
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-05-28

Tid och plats 28 maj 2019, kl. 13:00-16:30 i Kommunhuset, A-salen, Tierp

Paragrafer 84-114

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2019-06-05 Anslaget tas ner: 2019-06-26

Protokollets förvaringsplats Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Utses att justera Linda Friberg 

Beslutande 
Ledamöter Sara Sjödal (C), Ordförande 

Lotta Carlberg (C) §§ 84-108, 110-
114
Åsa Sikberg (M)
Ann-Kristin Ringefors (KD) §§ 84-
86
Joachim Stormvall (MP)
Alfred Mujambere (L) §§ 84-99, 
101-113

Viktoria Söderling (S) §§ 84-108, 
110-114
Jonas Nyberg (S)
Erica Aspgren Wallin (S)
Linda Friberg (S)
Torgny Helgesson (S)
Alexander Karlsson (V)
Joakim Larsson (SD)
Jonhas Åker (SD) §§ 84-91

Beslutande ersättare Carola Fredén (M)
Sarah Näslund (L) § 100
Anna Ahlin (C) § 109
Gunilla Wisell (KD) §§ 87-114

Gunnar Jansson (S) §§ 109
Bengt Lindström (SD) §§ 92-114

Övriga närvarande
Ersättare Anna Ahlin (C) §§ 84-108, 110-114

Erik Kolm (C)
Emma Lokander (M)
Gunilla Wisell (KD) §§ 84-85
Jenny Lundström (MP)
Sarah Näslund (L) §§ 84-99, 101-
114

Gunnar Jansson (S) §§ 84-108, 110-
114
Barbro Wiklund (S) §§ 84-99, 101-
114
Christina Holmström (S)
Agnetha Andersson (V)
Annie Pettersson (V)
Bengt Lindström (SD) §§ 84-91
Klas Jakobsson (SD)

Tjänstemän och övriga Randi Graungaard, kommundirektör
Sara Stråfors, kommunsekreterare 
Mikael Sjöberg verksamhetschef familj- och individ § 85
Helena Carlsson verksamhetschef vård och omsorg § 85
Håkan Bergström verksamhetschef kultur och fritid § 85
Lars Ingeberg näringslivschef  §§ 85, 86
Thomas Kihlström områdeschef tillväxt §§ 86
Ulrika Hedqvist områdeschef kommunikation §§ 86
Jon-Erik Egerszegi verksamhetschef utbildning §§ 91, 114
Henrik Jokijärvi enhetschef miljö- och hälsoskyddsenheten § 87
Kristoffer Blomfeldt handläggare enheten planering och myndighet § 87
Roger Kjettselberg VD Tierpsbyggen § 888
Göran Isberg utbildningsdirektör Jönköpings kommun och representant för 
Skolverket § 114
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Underskrifter

Sekreterare

Sara Stråfors

Ordförande

Sara Sjödal

Justerande 

Linda Friberg 
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Innehållsförteckning 

Paragraf Rubrik Dnr

Upprop

Val av justerare - Linda Friberg (S)

§ 84 Godkännande av föredragningslistan 2019/106

§ 85 Verksamhetscheferna svarar på frågor 
gällande tertialrapporten Kl 13:00-13:15

§ 86 Utbildning - Medborgarservice Kl 13:15-
14:00

2019/72

§ 87 Redovisning av delegationsbeslut valda på 
kommunstyrelen den 24 april 2019 Kl 14:00-
14:20

2019/58

§ 88 Information om kulturhuset Möbeln, Roger 
Kjettselberg Möbeln Kl 14:20

§ 89 Information om Nämndemannavalet 2020-
2023

2019/152

§ 90 Återrapportering om planerade företagsbesök 2019/280

§ 91 Tertialrapport - verksamhetsuppföljning per 
den 30 april 2019

2019/419

§ 92 Riktlinje gällande hot och våld för Tierps 
kommun

2019/230

§ 93 Riktlinje för prioriteringar vid 
livsmedelsupphandlingar

2019/437

§ 94 Riktlinje för tilläggsbelopp för barn och 
elever i behov av extraordinärt stöd

2019/431

§ 95 Svar på revisionsrapport - Granskning av 
expolateringsprocessen - styrning och 
kontroll samt redovisning

2019/303

§ 96 Remissvar på betänkandet En långsiktig, 
samordnad och dialogbaserad styrning av 

2019/259
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högskolan (SOU 2019:6), dnr 
U2019/00304/UH

§ 97 Remissvar - Havsplaner för Sverige - 
Bottniska viken, Östersjön och västerhavet, 
dnr 666-19

2019/358

§ 98 Markanvisning Triangelparken 2019/404

§ 99 Markanvisning Gamla brandstation 2019/405

§ 100 Idéburet offentligt partnerskap Kvinnojouren 2019/430

§ 101 Val av ersättare i pensionärsrådet 2019/101

§ 102 Revidering av delegationsordningen 2019/154

§ 103 Anmälan av ordförandebeslut 2018/1161

§ 104 Redovisning av delegationsbeslut 2019/59

§ 105 Redovisning av protokoll 2019/150

§ 106 Redovisning av inkomna beslut och 
skrivelser

2019/70

§ 107 Revidering av arbetsordning för 
kommunfullmäktige och beredningar

2018/1014

§ 108 Taxa för prövning och tillsyn enligt  
alkohollagen, tobakslagen, lag om handel av 
vissa receptfria läkemedel samt lag om 
elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 2019

2019/408

§ 109 Ansvarsfrihet för styrelsen i 
Samordningsförbundet Uppsala län

2019/382

§ 110 Svar på motion - Genomför ett försök med 30 
timmars arbetsvecka inom äldreomsorgen, 
Alexander Karlsson (V)

2018/1087

§ 111 Svar på motion - Lokala ordningsföreskrifter 
för penninginsamling, Jonhas Åker (SD)

2019/239
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§ 112 Svar på motion - Utreda möjligheterna för en  
brottsförebyggande/brottsofferhandläggare 
inom kommunen, Jonhas Åker (SD)

2019/355

§ 113 Svar på motion - Principuttalande gällande 
våldsbejakande terrorism/terrorister, Joakim 
Larsson (SD) och Jonhas Åker (SD)

2019/360

§ 114 Utbildning Skolverket Kl 15:30-16:30
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§ 84
Dnr 2019/106     

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan.
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§ 85
      

Information från verksamhetscheferna gällande tertialrapporten  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga information till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetscheferna informerar om tertialrapporten (dnr KS 2019/419). 
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§ 86
Dnr 2019/72     

Utbildning för kommunstyrelsen av Medborgarservice  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Lars Ingeberg näringslivschef, Thomas Kihlström områdeschef tillväxt och 
Ulrika Hedqvist områdeschef kommunikation informerar och utbildar om 
medborgarservice uppdrag och verksamhet. 
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§ 87
Dnr 2019/58     

Redovisning av delegationsbeslut valda på kommunstyrelen 
den 24 april 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Vald justerare på kommunstyrelsen sammanträde den 24 april 2019 valde 
två delegationsbeslut från delegationspärmen som redovisas på dagens 
sammanträde. 

