga möjligheter att delta i verksamheten. Med största
sannolikhet skulle sänkta avgifter på Kulturskolan hjälpa till att överbrygga
klyftor och helt säkert innebära att fler tar till sig till kulturskolans utbud.
Målet med avgiftssänkningen är alltså dels att sänka trösklarna för att närma
sig kulturskolan, dels att inom den tjänstevolym som idag finns på
kulturskolan erbjuda undervisning till fler elever.
Den stora omställningen för lärargruppen kommer att bli att ta sig an elever
utan starkt stöd från målsmän. Kontakten med denna nya elevgrupp kommer
ställa krav på nya arbetssätt såsom gruppundervisning och ett utökat
projekttänk. De kulturskolor vi varit i kontakt med lyfter framförallt dessa
två vägar fram för att kunna erbjuda undervisning för fler utan att för den
skull öka tjänstevolymen hos personalgruppen. Man bör vara medveten om
att en avgiftssänkt kulturskola fortfarande kommer att innebära köer till
vissa instrument, alla kan ej få tillgång direkt då vissa instrument är mer
populära än andra.
Information
Information har delgivits kollegiet på APT och samverkats. Risk och
konsekvensanalys har genomförts under våren. Ändringen föreslås
genomföras fr o m terminsstart ht-18.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Verksamheten har äskat och fått beviljat 150 tkr i ram för detta 2018 på
halvårseffekt. Detta ger möjlighet till en sänkning från 650 tkr till 300
tkr/termin. För att erbjuda sänkning på helårseffekt äskas ytterligare 150 tkr
för 2019.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Yrkande

Daniel Blomstedt (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta
att bibehålla dagens avgiftsnivå för Kulturskolan.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och Daniel Blomstedts
(M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets
förslag.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till

Kulturskolechef
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§ 91
Dnr 2018/312

Motion - Sjuknärvaro Alexander Karlsson (V)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen
Reservation

Alexander Karlsson (V) anmäler muntlig reservation till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Alexander Karlsson (V) lämnade den 19 mars 2018 in en motion med titeln
– Sjuknärvaro. Motionen anmäldes till kommunfullmäktige den 10 april
2018 § 33.
Jonas Nyberg (S), vice ordförande kommunstyrelsen svarar nu på motionen:
Årlig utredning av sjuknärvaro
Att utreda sjuknärvaro är svårt då det är omöjligt att ha en exakt definition
av sjukdom. Många lider t.ex. av kroniska sjukdomar som inte gör dem
arbetsoförmögna och som inte heller påverkar deras omgivning på
arbetsplatsen. Det finns grader i begreppen god hälsa och ohälsa. Det är
därför svårt och inte heller önskvärt att få ner sjuknärvaron till noll.
Däremot ska inte medarbetare gå till arbetet då de bör vara hemma för att
tillfriskna eller för att de sprider smitta till omgivningen.
Det är viktigt att genom attitydpåverkan få ett arbetsklimat där man tryggt
kan vara sjukskriven då man är arbetsoförmögen eller riskerar att sprida
smitta. Denna attitydpåverkan bör ske på arbetsplatsträffar och vid
medarbetarsamtal. Vid dessa samtal kan frågor om sjuknärvaro ställas och
på det sättet kan chefer få en uppfattning om hur attityden till sjuknärvaro
är.
Handlingsplan för att sänka sjuknärvaro
I det systematiska samverkansarbetet ska handlingsplaner arbetas fram på
alla arbetsplatser för att fånga de risker som finns i arbetsmiljön och hitta
aktiva åtgärder för att lösa dem. Om det är problem med sjuknärvaro ska
detta tas med i handlingsplanerna.
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Det finns en partsgemensam arbetsgrupp ledd av personalchefen som
arbetar med att nå de mål som ställs i den arbetsmiljöpolicy som beslutats av
Kommunfullmäktige. I policyn framgår följande ”Arbetsmiljöarbetet ska
integreras i det ordinarie verksamhetsarbetet och vara en viktig del i
kommunens samverkansarbete. Samverkansgrupperna är tillika
skyddskommittéer. Arbetsmiljöarbetet ska vara förbyggande. Tierps
kommun ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med
aktuell arbetsmiljölagstiftning. För att skapa förutsättningar för detta krävs
återkommande kompetensutvecklingar på arbetsmiljöområdet”.
Kommunen genomför två partsgemensamma arbetsmiljöutbildningar per år.
Vid dessa kan problemet med icke önskvärd sjuknärvaro tas upp. Frågan om
icke önskvärd sjuknärvaro kan även ingå som en viktig fråga i den
partsgemensamma arbetsgruppens arbete.
Redovisning av sjuknärvaro i årsbokslut
Av ovan nämnda skäl är det svårt, för att inte säga omöjligt, att redovisa
sjuknärvaro i årsbokslutet. Däremot kan arbetet som bedrivs för att förbättra
arbetsmiljön och för att nå de arbetsmiljömål som finns i arbetsmiljöpolicyn
redovisas. I detta arbete ingår attitydpåverkan vad gäller icke önskvärd
sjuknärvaro.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Alexander Karlsson (V) yrkar bifall på motionen.
Bifall

