
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-06-12

Tid och plats 12 juni 2019, kl. 15:00-15:30 i Kommunhuset, A-salen, Tierp

Paragrafer 115-119

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2019-06-12 Anslaget tas ner: 2019-07-04

Protokollets förvaringsplats Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Utses att justera Ann-Kristin Ringefors

Beslutande 
Ledamöter Sara Sjödal (C), Ordförande 

Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M), 
1:e vice ordförande
Lotta Carlberg (C)
Åsa Sikberg (M)
Ann-Kristin Ringefors (KD)
Joachim Stormvall (MP)
Alfred Mujambere (L)

Jonas Nyberg (S)
Erica Aspgren Wallin (S)
Linda Friberg (S)
Torgny Helgesson (S)
Alexander Karlsson (V)
Jonhas Åker (SD)

Beslutande ersättare  Viktor Hage (S)
Klas Jakobsson (SD)

Övriga närvarande
Ersättare Anna Ahlin (C)

Carola Fredén (M)
Erik Kolm (C)
Emma Lokander (M)
Gunilla Wisell (KD)

Gunnar Jansson (S)
Barbro Wiklund (S)
Christina Holmström (S)
Agnetha Andersson (V)
Annie Pettersson (V)
Bengt Lindström (SD)

Tjänstemän och övriga Randi Graungaard, kommundirektör
Sara Stråfors, kommunsekreterare 

Underskrifter

Sekreterare

Sara Stråfors

Ordförande

Sara Sjödal

Justerande 

Ann-Kristin Ringefors
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Innehållsförteckning 

Paragraf Rubrik Dnr

Upprop

Val av justerare - Ann-Kristin 
Ringefors

§ 115 Godkännande av föredragningslistan

§ 116 Ombudgeteringar och andra 
nödvändiga beslut med anledning av 
prognosen

2019/419

§ 117 Kungörelse av kommunfullmäktiges 
sammanträden år 2019

2019/419

§ 118 Ökning av borgensavgiften för AB 
Tierpsbyggen, Tierps 
kommunfastigheter AB, Tierps Energi 
& Miljö AB och Tierps fjärrvärme AB

2019/419

§ 119 Förslag till nytt samverkans avtal med 
kommunerna från Regionalt forum - 
Gemensam nämnd för 
kunskapsstyrning

2019/219
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§ 115
  

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna föredragningslistan. 
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§ 116
Dnr 2019/419     

Ombudgeteringar och andra nödvändiga beslut med anledning 
av prognosen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna. 

Reservation 
Jonas Nyberg (S) anmäler skriftlig reservation till förmån för eget 
yrkande. /Bilaga/ 
Alexander Karlsson (V) och Klas Jakobsson (SD) anmäler reservation till 
förmån för egna yrkanden.

Sammanfattning av ärendet
I samband med presentation av prognosen per den 30 april 2019 som pekade 
på ett underskott för år 2019 beslutade kommunstyrelsen 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. 

Dessa redovisas på dagens sammanträde. Informationen kommer även ges 
till kommunfullmäktige på sammanträdet den 12 juni 2019. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande
Jonas Nyberg (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta följande:

att alla verksamheter sparar 1 % (5000 tkr)
att alla verksamheter är restriktiva med vikarier och förlängning av 
visstidstjänster samt att använda konsulttjänster,

Utbildning
att göra Vendels skola till en F-3 skola (1200 tkr)

Övriga redan påbörjade insatser där beslutet ligger på tjänstemannanivå och 
redan är påbörjat (2900 tkr) 
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IFO
att förstärka öppenvård för barn och unga genom att undvika placeringar 
används delar personal och erfarenheter från arbetet med ensamkommande 
till intensiva öppenvårdsinsatser (1500 kr)

Övriga redan påbörjade insatser där beslutet ligger på tjänstemannanivå och 
redan är påbörjat (745 tkr)

Vård och omsorg
Ombudgetering av kost från vård och omsorg till utbildning 

att seniorrehab  utförs i det egna hemmet för att skapa en bättre 
rehabilitering och den sociala delen erbjuds genom femklövern (130 tkr), 

 att stänga platser på Danielsgåren (700 tkr),

Medborgarservice
Att inte dela ut mer elitidrottsbidrag 2019 (75 tkr)

 
Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till Jonas Nybergs (S) yrkande minus 
förslaget om att göra Vendels skola till en F-3 skola (1200 tkr).