Henrik Jokijärvi chef på miljö- och hälsoskyddsenheten och Kristoffer 
Blomfeldt handläggare på enheten planering och myndighet,
informerar om handläggningen av de valda delegationsbesluten. 
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§ 88

Information om kulturhuset Möbeln 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
VD för Tierps kommunfastigheter AB, Roger Kjettselberg informerar om 
den pågeående utredningen om eventuella brister i bygget för kulturhuset 
Möbeln.

Oberoende besiktning har genomförts på de påstådda bristerna och resultatet 
är att inte finns brister och inga ökade hyreskostnader kan bli aktuella. 
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§ 89
Dnr 2019/152     

Information om Nämndemannavalet 2020-2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Nämndemannaval ska äga rum året efter de allmänna valen. 
Domstolsverket ber partierna att arbeta med nomineringar under mars-juni. 
Kommuner, landsting och regioner ombeds välja nämndemän i fullmäktige i 
augusti-september.

Domstolarna kan då få namnen på sina nämndemän senast 1 oktober 2019 
och får då förutsättningar för att hinna kontrollera, administrera och utbilda 
nämndemännen innan årsskiftet 2019/2020.

Våren 2019 kommer Domstolsverket i sitt uppdrag även genomföra en 
kampanj riktad till allmänheten i syfte att uppmana till kontakt med partier 
om man är intresserad av att vara nämndeman.

Mandaten i Tierps kommun är fördelade på följande vis: 
Socialdemokraterna – 4 nämndemän
Centerpartiet - 3 nämndemän
Moderaterna – 2 nämndemän
Sverigedemokraterna – 2 nämndemän

Valberedningen kommer att sammanträda den 3 september innan 
fullmäktige fattar slutligt beslut den 17 september 2019.

Information om nämndemannavalet finns på: http://blinamndeman.se/
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§ 90
Dnr 2019/280     

Återrapportering om planerade företagsbesök 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga återrapportering om organiserade företagsbesök till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Tierps kommun gör kontinuerligt företagsbesök som genomförs av 
tjänstemän från enheten Näringsliv och turism tillsammans med 
kommunpolitiker. Målet är att genomföra minst fyra organiserade 
företagsbesök i månaden och till varje besök finns ett färdigt frågeformulär 
som fylls i. 

Syftet med besöken är att företagets tankar, idéer och synpunkter skall 
protokollföras och sedan redovisas för kommunstyrelsen för att skapa en 
tydligare koppling mellan näringslivet och politiken. Företagen kan själva 
anmäla sig på kommunens hemsida och kan då meddela om de önskar att 
någon speciell fråga skall diskuteras under mötet eller om en viss funktion 
från kommunen skall delta

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande med bilagor
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§ 91
Dnr 2019/419     

Tertialrapport - verksamhetsuppföljning per den 30 april 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommundirektören att vid nästa sammanträde redovisa 
vidtagna och planerade åtgärder samt förslag på eventuella ombudgeteringar 
syftande till att komma tillrätta med det prognostiserade underskottet för 
året, samt

att skicka tertialrapporten till kommunfullmäktige för ett ställningstagande 
för att nå en ekonomi i balans senast den 31 december 2019, samt

att godkänna tertialrapporten - verksamhetsuppföljning per den 30 april 
2019 och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Resultatet för tertialet
Resultatet per den 30 april är 9,6 mkr vilket är 10,3 mkr bättre än periodens 
budget. Den positiva avvikelsen beror främst på riktade statsbidrag inom 
grundskolan som inte budgeterats, dock förväntas motsvarande kostnader 
uppstå senare. Dessutom har kostnaderna för föreningsbidrag samt köp av 
huvudverksamhet varit lägre än budgeterat i perioden.

Prognos för helåret
Prognosen för bokslutsresultatet 2019 är - 13,9 mkr vilket är 27,3 mkr sämre 
än budget. Medborgarservice prognostiserar ett underskott med 15,1 mkr 
huvudsakligen beroende på att försäljning av mark som inte kan verkställas i 
år. Förskolan prognostiserar ett underskott på 3,2 mkr, grundskolan 
prognostiserar ett underskott på 12,2 mkr. Främst beror det på högre 
personalkostnader och för grundskolan även på högre kostnader för 
skolskjutsar. Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott om 
13,8 mkr som beror på omställningskostnader av HVB Bergis och kostnader 
för köpta platser. Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på 18,4 
mkr som huvudsakligen beror på högre skatteintäkter.

Måluppfyllnad
Majoriteten av verksamheternas specifika mål är delvis uppfyllda.
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Kommentarer
När det gäller kommentarer från de olika verksamheterna avseende 
ekonomiskt utfall samt bedömning av måluppfyllelse och verksamhet 
hänvisas till respektive verksamhetsuppföljning.  

Verksamhetscheferna är på plats och svarar på frågor gällande 
tertialrapporten. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Prognosen pekar på ett negativt resultat för 2019, vilket i så fall måste 
regleras inom en 3 årsperiod. Kommunstyrelsen antog 24 april 2019 en 
åtgärdsplan av reglering av underskottet bokslutet 2018 med syfte att stärka 
kommunens resultat (KS 2019.2267). Verksamheterna arbetar vidare med 
denna plan för att sänka sina kostnader. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande
Viktoria Söderling (S) yrkar 

att skicka tertialrapporten till kommunfullmäktige för ett ställningstagande 
för att nå en ekonomi i balans senast den 31 december 2019.
 
Bifall
Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till Viktoria Söderlings (S) 
tilläggsyrkande. 

Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings 
(S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Verksamhetsuppföljning 20190430 

Beslutet skickas till
 Ekonomienheten
 Verksamhetschefer
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§ 92
Dnr 2019/230     

Riktlinje gällande hot och våld för Tierps kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa Riktlinje gällande hot och våld för Tierps kommun och att den 
gäller från och med den 28 maj 2019 och revideras senast 30 juni 2023, 
samt

att den nya riktlinjen ersätter Riktlinjer för hantering av hot och våld i 
arbetsmiljön som antogs av  kommunstyrelsen den 1 december 2009, § 148.

Sammanfattning av ärendet
Riktlinjerna gällande hot och våld talar om vilket ansvar samt hur 
kommunens verksamheter, bolag och politiska styre ska förhålla sig och 
arbeta främst förebyggande men även i en pågående eller, efter avslutad 
incident. Riktlinjerna ska revideras vid behov men ska ses över i sin helhet 
inför varje ny mandatperiod. Sista datum finns angivet ovan samt i 
dokumentet. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Den ekonomiska konsekvens som uppstår är arbetstid gentemot uppdraget 
för de som kommer anta rollen som säkerhetsombud i sina verksamheter. 
Uppskattningsvis och utslaget över tid rör det sig om cirka 30-60 minuter i 
vecka

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Riktlinjer gällande hot och våld mot anställda och förtroendevalda i 

Tierps kommun

Beslutet skickas till
 Säkerhetsstrateg
 Administratör ledningsstöd
 HR
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§ 93
Dnr 2019/437     

Riktlinje för prioriteringar vid livsmedelsupphandlingar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa riktlinjerna gällande livsmedelsupphandling och att de gäller 
från och med den 28 maj 2019 och revideras senast 31 december 2020.

