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Dnr

Upprop
Val av justerare - Viktoria Söderling,
direktjustering
§ 112

Godkännande av föredragningslistan
2020 KS

§ 113

Vårdnadsöverflytt enligt 6 kap. 8 §
föräldrabalken

§ 114

Vårdnadsöverflytt enligt 6 kap. 8 §
föräldrabalken

§ 115

Teckningsrätt avseende kommunens
bankkonton, bankgirokonton,
plusgirokonton och checkräkningar

2020/462

§ 116

Ansökan Förskoleverksamhet
Norlandia Förskolor AB

2020/460

§ 117

Åtgärder omställningskostnader Bergis Tegelbruksgatan

2020/538

§ 118

Åtgärder omställningskostnader Bäggeby

2020/537

§ 119

Prognos maj 2020

2020/542

§ 120

Åtgärder omställningskostnader Högbergsparken

2020/535

§ 121

Beslut om att genom ordförandebeslut
anta bilagd delegationsordning

2020/546

Ordförande sign

Justerare sign
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2020/42
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§ 112
Dnr 2020/42

Godkännande av föredragningslistan 2020 KS
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan med följande revideringar:


Ärende 12, Beslut om att genom ordförandebeslut anta bilagd
delegationsordning har lagts till i ärendelistan.

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 115
Dnr 2020/462

Teckningsrätt avseende kommunens bankkonton,
bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal (C),
kommunstyrelsens vice ordförande Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M),
kommundirektör Rand Graungaard, ekonomichef Veikko Niemi,
redovisningschef Tony Borselius, ekonom Lena Asplund, ekonom Linda
Grundin, ekonomiassistent Agneta Rostedt, ekonomiassistent Åsa
Andersson, ekonomiassistent Sarah Olsson och ekonomiadministratör Mats
Mattsson att två i förening underteckna order om utbetalningar från
kommunens bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och
checkräkningar,
att beslutet träder i kraft med omedelbar verkan,
att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 163/2019 upphör att gälla från
samma datum.
Sammanfattning av ärendet

Med anledning av förändringar på tjänster i kommunens verksamhet
behöver beslutet revideras.
Barnrättskonsekvenser

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




Beslut utskottet kommunstyrelsens arbetsutskott §44/2020
Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till



Ekonomienheten

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 116
Dnr 2020/460

Ansökan Förskoleverksamhet Norlandia Förskolor AB
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen godkänna Norlandia Förskolor AB
(bolaget) som huvudman för fristående förskolor vid skolenheterna
Förskolan Seglaren, Karlholm Strand (adress ej fastställt) och Förskolan
Triangeln, Tierps tätort (adress ej fastställt)
att slutgiltigt godkännande för respektive förskoleenhet kan lämnas först när
lokaler för verksamheten har granskats och godkänts och bolaget gett in
intyg från Miljö- och byggförvaltningen och Brandmyndigheten samt intyg
på genomförd kurs i livsmedelshygien och egenkontroll och
att beslutet om godkännande av enskild huvudman gäller från och med att
detta beslut vunnit laga kraft och ett år framåt.
Reservation

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

Bolaget inkom den 7 maj 2020 med en ansökan om att medges
godkännande att
bedriva enskild verksamhet i form av fristående förskolor vid skolenheterna
Förskolan Seglaren, Karlholm Strand (adress ej fastställt) och Förskolan
Triangeln, Tierps tätort (adress ej fastställt) med planerat startdatum
höstterminen 2021.
Bolaget uppfyller kraven enligt 2 kap. 5 § och 2 kap. 5 a § skollagen i fråga
vad gäller ägar- och ledningsprövning. Utifrån ansökan uppfyller bolaget
även övriga krav vad gäller verksamhet och kvalitet som kommunen
uppställt.
Enligt 2. Kap. 5 § skollagen ska ett godkännande avse viss utbildning vid en
viss skolenhet eller förskoleenhet och när det gäller tilltänkta lokaler för en
förskola ska lokalerna prövas mot bestämmelserna i 2 kap. 35 §, 8 kap. 2
och 8 §§ skollagen. Dessa bestämmelser anger att det för utbildningen ska
finnas de lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med
utbildningen ska kunna uppfyllas och att barn ska erbjudas en trygg omsorg
i en god miljö. Tilltänkta lokaler och utrustning ska tillsammans med andra
Ordförande sign