Jonas Nyberg (S) yrkar bifall på föreliggande förslag.
Beslutsgång

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




KF § 33/2018
Motion – Sjuknärvaro Alexander Karlsson (V)

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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§ 92
Dnr 2018/43

Redovisning av ej verkställda beslut utskottet arbete och
omsorg kvartal 1, 2018
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut kvartal 1 2018, samt
att överlämna rapporteringen till kommunfullmäktige för kännedom.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller beviljad insats
enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt. Beslut avseende vuxna
från 21 år som har rapporterats för perioden 1 januari till 31 mars 2018,
d.v.s. kvartal 1, är:
Ej verkställda beslut:
 Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Beslutsdatum:
2014-04-07.
 Kontaktperson enligt LSS. Beslutsdatum 2017-11-30.
 Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Beslutsdatum:
2017-12-21.
 Hemtjänst enligt SoL. Beslutsdatum: 2017-11-17.
Verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut:
 Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Beslutsdatum:
2017-06-05. Datum för verkställighet: 2018-02-01.
 Avlösarservice enligt SoL. Beslutsdatum: 2017-07-20. Datum för
verkställighet: 2017-09-01.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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§ 93
Dnr 2018/419

Redovisning av ej verkställda beslut utskottet barn och ungdom
kvartal 1, 2018
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut kvartal 1 2018, samt
att överlämna rapporteringen till kommunfullmäktige för kännedom.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd eller beviljad insats enligt Socialtjänstlagen (SoL)
eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt. Beslut avseende barn och
unga som har rapporterats för perioden 1 januari till 31 mars 2018, d.v.s.
kvartal 1, är:
Ej verkställda beslut:
 Kontaktperson enligt LSS. Beslutsdatum: 2017-12-15.
 Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Beslutsdatum:
2017-09-19.
Verkställt beslut som tidigare har rapporterats som ej verkställt:
 Kontaktperson enligt SoL. Beslutsdatum: 2017-06-09. Datum för
verkställighet: 2018-02-01.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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§ 94
Dnr 2018/324

Dataskyddsombud för kommunfullmäktige Tierps kommun
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utse informationsstrateg Gunnel Andersson till dataskyddskyddsombud
för Tierps kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet

Gunnel Andersson är, enl. beslut i kommunstyrelsen § 60/2018, utsedd till
dataskyddsombud för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Tierps
kommun.
Den 25:e maj 2018 upphör personuppgiftslag (1998:204) och ersätts av
dataskyddsförordning, (EU) 2016:679 med kompletterande lagstiftning.
Enligt EU-förordningen, vilken kommer att gälla direkt som lag i alla
medlemsländer, är det obligatoriskt för alla offentliga organ att utse ett
dataskyddsombud. Dataskyddsombudets utnämning, ställning och uppgifter
förtydligas i dataskyddsförordningens artikel 37-39.
Dataskyddsombudet ska anmälas till Datainspektionen, som är statlig
tillsynsmyndighet.
Beslutsunderlag






Handläggarens tjänsteutlåtande
Ks § 60/2018
Dataskyddsförordningen, artikel 37-39
Länk till Datainspektionens hemsida, med information om att utse
dataskyddsombud

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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§ 95
Sammanträdets avslutning
Ordföranden tackar alla ledamöter och ersättare för det första halvårets
genomförda sammanträden och lovordar det goda samtals- och
debattklimatet som har rått under nämnda period och uttrycker en önskan
om att höstens sammanträden ska fortsätta i samma anda. Därefter önskar
ordföranden alla en skön och trevlig sommar och avslutar sammanträdet.
2:e vice ordförande önskar ordföranden detsamma.
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