Reservation
Joakim Larsson (SD) och Bengt Lindström (SD) reserverar sig till förmån 
för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet
Tierps kommun ska göra en prioritering vid livsmedelsupphandlingar 
avseende vilka krav och vilka strategier som kommunen ska ha vid 
livsmedelsupphandlingar. Riktlinjerna tydliggör vilka krav och metoder som 
Tierps kommun ska ställa och ha vid inköp av livsmedel.

Riktlinjerna tydliggör kommunens ställningstagande avseende prioriteringar 
vid livsmedelsupphandlingar.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga utifrån hur man sedan avropar från de avtal som genereras i 
upphandlingarna, de ekonomiska konsekvenserna ligger i Kostriktlinjerna.

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta enligt följande 
– I riktlinjerna ska det läggas till att Tierps kommun inte ska upphandla 
halal-slaktat kött.

Avslag
Lotta Carlberg (C) yrkar avslag på Joakim Larssons (SD) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
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Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
liggande förslag.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Riktlinjer för livsmedelsupphandling

Beslutet skickas till
 Kommun och upphandlingsjurist
 Administratör Ledningsstöd
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§ 94
Dnr 2019/431     

Riktlinje för tilläggsbelopp för barn och elever i behov av 
extraordinärt stöd 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna riktlinjen för tilläggsbelopp för barn och elever i behov av 
extraordinärt stöd.

Sammanfattning av ärendet
Riktlinjen beskriver Tierps kommuns hantering av tilläggsbelopp för barn 
och elever i behov av extraordinärt stöd. Ansökan om tilläggsbelopp kan 
endast göras för barn och elever folkbokförda i Tierps kommun.

Beslutsmotivering 
Utifrån Skollagen ska resurserna till förskolor och skolor fördelas på lika 
villkor till kommunala och fristående verksamheter. Den som godkänts som 
huvudman för en fristående verksamhet och därigenom fått tillstånd att 
bedriva förskola, grundskola och fritidshem har rätt till ersättning. 
Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. En 
fristående huvudman kan söka tilläggsbeloppet för barn och elever med 
omfattande behov av särskilt stöd (Skollagen 8 kap 23§, 9 kap 21§, 10 kap 
39§, 11 kap 38§). Beloppet ska vara individuellt bestämt och utgå utifrån 
barnets/elevens behov.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Riktlinjen medför inga extra kostnader utan syftar till att få till en mer 
likvärdig bedömning när det gäller tilläggsbelopp.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Riktlinje för tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extra 

ordinärt stöd.

Beslutet skickas till
 Skolchef
 Skolformschef för grundskola och gymnasium
 Skolformschef för förskola
 Verksamhetschef för elevhälsa
 Administratör Ledningsstöd
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§ 95
Dnr 2019/303     

Svar på revisionsrapport - Granskning av 
expolateringsprocessen - styrning och kontroll samt 
redovisning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna svaret på revisionsrapporten som sitt eget och skicka det till
kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tierps kommun 
genomfört en granskning av exploateringsprocessen – styrning och kontroll 
samt redovisning. 

Syftet med granskningen har varit att besvara följande revisionsfråga:
Säkerställer kommunstyrelsen en ändamålsenlig styrning och kontroll samt 
redovisning avseende exploateringsverksamheten?

Efter genomförd granskning gör PwC bedömningen att kommunstyrelsen 
inte säkerställer en ändamålsenlig styrning, kontroll och redovisning 
avseende exploateringsverksamheten. PwC sammanfattar 
bedömningsgrunden enligt nedan:

•Det finns stora brister avseende styrande och stödjande dokument för 
exploateringsprocessen och dess redovisning.
•Organisationen är i ett lärandestadium och processhandboken 
(arbetsmaterial) påvisar att det finns områden som måste förtydligas.
•Det finns former och transparens för tjänstemannaorganisationens styrning, 
dock inte i samma utsträckning för den politiska. Granskningen har även 
avsteg från matchningsprincipen avseende redovisning av 
exploateringsprojekt.
•Uppföljningen av rekommendationer från tidigare genomförd granskning 
visar att lämnade rekommendationer endast i begränsad utsträckning har 
hanterats.
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Med utgångspunkt i granskningsresultatet lämnar PwC följande 
rekommendationer till kommunstyrelsen:

1. Säkerställa att centrala styrande dokument för exploateringsredovisning 
såsom översiktsplan och riktlinjer för bostadsförsörjning tas upp för beslut i 
fullmäktige och framöver behandlas minst en gång per mandatperiod för att 
säkerställa dess aktualitet.
2. Säkerställa att riktlinjer för exploateringsavtal respektive markanvisning 
uppfyller lagkraven. Överväga behovet att konsultera en jurist vid 
upprättandet av dessa styrande dokument.
3. Upprätta styrande dokument avseende redovisning av 
exploateringsprojekt där beaktande tas till de nya kommande 
rekommendationerna kring exploateringsredovisning.
4. Färdigställa processhandboken.
5. Säkerställa transparens i den politiska styrningen av exploateringsprojekt.
6. Invänta RKRs ställningstagande avseende redovisning av 
exploateringsprojekt och därefter säkerställa att framtida redovisning sker i 
enlighet med god sed.
7. Hantera tidigare lämnade rekommendationer i revisionsrapport 2015.

Tierps kommun svarar nu på granskningen.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga ekonomiska konsekvenser bedöms föreligga.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Revisionsrapport från PwC - Granskning av exploateringsprocessen 

– styrning och kontroll samt redovisning. 

Beslutet skickas till
 Kommunrevisorerna
 Kommundirektör
 Ekonomichef
 Verksamhetschef Tillväxt och samhällsbyggnad
 Informationsstrateg
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§ 96
Dnr 2019/259     

Remissvar på betänkandet En långsiktig, samordnad och 
dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6), dnr 
U2019/00304/UH 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att anta remissvaret som sitt eget och skicka det till 
Utbildningsdepartementet.

Sammanfattning av ärendet
Tierps kommun är en av remissinstanserna för betänkande En långsiktig, 
samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6). Styr- 
och resursutredningens uppdrag har varit att göra en samlad översyn av 
universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning. 

Utredningen menar bland annat att en ändamålsenlig styrning för starka och 
ansvarsfulla lärosäten måste:
- Främja akademisk frihet, kvalitet och ansvarstagande – garantera
det fria kunskapssökandet och främja en stark kvalitetskultur
genom att hålla fokus på resultat och kvalitet och samtidigt undvika
detaljstyrning eller snedvridande incitament.
- Främja ett rollsäkert samhällsansvar – lärosätena bör förväntas att
utifrån en stark akademisk integritet göra vad de kan för att den
kunskap och kompetens som skapas kommer till nytta i samhället
på olika sätt.
- Främja strategisk handlingsförmåga – ge lärosätena långsiktiga
ramar och handlingsutrymme att ta ansvar utifrån sina respektive
förutsättningar.