Justerare sign
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faktorer möjliggöra att barn ges den ledning och stimulans som de behöver i
sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt
utbildningens mål (3 kap. 3 § skollagen).
I bolagets ansökan anges att de planerade förskolorna ska inrymmas i
lokaler vilka ännu inte är uppförda varför erforderliga intyg från Miljö- och
byggförvaltningen och Brandmyndigheten inte har kunnat ges in. Inte heller
finns i nuläget intyg rörande livsmedelshygien och därtill hörande
egenkontroll.
Ett slutligt beslut om godkännande att bedriva fristående
förskoleverksamhet för respektive förskoleenhet kommer att fattas när ovan
nämnda intyg har getts in till kommunen. Det kommer att fattas ett beslut
per förskoleenhet. Om kompletteringar ej inkommit inom ett år från att detta
beslut vunnit laga kraft måste en ny ansökan per enhet lämnas in.
Barnrättskonsekvenser

Godkännandet av två nya förskoleenheter medför att barn i Tierps kommun
får en större valfrihet och tillgång till fler förskolor. I beslutet har beaktats
författningar och kommunens regler vilket säkerställer barns rätt till lärande,
trygghet, utveckling och säkerhet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Alexander Karlsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
att i första hand ärendet ska remitteras till kommunstyrelsens utskott barn
och ungdom för beredning i enlighet med Reglemente för kommunstyrelsen
och
att i andra hand att ansökan avslås.
Bifall
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.
Viktoria Söderling (S) yrkar bifall till Alexander Karlssons (V) förstahands
yrkande .
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till Alexander Karlssons (V) förstahands
yrkande .
Beslutsgång
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.

Ordförande sign

Justerare sign

8

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-06-16

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och att ärendet avgörs
idag och Alexander Karlssons (V) förstahands yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå Alexander Karlssons (V) yrkande.
Viktoria Söderling (S) begär omröstning.
Beslutsgång omröstning
Följande omröstningsproposition godkänns:
 Den som vill bifalla liggande förslag och att ärendet avgörs idag
röstar ja.
 Den som vill bifalla Alexander Karlssons (V) yrkande röstar nej.
Resultat:
Ja – 7 röster
Nej – 7 röster
Omröstning verkställs och kommunstyrelsen beslutar att bifalla liggande
förslag och att ärendet avgörs idag. (Omröstningsprotokoll/bilaga/).
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Alexander
Karlssons (V) andrahands yrkande att ärendet ska avslås och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå Alexander Karlssons (V)
andrahandsyrkande.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Ansökan inskickad 7 maj 2020

Beslutet skickas till




Skolchef
Kommundirektör

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 117
Dnr 2020/538

Åtgärder omställningskostnader - Bergis Tegelbruksgatan
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att kostnaden för att slutbetala ombyggnation utav Bergis Tegelbruket
uppgående till 1 343 847 kr är att betrakta som en omställningskostnad
att ovanstående omställningskostnader ska flyttas från 8810 (IFO) till 10101
verksamhet 0260 omställningskostnader omorganisation och
att grundavtalet för Bergis Tegelbruksgatan flyttas flyttas från 8810 (IFO)
till 10101 verksamhet 0260 omställningskostnader omorganisation
Sammanfattning av ärendet