Klas Jakobsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta följande:

IFO minska med personal på arken +400tkr
Marknadsföringsbidrag för elitidrottsföreningar +75tkr
Avsluta parkeringsövervakning +37tkr
Pausa detaljplaner som finansieras med planavgifter +1000tkr
Avgiftsbelagda måltider för gymnasiet +1400tkr

Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Jonas Nybergs (S), 
Alexanders Karlssons (V) och Klas Jakobssons (SD) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Yttrande – Vidtagna och planerade åtgärder 
 Bilaga – Tabell vidtagna och planerade åtgärder
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§ 117
Dnr 2019/419     

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att upphäva beslut KF § 104/2018 gällande kungörelse av 
kommunfullmäktiges sammanträden år 2019, samt

att kungörelsen om kommunfullmäktiges sammanträden under hösten år 
2019 endast införs i Norra Uppland, på kommunens hemsida och i sociala 
medier. 

Sammanfattning av ärendet
I den nya kommunallagen stadgas att den kommunala anslagstavlan ska 
vara webbaserad. Det innebär att fullmäktiges sammanträden inte längre 
måste annonseras ut i den lokala tidningen, (KL 8 kap 10 §).

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Besparing för kommunen är 25 000 kr för ett år (beräknat för 2019).

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
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§ 118
Dnr 2019/419     

Ökning av borgensavgiften för AB Tierpsbyggen, Tierps 
kommunfastigheter AB, Tierps Energi & Miljö AB och Tierps 
fjärrvärme AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa borgensavgiften för AB Tierpsbyggen och Tierps 
kommunfastigheter AB från och med den 1 jun 2019 till 0,4 %, samt

att fastställa borgensavgiften för Tierps Energi & Miljö AB och 
Tierps fjärrvärme AB från och med den 1 juni 2019 till 0,4 %.

Sammanfattning av ärendet
Med bakgrund i kommunens förväntade underskott enligt prognosen per 
20190430 behöver alla möjligheter till såväl sänkta kostnader som ökade 
intäkter ses över. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
En höjning av borgensavgiften från nuvarande 0,3 % till 0,4 % skulle ge 
ökade intäkter till Tierps kommun med 750 tkr för år 2019. Under 
förutsättning att fullmäktige beslutar att ligga kvar på 0,4 % i borgensavgift 
för 2020 blir intäkten då det dubbla.

Bifall
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
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§ 119
Dnr 2019/219     

Förslag till nytt samverkans avtal med kommunerna från 
Regionalt forum - Gemensam nämnd för kunskapsstyrning 

Beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslaget till samverkansavtal kring kunskapsstyrning inom 
FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.

Sammanfattning av ärendet
Under hösten 2018 utvärderades nämnden för kunskapsstyrning. Resultatet 
av utvärderingen var en rekommendation att Region Uppsalas och 
kommunernas samverkan kring gemensamma kunskapsstyrningsfrågor ska 
hanteras inom ramen för samverkansstrukturen HSVO (Samråd och 
tjänstemannaledning). 

Beslutsmotivering
Vid mötet den 1 februari 2019 föreslog därför ledamöterna i Regionalt 
forum att gällande samverkansavtal mellan Region Uppsala och länets 
kommuner, kring kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande 
hälso- och sjukvård, skulle sägas upp och ersättas med ett nytt avtal. 
Samverkansstrukturen HSVO fick i uppdrag att ta fram förslag till ett nytt 
avtal som tydliggör uppdrag, beslutsordning, organisering och finansiering 
av verksamheten. Förslaget till nytt samverkansavtal godkändes av 
Regionalt forum vid mötet den 3 maj med förutsättningen att beslut om 
avtalet fattas i parternas respektive fullmäktigen.

Avtalet har beretts i en arbetsgrupp med representanter från kommunerna, 
Region Uppsala samt TML HSVO. Remittering har skett till berörda parter 
och verksamheter. Avtalet har godkänts av Regionalt forum (2019-05-03).

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Berörd styrelse/nämnd för respektive avtalspart ansvarar för de ekonomiska 
medel som finns avsatta inom detta avtal. Region Uppsala förvaltar de 
gemensamma ekonomiska medlen och fakturerar respektive kommun deras 
andel av kostnaderna. Om över- eller underskott uppstår i bokslut regleras 
detta årligen vid sista faktureringen. 
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Beslutsunderlag 
 Handläggares tjänsteutlåtande
 Avtal om samverkan kring kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst 

och angränsande hälso- och sjukvård
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