Beslutsmotivering 
Utredningens förslag är bra såvitt Tierp kommun kan bedöma. Förslagen 
påverkar bland annat utbildningarnas dimensionering, vilket har betydelse 
för kommunen och regionen. Inte minst har dimensioneringen av 
utbildningar som leder till yrkeslegitimation stor betydelse för 
kommunorganisationens kompetensförsörjning. 

Incitamenten för samverkan mellan lärosäten och samhälle är viktiga för 
kommuner och regioner, liksom flexibla former som gynnar det livslånga 
lärandet. Detta lyfts fram i remissvaret.
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga ekonomiska konsekvenser bedöms föreligga.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Remissvar Utbildningsdepartementet SOU 2019 6 En långsiktig 

samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

Beslutet skickas till
 Utbildningsdepartementet
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§ 97
Dnr 2019/358     

Remissvar - Havsplaner för Sverige - Bottniska viken, Östersjön 
och västerhavet, dnr 666-19 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att anta yttrandet som sitt eget och skicka det till Havs- och 
vattenmyndigheten.

Sammanfattning av ärendet
Havs- och vattenmyndigheten har berett kommunen tillfälle att yttra sig 
över havsplanen i dess granskningsskede. Tidigare har kommunen yttrat sig 
när havsplanen låg ute för granskning under 2018. Havsplanen kommer att 
bli vägledande för framtida användning av havsområden utanför 
kommunens kuststräcka. Den statliga havsplanen överlappar även med det 
havsområde som kommunen har rätt att planera, vilket sannolikt kommer att 
påverka kommunal översiktsplanering och kustplanering. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Yttrande över förslag till havsplaner, Remiss - Havsplaner för 

Sverige - Bottniska viken, Östersjön och västerhavet, dnr 666-19

Beslutet skickas till
 Havs- och vattenmyndigheten.
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§ 98
Dnr 2019/404     

Markanvisning Triangelparken 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna underlag för markanvisning avseende försäljning av mark i 
Triangelparken, Siggbo, del av Tierp 1:1.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen för Triangelparken i Siggbo vann laga kraft 2018, och nu är 
arbeten med infrastruktur med mera upphandlade, vilket gör det möjligt att 
påbörja försäljningen av mark för bostadsbyggande i Triangelparken. Detta 
görs genom ett anbudsförfarande som erbjuds via markanvisning till 
intresserade exploatörer/byggherrar samt annonsering på kommunens 
hemsida.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kommunen avser att sälja mark i Triangelparken för bostadsbyggande enligt 
anbudsförfarande, grundat på oberoende värdering samt taxa för pris på 
mark, till exploatörer/byggherrar.

Beräknad intäkt för tomtmark inom området enligt markanvisningen 
förväntas bli ca 25 miljoner kronor. Anskaffningsvärdet för området uppgår 
i nuläget till ca 400 000 kronor. Den allmänna infrastrukturen är upphandlad 
och utgifterna för detta kommer att täckas av försäljningen av tomtmark, om 
inget oförutsett inträffar.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Underlag för markanvisning Triangelparken

Beslutet skickas till
 Verksamhetschef Tillväxt och samhällsbyggnad
 Exploateringsansvarig 
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§ 99
Dnr 2019/405     

Markanvisning Gamla brandstation 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna underlag för markanvisning avseende försäljning i av 
fastigheten Tierp 61:1, Gamla Brandstationen i Tierp.

Sammanfattning av ärendet
Ny Räddningsstation är uppförd i Tierp, vilket innebär att samtliga 
verksamheter i Gamla Brandstationen flyttar ut under hösten 2019.  Detta 
gör det möjligt att sälja fastigheten för bostadsändamål. Detta görs genom 
ett anbudsförfarande som erbjuds via markanvisning till intresserade 
exploatörer/byggherrar samt annonsering på kommunens hemsida.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kommunen avser att sälja fastigheten Tierp 61:1 för ett pris/kvm BTA 
enligt oberoende värdering. Kommunen har ett ingående bokfört värde 2019 
på fastigheten (byggnad och mark) om ca 5,9 miljoner kronor. Inga 
momskonsekvenser från kommunens sida. Det kommunala fastighetsbolaget 
TKAB har i dagsläget ett ingående bokfört värde 2019 på 469 000 kr. 
Kostnad för justering av moms kan tillkomma. 

En försäljningsintäkt på 10 miljoner kronor förväntas enligt värdering.  

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Underlag för markanvisning Tierp 61:1 Gamla Brandstationen

Beslutet skickas till
 Verksamhetschef Tillväxt och samhällsbyggnad
 Exploateringsansvarig
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§ 100
Dnr 2019/430     

Idéburet offentligt partnerskap Kvinnojouren 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att upphäva beslutat fattat av kommunstyrelsen den 14 april 2011 § 98 
gällande Kvinnojouren Liljan, och

att teckna överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med 
Kvinnojouren Liljan under perioden 1 juli 2019 till och med den 31 
december 2021, samt

att överenskommelsen förlängs med ytterligare tre år ifall den inte sägs upp 
senast sex månader före förfallodag av endera parten, samt

att ersätta kvinnojouren med 140 000 kronor för det arbete som utförs per år 
under avtalets giltighetstid.

Jäv
Alfred Mujambere (L) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet
Kvinnojouren Liljan har under många år utfört samhällsnyttig verksamhet 
för utsatta individer i Tierps kommun inom området våld i nära relation. 
Insatserna har handlat om såväl förebyggande aktiviteter i form av 
informations- och utbildningsinsatser samt mer operativt stöd för utsatta 
personer. I syfte att verka för en tydlig ansvarsfördelning mellan parterna 
och få till ett stabilt och långsiktigt samarbete inom området nämns det som 
en viktig aktivitet i Verksamhetsplanen för Individ- och familjeomsorg 2019 
att upprätta en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap, IOP.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kvinnojouren Liljan har under flera år erhållit verksamhetsbidrag ifrån 
kommunen och kostnaden finns med i budgeterade medel. Beslutet kommer 
därför inte att medföra några merkostnader för kommunen.

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsen § 98/2011
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 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Tierps 

kommun och Kvinnojouren Liljan

Beslutet skickas till
 Individ- och familjeomsorgen
 Kvinnojouren Liljan
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§ 100
Dnr 2019/101     

Val av ersättare i pensionärsrådet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att som ersättare i pensionärsrådet utse Jan Öhrling för perioden 28 maj 
2019 till och med 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet
Kerstin Östervall har den 29 april 2019 begärt entledigande från sitt uppdrag 
som ersättare i pensionärsrådet. Hon har i samband med det föreslagit Jan 
Öhrling som ny ersättare.