I samband med de stora flyktingströmmarna 2015-2016 anvisades många
ensamkommande barn till Tierps kommun. För att klara av att ta hand om
dessa barn byggdes lokalen på Tegelbruksgatan om till ett HVB för
ensamkommande. Dessa ombyggnationer kostar 28 262 kr per månad i hyra
utöver grundhyran. Detta finansierades av statliga medel under tiden de
ensamkommande bodde där. Verksamheten för ensamkommande på
Tegelbruksgatan har nu avvecklats. IFO har ingen budget för detta men
utfallet belastar IFOs resultat.
Just nu hyrs lokalen ut till ett byggföretag som har verksamhet i Siggbo.
Den hyra som företaget betalar kan inte finansiera tilläggshyran som löper
till 2024-12-31. Att slutbetala detta kostar 1 343 847 kr
Förslaget är att slutbetala tilläggsavtalen och att föra över grundavtalet till
kommundirektörens verksamhet för omställningskostnader.
Barnrättskonsekvenser

Om inte Tierps kommun kommer tillrätta med dessa kostnader som inte
tillför verksamheten något så kommer det i förlängningen att påverka
möjligheten att ge adekvat ekonomisk tilldelning och i förlängningen
besparingskrav på kärnverksamheterna.
Beslutsmotivering

För att frigöra utrymme ekonomiskt till de verksamheter som behöver det så
bör denna kostnad tas som en omställningskostnad. På så sätt kommer den
inte belasta driften kommande år.

Ordförande sign

Justerare sign
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering




Handläggarens tjänsteutlåtande
Blankett för omställningskostnad Bergis Tegelbruksgatan –
tilläggsavtal

Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Blankett för omställningskostnad Bergis Tegelbruksgatan –
tilläggsavtal

Beslutet skickas till





Ekonomichef
kommundirektör
AB Tierpsbyggen

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 118
Dnr 2020/537

Åtgärder omställningskostnader - Bäggeby
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anse att kostnaden för tomhyra avseende lokalen på Bäggeby för
perioden 1 januari – 31 mars 2020 uppgående till 621 771 kr är att betrakta
som omställningskostnad
att kostnaden för att slutbetala ombyggnation utav Bäggeby uppgående till
8 004 078 kr är att betrakta som en omställningskostnad och
att ovanstående omställningskostnader ska flyttas från 8810 (IFO) till 10101
verksamhet 0260 omställningskostnader omorganisation
Sammanfattning av ärendet

I samband med de stora flyktingströmmarna 2015-2016 anvisades många
ensamkommande barn till Tierps kommun. För att klara av att ta hand om
dessa barn byggdes lokalen på Bäggeby om till ett HVB för
ensamkommande. Dessa ombyggnationer kostar drygt 132 662 kr per
månad i hyra utöver grundhyran. Detta finansierades av statliga medel under
tiden de ensamkommande bodde där. Verksamheten för ensamkommande
på Bäggeby har nu avvecklats och AME flyttade in 1 april och lämnade i
samband med det externa lokaler.
AME har ingen budget för att finansiera tilläggshyran som löper till 202604-14. Att slutbetala detta kostar 8 004 078 kr
Tomhyran för Bäggeby under perioden 20200101-20200331 uppgick till
207 257 kr/månad – totalt 621 771 kr
Barnrättskonsekvenser

Om inte Tierps kommun kommer tillrätta med dessa kostnader som inte
tillför verksamheten något så kommer det i förlängningen att påverka
möjligheten att ge adekvat ekonomisk tilldelning och i förlängningen
besparingskrav på kärnverksamheterna.
Beslutsmotivering

För att frigöra utrymme ekonomiskt till de verksamheter som behöver det så
bör denna kostnad tas som en omställningskostnad. På så sätt kommer den
inte belasta driften kommande år.
Ordförande sign

Justerare sign
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering





Handläggarens tjänsteutlåtande
Blankett för omställningskostnad Bäggeby – tomhyra
Blankett för omställningskostnad Bäggeby – tilläggsavtal

Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
att återremittera förslaget för att säkerställa att det verkligen kan räknas som
en omställningskostnad eftersom lokalerna fortsättningsvis kommer att
hyras av samma hyresgäst, det vill säga vi, Tierps kommun.
Bifall

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) yrkar bifall till liggande förslag och att
ärendet avgörs idag.
Beslutsgång

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





Handläggarens tjänsteutlåtande
Blankett för omställningskostnad Bäggeby – tomhyra
Blankett för omställningskostnad Bäggeby – tilläggsavtal

Beslutet skickas till





Ekonomichef
kommundirektör
AB Tierpsbyggen och Tierps Kommunfastigheter AB

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 119
Dnr 2020/542

Prognos maj 2020
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporteringen och
att uppdra till kommundirektören att fortsatt vidta åtgärder för att nå budget
i balans samt att återkomma med förslag till beslut vid nästkommande KS
avseende ytterligare omställningskostnader
Sammanfattning av ärendet

Prognosen per 30 april visade på 1 mkr plus. Alltså drygt 23 mkr sämre än
budget. Arbete har pågått i verksamheterna för att komma tillrätta med
underskotten. Detta arbete fortgår. Per 31 maj har prognosen förbättrats med
drygt 8 mkr.
I prognosen har kompensation för sjuklönekostnader räknats in på
finansiering med 5,5 mkr. Kostnaden för sjuklöner belastar alltså fortfarande
respektive verksamhet.
Inom Vård och omsorg har kompensation för Corona- relaterade kostnader
motsvarande 2,9 mkr tom 31 maj inte beaktats.
I övrigt har utdelning från Kommuninvest på 1 mkr och senaste
statsbidraget på 6,1 mkr tillkommit sedan aprilprognosen.
Enligt uppdrag från senaste KS har arbetet med omställningskostnader
pågått och påverkan på respektive verksamhets resultat är inte med i
prognosen. Under förutsättning att KS beslutar enligt förslaget så förbättras
verksamheternas prognos med ytterligare drygt 7,2 mkr.
Fortsatt arbete med omställningskostnader kommer pågå under hösten.
Vissa delar beror på yttre omständigheter, t.ex. om det finns köpare till
fastigheter.
Barnrättskonsekvenser

Ett utfall i nivå med budget ger förutsättningar för en adekvat
resurstilldelning till kärnverksamheterna även kommande år.
Beslutsmotivering

Prognosen per 31 maj 2020 tillsammans med redovisade
omställningskostnader och förväntade statliga bidrag för Corona-kostnader
ger ett resultat på +19,1 mkr. Övriga omställningskostnader förväntas kunna
ge ytterligare 3-4 mkr till resultatet.
Ordförande sign

Justerare sign
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering




Handläggarens tjänsteutlåtande
Prognos per 31 maj 2020

Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Prognos per 31 maj 2020

Beslutet skickas till




Ekonomichef
Kommundirektör

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 120
Dnr 2020/535

Åtgärder omställningskostnader - Högbergsparken
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att i förtid med omedelbar verkan säga upp kontraktet gällande
Högbergsparken och återföra fastigheten till AB Tierpsbyggen från och med
den 1 juli 2020 och
att ett skadestånd på 21,29 mnkr utbetalas till AB Tierpsbyggen förutom den
hyran på 2,2 mnkr som har betalats för första halvåret 2020.
Reservation

Sara Sjödal (C), Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M), Lotta Carlberg (C),
Åsa Sikberg (M), Ann-Kristin Ringefors (KD), Joachim Stormvall (MP)
och Alfred Mujambere (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning

Viktoria Söderling (S) lämnar protokollsanteckning.
Vi socialdemokrater anser att det är synnerligen pinsamt att kommunen inte
har förhandlat med sitt eget dotterbolag.
Sammanfattning av ärendet

Tierps kommun hyr ett antal lokaler som inte behövs och därför inte nyttjas
av den kommunala verksamheten.
En av dessa är Högbergsparken som kostar kommunen 4,4 mkr per år.
Husen står tomma samtidigt som det är ett stort behov av bostäder.
Försök har gjorts att blockförhyra dessa till såväl privata intressenter som
andra bostadsföretag såsom t.ex. ägare av studentbostäder.
ABTB har beräknat att en kompensation motsvarande 21 mkr eller 57
månadshyror behövs för att möjliggöra uthyrning av lägenheterna i
Högbergsparken.
Enligt kommunens beräkningar bör 15,4 mkr motsvarande 42 månadshyror
räcka då ABTB har full rådighet över fastigheterna under uppsägningstiden.