Beslutsunderlag 
 Inkommen begäran om entledigande och förslag till ny ersättare

Beslutet skickas till
 Ordförande i pensionärsrådet
 Berörda ledamöter
 Systemadministratör Troman
 Lönecentrum
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§ 102
Dnr 2019/154     

Revidering av delegationsordningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag,

att ändringen gäller från och med 1 juli 2019.

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.

I och med att två lagar upphävs 2019-07-01 (tobakslag (1993:581) och lag 
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare) och dessa 
lagar ersätts samma datum av lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter krävs en ändring av kommunstyrelsens gällande 
delegationsordning (KS § 48/2019). Ändringarna föreslås delvis följa 
delegationsordning liknande alkohollagen, då nya tobakslagens 
tillståndsprocess har många likheter. Delegationen ändras för snabb 
hantering av tillstånd- tillsyns- och anmälningsärenden.

De föreslagna ändringarna innebär att punkterna justeras för att harmonisera 
med nya lagrummen. Föreslagna ändringarna bedöms inte ge någon 
ytterligare befogenhet utöver den som redan finns kring alkohol och 
tobakslagen.
Ändring av delegationsordning enligt föreliggande förslag föreslås med stöd 
av kommunallag (2017:725) 6 kap 37 §.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
 Enhetschef Miljö- och hälsoskydd
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§ 103
Dnr 2018/1161     

Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att ta anmälan om ordförandebesluten till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Följande ordförandebeslut har fattats av kommunstyrelsens ordförande med 
stöd av kommunstyrelsens delegationsordning
punkt U005 vid brådskande ärende.

Sekretess:
 Snabbyttrande/upplysningar enligt 6 kap 20 § andra stycket  

föräldrabalken (FB) 2019-03-26
 Vårdnad boende umgänge enligt 6 kap 19 § 3 stycket föräldrabalken 

2019-03-26
 Vårdnad boende umgänge enligt 6 kap 19 § 3 stycket föräldrabalken 

2019-03-26
 Vårdnad boende umgänge enligt 6 kap 19 § 3 stycket föräldrabalken 

2019-04-23
 Snabbyttrande/upplysningar enligt 6 kap 20 § andra stycket  

föräldrabalken (FB) 2019-04-24
 Snabbyttrande/upplysningar enligt 5 kap 20 § andra stycket  

föräldrabalken (FB) 2019-05-15
 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § p 1 föräldrabalken (FB) 

2019-05-21
 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § p 1 föräldrabalken (FB) 

2019-05-21

Underlagen redovisas på sammanträdet i delegationspärmen.

Beslutsunderlag 
 Ordförandebeslut enligt ovan.

Beslutet skickas till
 Individ- och familjeomsorgen
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§ 104
Dnr 2019/59     

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt kommunallagen, inklusive
beslut som fattas med vidaredelegation.

Kommunstyrelsen har i kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit
beslutanderätt till utskottet, ordföranden och tjänstemän. Beslutanderätt
kan också i vissa fall delegerats i separata kommunstyrelsebeslut.
Beslut fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen.

Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen:

Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser
Handlingsid: KS 2019.2402
Period: 2019.04.01 – 2019.04.30

Parkeringstillstånd
Handlingsid: KS 2019.2403
Period: 2019.04.05 – 2019.05.10

Färdtjänst
Handlingsid: KS 2019.2375
Period: 2019.04.04 – 2019.05.08

Fastställande av faderskap
Handlingsid: KS 2019.2403
Period: 2019.04.09 – 2019.05.13

Bygglov
Handlingsid: KS 2019.2529
Period: 2019.04.10 – 201.-05.16
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Miljö- och hälsoskydd
Handlingsid: KS 2019.2530
Period: 2019.04.10 – 2019-05.16

Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution
Handlingsid: KS 2019.2645
Period: Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 28 maj 2019, lista
4/2019

Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslutslistor från verksamheterna

Beslutet skickas till
 Berörda handläggare
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§ 105
Dnr 2019/150     

Redovisning av protokoll 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Nedan redovisas protokoll från Tierps kommuns egna utskott, nämnder, råd, 
beredningar och bolag under perioden från senaste 
kommunstyrelsesammanträdet. 

Dessa protokoll finns på www.tierp.se och läggs inte som bilaga i 
redovisningen. Undantag är protokoll för kommunstyrelsens 
förhandlingsdelegation och protokoll från bolagen som ligger med som 
bilagor i redovisningen. 

Protokoll Tierps kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde 14 maj 2019

Utskottet barn och ungdom
Sammanträde 15 maj 2019

Utskottet arbete och omsorg
Sammanträde 13 maj 2019

It-nämnden
Sammanträde 9 april 2019

Lönenämnden 
Sammanträde 9 april 2019

Valnämnden
Sammanträde 25 april 2019
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§ 106
Dnr 2019/70     

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
I rapporten Inkomna handlingar 2019-05-21 redovisas beslut och skrivelser 
som är särskilt anmälda till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Rapport - Inkomna handlingar 2019-05-21
 Inkomna handlingar
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§ 107
Dnr 2018/1014     

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige och 
beredningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning enligt 
föreliggande förslag, samt

att ändringen gäller från och med 1 juli 2019. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. I fullmäktiges 
arbetsordning finns regler för fullmäktige och fullmäktigeberedningar i 
Tierps kommun som avser att komplettera lagens bestämmelser. Det nya 
förslaget på arbetsordning utgår från Sveriges kommuners och landstings 
(SKL:s) förslag på en normalarbetsordning. 

Innehållet är anpassat efter Tierps kommuns organisation och 
förutsättningar. I det nya förslaget på arbetsordning har ändringar gjorts 
gällande allmänpolitisk debatt och en ny paragraf gäller kring detta. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga ekonomiska konsekvenser föreligger. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Beslutet skickas till
 Administratör Ledningsstöd
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§ 108
Dnr 2019/408     

Taxa för prövning och tillsyn enligt  alkohollagen, tobakslagen, 
lag om handel av vissa receptfria läkemedel samt lag om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och 
liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel – 
2019,

att taxan ska gälla från och med den 1 juli 2019, 

att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpning ska vara 
1050 kr,

att Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om 
handel av vissa receptfria läkemedel samt lag om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare beslutad i KF § 123/2018 upphävs från och med 1 juli 
2019.

Sammanfattning av ärendet
Taxan revideras denna gång för att möta handläggningskostnader för nya 
tobakslagen Bland annat införs tillståndsplikt för tobaksförsäljning. Taxan 
innehåller även en justering av tillstånd för stadigvarande 
serveringstillstånd.

Beslutsmotivering 
Avgiften är beräknade med budgeterade kostnader för tillsynen under år 
2018 som beräkningsgrund. Taxorna för nya tobakslagen är baserade på en 
uppskattning av handläggningstid utifrån lagstiftning och dess förarbete. 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom 
rubricerade områden för Tierps kommun. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och 

liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria läkemedel 
– 2019

 Yttrande med förtydligande av vilka punkter som ändrats.
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Beslutet skickas till
 Enhetschef Miljö- och hälsoskydd
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§ 109
Dnr 2019/382     

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna från Tierps kommun i styrelsen i 
Samordningsförbundet Uppsala län.

Jäv
Ledamot i respektive nämnd eller styrelse deltar inte i överläggning eller
beslut avseende frågan om ansvarsfrihet för det organ i vilket berörd
ledamot har tjänstgjort under förra mandatperioden. 

I beslutet om ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet 
Uppsala län deltar inte:
Lotta Carlberg (C) och Viktoria Söderling (S)

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och 
årsredovisning för 2018 och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet. 

Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets 
styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Från Tierps kommun är ledamot Åsa Sikberg (M) och ersättare Viktoria 
Söderling (S) från och med den 1 januari 2019. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut
 Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län
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§ 110
Dnr 2018/1087     

Svar på motion - Genomför ett försök med 30 timmars 
arbetsvecka inom äldreomsorgen, Alexander Karlsson (V) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen. 

Reservation
Alexander Karlsson (V) anmäler skriftlig reservation till förmån för eget 
yrkande. /Bilaga/ 

Sammanfattning av ärendet
På kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2018 anmäldes 
motionen Genomför ett försök med 30 timmars arbetsvecka inom 
äldreomsorgen, Alexander Karlsson (V). 

I motionen föreslås följande: 
att utreda och planera för genomförandet av en försöksverksamhet med 30 
timmars arbetsvecka med bibehållen lön inom äldreomsorgen, exempelvis 
ett hemtjänstområde eller ett särskilt boende,

att utvärdera resultatet utifrån  ett flertal parametrar, bland annat kostnad, 
sjukfrånvaro, sjuknärvaro, personalens upplevda arbetsmiljö samt vård- och 
omsorgstagarnas upplevda vårdkvalitet,

att, om försöket faller väl ut, verka för ett permanentande av försöket samt 
implementering av detsamma inom övriga kommunala verksamheter.

Kommunstyrelsens vice ordförande, Lars-Göran Birkehorn Karlsen 
(M) svarar följande: 

Utredning och planering av en försöksverksamhet
För att utreda och planera en försöksverksamhet krävs resurser. I ett kärvt 
ekonomiskt läge med en pressad arbetssituation är det svårt att tillföra de 
resurser som skulle krävas för att planera och genomföra en 
försöksverksamhet. 
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Utvärdering av resultatet
Om försöket ska vara väl genomfört bör det kopplas till ett lärosäte för 
följeforskning så att man kan mäta de förväntade resultaten. Försöket bör 
pågå under en längre tid så att långsiktiga och hållbara effekter över tid kan 
mätas.
Tidigare försök
Det finns många genomförda försök. I Göteborgs stad genomfördes ett 
försök under 18 månader med 30 timmars arbetsvecka med följeforskning. 
Ur den rapporten kan en del erfarenheter hämtas. I rapporten finns även 
sammanfattningar från andra försök som forskarna tagit del av.

De 13 försök, med förkortad arbetstid, som finns redovisade i rapporten 
varade i genomsnitt två år, förutom det som startade i Kiruna 1989 och 
varade i 16 år. Inget av dessa försök har fortsatt med den reducerade 
arbetstiden som ett nytt heltidsmått. Genomgående visar flera av rapporterna 
att den upplevda hälsan förbättrats. Om den påvisade upplevelsen varar över 
tid är svårt att veta. Försöket i Kiruna hade ingen följeforskning och 
inleddes innan datoriseringen var genomförd fullt ut. Detta gör att 
dokumentation och mätningar inte kunde göras digitalt.

Regeringen uppdrog åt Arbetslivsinstitutet 2005 att undersöka sambandet 
mellan hälsa och förkortad arbetstid. Arbetslivsinstitutets studie kunde inte 
finna fysiologiska evidens för förbättrad hälsa på grund av förkortad 
arbetstid. Upplevda hälsoförbättringar rapporterades men dessa påverkade 
inte sjukfrånvaron. Studien gjordes på olika sektorer med flera olika 
yrkesgrupper.

Kostnader för en ökad personalstyrka
I Göteborgs stad genomfördes försöket i ett äldreboende, Svartedalen. I 
försöket anställdes ytterligare 15 årsarbetare vilket motsvarar 17 
undersköterskor. Under försökstiden var antalet undersköterskor 82. 
Kostnaden totalt under försökstiden var 9,8 mkr.

Hemtjänsten i Tierps kommun har ca 130 årsarbetare. Vid en minskning till 
30 timmars veckoarbetstid skulle det behövas ca 30 årsarbetare till d.v.s. 
totalt 160 årsarbetare. Detta skulle innebära en kostnad på 12,6 mkr per år.

Konsekvenser vad gäller kompetensförsörjning
Samtliga kommuner och regioner har svårt att rekrytera vårdpersonal. 
Tierps kommun är inget undantag. Då försöket kräver utökad personalstyrka 
blir det en ännu större utmaning att klara kompetensförsörjningen. 
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Konsekvenser för brukare
Det finns inte mycket forskat kring hur försöken påverkat brukare i 
äldrevården. I Göteborgsförsöket upplevde undersköterskorna att de utförde 
fler aktiviteter för de äldre än de gjort innan försöket. Med flera medarbetare 
torde dock kontinuiteten för de äldre minska.

Arbetsmiljö och sjukfrånvaro
Föreskriften Organisatorisk och Social arbetsmiljö (AFS 2015:4) infördes 
för att förbättra arbetsmiljöerna byggd på den forskning som finns kring vad 
som skapar hälsosamma arbetsmiljöer.

Följande källor till ökad risk för ohälsa har forskning kunnat belägga:
• Höga krav och små möjligheter att påverka 
• Bristande medmänskligt stöd i arbetsmiljön 
• Konflikter eller mobbning 
• Nattarbete
• Långa arbetsveckor
• Skiftarbete
• Belöningen liten i förhållande till ansträngningen 
• Osäkerhet i anställningen
• Utsätts för orättvisor

Källa: Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering, SBU

När det gäller arbetstider är det främst skiftarbete och nattarbete som utgör 
den största risken för ohälsa. Det som även lyfts fram är vikten av att hinna 
ta raster under arbetspassen och möjligheten att hinna utföra ett arbete som 
känns tillfredställande. Detta torde vara viktigare än att förkorta 
arbetsdagens längd.

Tierps kommun har sedan årsskiftet gått med i ett forskningsprojekt som 
benämns STAMINA, Strukturerat Tidseffektivt Arbetssätt och Metoder för 
Inkluderande Arbetsliv. STAMINA leds av professor Magnus Svartengren 
som även varit delaktig i framtagandet av föreskriften Organisatorisk och 
Social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Förhoppningen är att verksamheterna genom detta arbetssätt ska få ett 
välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete som kan bidra till att skapa 
och bibehålla säkra och hälsofrämjande arbetsmiljöer. 