Ordförande sign

Justerare sign
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Barnrättskonsekvenser

Om inte Tierps kommun kommer tillrätta med dessa kostnader som inte
tillför verksamheten något så kommer det i förlängningen att påverka
möjligheten att ge adekvat ekonomisk tilldelning och i förlängningen
besparingskrav på kärnverksamheterna.
Beslutsmotivering

För att frigöra utrymme ekonomiskt till de verksamheter som behöver det så
bör denna kostnad tas som en omställningskostnad. På så sätt kommer den
inte belasta driften kommande år. Samtidig frigörs lägenheter som kan
möjliggöra en inflyttning till kommunen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering




Handläggarens tjänsteutlåtande
Blankett för omställningskostnad Högbergsparken

Förslag till beslut på sammanträdet
Tilläggsyrkande

Sara Sjödal (C) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att när hyres- och räntenivåer m.m. är
klart avseende lägenheterna på Högbergsparken vid behov återkomma med
förslag till utbetalning av hyra under ytterligare uppsägningstid samt att
detta i så fall betraktas som en omställningskostnad för Högbergsparken.
Yrkande

Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
att i stället för andra att-satsen i liggande förslag besluta
att ett skadestånd på 21,29 mnkr utbetalas till AB Tierpsbyggen förutom den
hyran på 2,2 mnkr som har betalats för första halvåret 2020.
Avslag
Viktoria Söderling (S) yrkar avslag till Sara Sjödal (C) tilläggsyrkande.
Bifall
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag och Sara Sjödals (C)
tilläggsyrkande.
Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M) yrkar bifall till Sara Sjödals (C)
tilläggsyrkande.
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till Viktoria Söderling (S) yrkande.
Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till Viktoria Söderling (S) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller första att-satsen i liggande
förslag.
Ordförande sign

Justerare sign
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Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på andra att-satsen i liggande förslag och
Viktoria Söderlings (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att
avslå Viktoria Söderlings (S) yrkande.
Viktoria Söderling (S) begär omröstning.
Beslutsgång omröstning
Följande omröstningsproposition godkänns:
 Den som vill bifalla liggande förslag rösta ja.
 Den som vill bifalla Viktoria Söderlings (S) yrkande röstar nej.
Resultat:
Ja – 7 röster
Nej – 8 röster
Omröstning verkställs och kommunstyrelsen beslutar att bifalla Viktoria
Söderlings (S) yrkande. (Omröstningsprotokoll/bilaga/).
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på Sara Sjödals (C) tilläggsyrkande och
Viktoria Söderlings (S) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar att godkänna tilläggsyrkandet.
Viktoria Söderling (S) begär omröstning.
Beslutsgång omröstning
Följande omröstningsproposition godkänns:
 Den som vill bifalla tilläggsyrkandet rösta ja.
 Den som vill avslå tilläggsyrkandet röstar nej.
Resultat:
Ja – 7 röster
Nej – 8 röster
Omröstning verkställs och kommunstyrelsen beslutar att avslå
tilläggsyrkandet. (Omröstningsprotokoll/bilaga/).
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Blankett för omställningskostnad Högbergsparken
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§ 121
Dnr 2020/546

Beslut om att genom ordförandebeslut anta bilagd
delegationsordning
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att för det fall riksdagen beslutar anta förslaget till en ny lag om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen i prop. 2019/20:172 ges
ordföranden, eller vid dennes förfall, vice ordföranden, rätt att fatta beslut
om att bilagd delegationsordning ska börja gälla, dock tidigast vid tiden för
lagens ikraftträdande.
Sammanfattning av ärendet