41



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-05-28

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

Slutsats
Att satsa på ett långsiktigt försök med 30 timmars arbetsvecka skulle bli 
mycket kostsamt. Att man åstadkommer de resultat som eftersträvas är 
mycket osäkert. Det skulle dessutom vara svårt att öka bemanningen då det 
redan idag är svårt att klara kompetensförsörjningen. 

Att åstadkomma en god arbetsmiljö kräver många olika åtgärder och de 
skiljer sig åt från arbetsplats till arbetsplats. Därför är ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete som fungerar väl det bästa sättet att fånga de behov som 
varje enskild arbetsplats har vad gäller arbetsmiljöåtgärder.
Referens
18 månader med 6 timmar

- Följeforskning om försök med reducerad arbetstid
- Göteborgs Stad, Svartedalens äldrecentrum

https://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/104/757fe9ed-702f-
401a-b275-c3c45fcfae99.pdf 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande
Alexander Karlsson (V) yrkar att motionen ska bifallas.

Bifall
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall på liggande förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Alexander 
Karlssons (V) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
liggande förslag.

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut - svar på motion
 Motion - Genomför ett försök med 30 timmars arbetsvecka inom 

äldreomsorgen, Alexander Karlsson (V)

Beslutet skickas till
 Motionären

42

https://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/104/757fe9ed-702f-401a-b275-c3c45fcfae99.pdf
https://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/104/757fe9ed-702f-401a-b275-c3c45fcfae99.pdf


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-05-28

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 111
Dnr 2019/239     

Svar på motion - Lokala ordningsföreskrifter för 
penninginsamling, Jonhas Åker (SD) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen. 

Reservation
Joakim Larsson (SD) och Bengt Lindström (SD) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet
På kommunfullmäktiges sammanträde den 9 april 2019 anmäldes motionen 
Lokala ordningsföreskrifter för penninginsamling, Jonhas Åker (SD). 

I motionen föreslås följande: 
att uppdra åt kommunstyrelsen eller annan lämplig nämnd att utreda på 
vilka platser förbud mot tiggeri bör införas,

att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram bestämmelser kring 
penninginsamling i ordningsstadgan,

att uppdra åt kommunstyrelsen att formulera krav på tillstånd för 
framförande av gatumusik,

att uppdra åt kommunstyrelsen att revidera dom allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna för Tierp i enlighet med ovanstående, samt

att återkomma med ett förslag för antagande i kommunfullmäktige.

Ordförande i utskottet samhällsbyggnad, Jenny Lundström (MP) 
svarar följande: 

Tillämpliga bestämmelser m.m. 
 I 3 kapitlet § 8 i Ordningslag (1993:1617) regleras kommuners möjlighet 
att utfärda lokala föreskrifter för att kunna anpassa regleringen av mer 
detaljbetonade ordningsfrågor efter förhållanden i de enskilda kommunerna. 
I prop. 1992/93:210 om ny ordningslag mm s. 142 ff. framhålls att 
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kommunerna endast ska meddela lokala föreskrifter där det behövs. 
Penninginsamling anses vara en sådan företeelse i sig som kan regleras 
enligt lokala ordningsföreskrifter, men förbud bör dock begränsas till sådana 
områden där ett verkligt behov av föreskrifter förekommer. 
Lagstiftningen är också mycket tydlig att kommunen behöver ta ställning till 
om föreskriften är för långtgående enligt 3 kapitlet 12 § Ordningslagen. De 
lokala ordningsföreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten 
eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Av praxis 
framgår också att ordningsföreskrifter inte får vara för långtgående avseende 
geografiskt tillämpningsområde, tidsmässig giltighet och sakligt innehåll. 

Högsta förvaltningsdomstolen framhåller i HFD 2149-18 att en 
ordningsföreskrift måste vara geografiskt begränsad till det område som är 
påkallat i det enskilda fallet, det ska begränsas till relevanta tidpunkter och 
får inte lägga onödigt tvång eller obefogade inskränkningar på den enskildes 
frihet. I det målet gjorde HFD bedömningen att eftersom kommunens 
förbud mot tiggeri hade ett förhållandevis snävt avgränsat geografiskt 
tillämpningsområde och kommunen gjort en bedömning av behovet såvitt 
avser de aktuella platserna kunde det inte anses som onödigt eller obefogat 
långtgående. 

I prop. 1992/93:210 s 143 framhålls att lokala föreskrifter om 
penninginsamling inte får ges en sådan utformning att man därigenom 
reglerar gatumusiken. Således bör det inte förekomma lokala 
ordningsföreskrifter som uteslutande tar sikte på penninginsamling i 
samband med gatumusik. I propositionen framhålls också att 
ordningsföreskrifter inte får innebära att den enskildes frihet att framföra ett 
musikaliskt eller något annat konstnärligt verk begränsas.

Bedömning
Grundfrågan, att ge eller ta emot pengar eller andra typer av gåvor är något 
som är upp till var och en att avgöra, och inget som ska regleras i en lokal 
ordningsföreskrift då det innebär en obefogad inskränkning i den enskildes 
frihet. Ordningsföreskrifter har att hantera frågor som handlar om att 
upprätthållas den allmänna ordningen på allmän plats. Kommunstyrelsens 
bedömning är att penninginsamling och gatumusik inte utgör ett problem 
avseende den allmänna ordningen på offentlig plats. Motionen avslås därför.

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar att motionen ska bifallas.
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Bifall
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall på liggande förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag.

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut – svar på motion
 Motion - Lokala ordningsföreskrifter för penninginsamling, Jonhas 

Åker (SD)

Beslutet skickas till
 Motionären
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§ 112
Dnr 2019/355     

Svar på motion - Utreda möjligheterna för en  
brottsförebyggande/brottsofferhandläggare inom kommunen, 
Jonhas Åker (SD) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen. 

Reservation
Joakim Larsson (SD) och Bengt Lindström (SD) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet
På kommunfullmäktiges sammanträde den 9 april 2019 anmäldes motionen  
Utreda möjligheterna för en brottsförebyggande/brottsofferhandläggare 
inom kommunen, Jonhas Åker (SD). 

I motionen föreslås följande: 
att inrätta en brottspreventionsenhet inom den kommunala verksamheten,

att brottspreventionsenheten ges i uppdrag att genom olika projekt satsa på
arbetet mot droger, missbruk och ungdomsbrottslighet som i första hand
riktar sig till föräldrar, barn och ungdomar, 

att brottspreventionsenheten ges i uppdrag att undersöka vilka områden som 
bedöms som särskilt otrygga och brottsutsatta i kommunen, 

att brottspreventionsenheten undersöker om dessa områden kan bevakas
genom extrainsatser i form av kameraövervakning, bilburna
bevakningspatruller eller patrullerande ordningsvakter.