Sverige och omvärlden befinner sig i en mycket svår situation och måste
planera för och genomföra extraordinära åtgärder. Covid-19 är en allvarlig
sjukdom som i de svåraste fallen har en dödlig utgång. Alla måste så långt
som möjligt göra vad de kan för att minska spridningstakten i syfte att ge
sjukvården mer tid att behandla de patienter som behöver vård och värna de
grupper i befolkningen som riskerar att få särskilt allvarliga följder av
sjukdomen.
Ett förslag till en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen förväntas att antas den 17 juni 2020. Förslaget innebär att
den som driver ett serveringsställe ansvarar för att vidta vissa åtgärder för
att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19. Den kommunala
nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet utövar tillsyn och
får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen och
anslutande föreskrifter ska följas. Lagen beräknas träda i kraft den 1 juli
2020 och upphör att gälla vid utgången av 2020.
Anledningen till att ärendet inte har haft möjlighet att följa den normala
ärendegången i Tierps kommun är med anledning av den snabba
beslutsgången för denna lag samt förtydligande om hur den ska tolkas från
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Barnrättskonsekvenser

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

För att ha möjlighet att fullgöra tillsynsuppdraget för denna extraordinära
situation behöver tillsynsmyndigheten utfärda delegation till de
tjänstepersoner som utför tillsyn på dessa verksamheter.
Folkhälsomyndigheten föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:9) om
att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. I denna
proposition föreslås en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen vilken delvis ersätter Folkhälsomyndighetens föreskrifter.
Ett utkast till lagrådsremiss om en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder
på serveringsställen har tagits fram inom Regeringskansliet
Det kan inte uteslutas att spridningen i samhället kommer att vara fortsatt
hög under en längre tid. Det är därför ytterst angeläget att det inför
sommaren finns en effektiv tillsynsorganisation på plats som ska se till att
den som driver ett serveringsställe vidtar de åtgärder som krävs för att så
som långt möjligt förhindra smittspridning bland besökarna.
Anledningen till denna formulering av delegationsbeslut är en skrivelse från
SKR från den 8 juni 2020. SKR skriver i sin bedömning hur hantering av
delegationsärende kan ske:
”Regler om delegering av ärenden till förtroendevalda finns i 6 kap.
kommunallagen (KL). Reglerna innehåller bland annat ett förbud mot
delegering av vissa ärenden/ärendegrupper, se 6 kap 38 §.
Antagande av delegationsordning bör anses utgöra ett sådant ärende som
omfattas av delegeringsförbud enligt paragrafens första punkt – ärenden
som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Ett
delegeringsuppdrag till ordföranden som omfattar rätten att besluta om en
delegationsordning utan avgränsningar skulle nämligen innebära att
nämnden avhänder sig kontrollen över utövandet av sin egen beslutanderätt.
SKR gör bedömningen att det inte är lämpligt att utnyttja rätten att delegera
beslut i brådskande ärende på ett sådant sätt att nämnden avvaktar med att
fatta beslut i frågan om delegationsordning tills ärendet brådskar. En sådan
lösning innebär nämligen ett kringgående av syftet bakom
delegeringsförbudet.
För att hantera utmaningen med den korta tidsperioden när beslut om
antagande av lagens väntas (17 juni) och dess ikraftträdande (1 juli) kan i
stället ett komplett förslag till delegationsordning avseende ärendetyper och
med angivna delegater presenteras för nämnden vid nämndsammanträde
redan innan lagen har trätt i kraft.
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Nämnden kan vid det sammanträdet besluta ge ordföranden eller, vid dennes
förfall, vice ordföranden i uppdrag att besluta om vid vilken tidpunkt
delegationsordningen ska börja gälla. Ett sådant uppdrag bör inte omfattas
av delegationsförbud, eftersom nämnden redan har tagit ställning till det
principiella momentet genom godkännandet av delegationsordningen.
Genom att utforma delegationsuppdraget på detta sätt överensstämmer det
också med bestämmelsen i 6 kap. 23 § andra stycket KL som stadgar att
ordföranden ska kalla till sammanträde med nämnden om denne anser att
det behövs. Om den lagtext som slutligen antas av riksdagen avviker från
vad som anges i propositionen på ett sätt som gör att den godkända
delegationsordningen inte kan användas bör nämnden kallas till ett extra
sammanträde för att godkänna en ny delegationsordning.”
Beslutsunderlag



Förslag till delegationsordning för lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
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Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten
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