Kommunstyrelsens vice ordförande, Lars-Göran Birkehorn Karlsen 
(M) svarar följande:
Kommunstyrelsen delar uppfattningen om att en nollvision mot brott bör 
gälla, då brottsoffer kan få sin personliga integritet kränkt och stor 
ekonomisk skada kan uppkomma för den enskilde och för samhället på 
grund av denna kriminalitet och otrygghet. En stor del av de brott som begås 
riktas även mot samhället i form av skadegörelse och stölder.
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Det brottspreventiva arbetet delas av BRÅ (Brottsförebygganderådet), 
Brottsoffermyndigheten och Polisen.  BRÅ bistår endast andra aktörer i sitt 
brottsförebyggande arbete, de bedriver ingen egen ”praktisk” verksamhet. 

Polisen arbetar brottförebyggande bland annat genom att patrullera i 
förebyggande syfte, utbilda i grannsamverkan, samverkar kring lägesbild 
med mera. Kommunen har ett brottspreventivt ansvar, dels genom 
medborgarlöften där bland annat trygghetsvandringar ingår. Vid 
trygghetsvandringarna samverkar kommunen med polisen och otrygga 
platser identifieras för att senare kunna åtgärdas, exempelvis genom 
förbättrad belysning och röjning av sly.  Kommunen har ett ansvar för den 
situationella och den sociala brottspreventionen och att samverka med andra 
aktörer. 

Socialtjänsten har ett ansvar för att arbeta förebyggande mot missbruk, och 
att arbeta med personer som har beroendeproblematik. Socialtjänsten har 
dessutom ett ansvar att stödja brottsoffer, enligt 5 kap 11 § 
Socialtjänstlagen. I dagsläget samarbetar socialtjänsten i Tierp med 
Brottsofferjouren i Uppsala som via ett idéburet offentligt partnerskap ger 
stöd till brottsoffer. Det finns också ett samarbete med Kvinnojouren Liljan 
som bedriver både brottsförebyggande arbete genom utbildningsinsatser, 
samt akut stöd till personer som utsatts för våld i nära relationer.
Det finns ett samverkansforum, som är ett informellt lokalt BRÅ/SSPF i 
kommunen där representanter från kommunens olika verksamheter, bolag, 
ungdomsmottagningen, Svenska kyrkan och Polisen samverkar med syfte 
att arbeta förebyggande. Detta arbete leds av kommunens Säkerhetsstrateg. 
Deltagarna sammankallas inför varje skollov eller andra uppkomna 
händelser där det bedöms behövas en gemensam lägesbild. Det sker även 
utbildning/information inom forumet. Under hösten 2018 fick deltagarna en 
halvdagsutbildning inom upptäckande och identifiering av radikalisering 
(våldsbejakande extremism) vilket vi vet gav resultat.

Det finns redan idag en relativt bra bild av hur brottsligheten ser ut i 
kommunen genom samverkansforumet. BRÅ och polisen har en 
övergripande statistik över hur brottsligheten ser ut, dock får ett mörkertal 
beaktas. Enligt Polisen går brottsligheten ner i Tierps kommun. Det är 
viktigt att kommunen, under säkerhetsstrategens ledning, fortsätter att 
samordna det brottsförebyggande arbete som görs och att utveckla detta.
Sammantaget bedöms det därför inte i nuläget finnas något behov av att 
bygga upp en brottspreventionsenhet. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar att motionen ska bifallas.

Bifall
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall på liggande förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag.

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut – svar på motion
 Motion - Utreda möjligheterna för en

brottsförebyggande/brottsofferhandläggare inom kommunen, Jonhas 
Åker (SD)

Beslutet skickas till
 Motionären
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§ 113
Dnr 2019/360     

Svar på motion - Principuttalande gällande våldsbejakande 
terrorism/terrorister, Joakim Larsson (SD) och Jonhas Åker (SD) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen. 

Reservation
Joakim Larsson (SD) och Bengt Lindström (SD) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet
På kommunfullmäktiges sammanträde den 9 april 2019 anmäldes motionen 
Principuttalande gällande våldsbejakande terrorism/terrorister, Joakim 
Larsson (SD) och Jonhas Åker (SD).

I motionen föreslås följande: 
att anta principuttalandet om Tierps kommuns hållning gentemot IS 
terrorister, samt

att ge kommunstyrelsen samt övriga nämnder i uppdrag att utarbeta direktiv 
enligt motionen. 

Ordförande i utskottet arbete och omsorg, Åsa Sikberg (M) svarar 
följande: 
I motionen föreslås att Tierps kommun gör ett principuttalande kring person 
som deltagit i, eller understött terrorism enligt följande:
”Den som deltagit i, eller understött terrorism, t ex återvändande IS-
terrorister, är inte välkommen till Tierps kommun. Sådana personer har 
genom sitt agerande vänt sig från vårt fria samhälle och därmed också 
förnekat sina möjligheter att få kommunens hjälp. Därför kommer de inte att 
erhålla stöd av kommunen i någon form. Kommunen kommer inte att 
utbetala försörjningsbidrag, hjälpa till med bostad, vuxenutbildning eller 
annat till återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött 
terrorism”

I motionen framförs att Tierps kommun genom att anta ett sådant 
ställningstagande prioriterar kommuninvånarnas trygghet och säkerhet.
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I motionen framförs också att nämnder och styrelser ska ges i uppdrag att 
utarbeta direktiv som förhindrar att Tierps kommuns ekonomiska eller 
personella resurser tas i anspråk för att någon typ av bistånd, insats eller 
annat till återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött 
terrorism.

I motionen lyfts Staffanstorp fram som exempel på en kommun som vidtagit 
liknande åtgärder.

Bedömning
Föreslaget principuttalande och framtagande av direktiv enligt ovan strider 
mot svensk lag.

Socialtjänstlagen anger i 2 kap 1§ att  ”Varje kommun svarar för 
socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda 
får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning 
i det ansvar som vilar på andra huvudmän.”

Enskild har alltid rätt att få sin sak prövad. Enligt riktlinjer och 
prejudicerande rättsfall görs bedömning i det enskilda ärendet. Rätten till 
bistånd förutsätter att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. 

Individer som brutit mot svensk lag ska ställas till svars av rättsvårdande 
myndigheter. Den enskildes ärende ska prövas i domstol som utdömer 
eventuell påföljd. Kommunen har inte befogenhet att utfärda straff och 
sanktioner mot enskild enligt ovan angivet förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar att motionen ska bifallas.

Bifall
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall på liggande förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag.
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Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut - svar på motion
 Motion - Principuttalande gällande våldsbejakande 

terrorism/terrorister, Joakim Larsson (SD) och Jonhas Åker (SD)

Beslutet skickas till
 Motionärerna 
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§ 114
      

Utbildning av Skolverket del 1 av 4 – Ansvar och roller i 
utbildningssystemet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Utbildningen ges av Göran Isberg utbildningsdirektör Jönköpings kommun 
och representant för Skolverket, i utbildningspaketet del 1 av 4 - Samverkan 
för bästa skola.

Ansvar och roller i utbildningssystemet – Vilket uppdrag/åtagande har 
fullmäktige/kommunstyrelsen som huvudman?
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