
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-06-12

Tid och plats 12 juni 2019, kl. 18:00-20:30 i Kommunhuset, A-salen, Tierp

Paragrafer 51-73

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2019-06-19 Anslaget tas ner: 2019-07-10

Protokollets förvaringsplats Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Utses att justera Oskar Nilsson, Åsa Sikberg 

Plats och tid för justering  2019-06-17 14:00

Beslutande 
Ledamöter Sara Sjödal (C)

Erik Kolm (C)
Lotta Carlberg (C) §§ 51-64, 66-73
Yaqub Ahmed (C)
Anna Ahlin (C)
Peter Staland (C)
Anna Grimberg (C)
Magdalena Ewert (C)
Lars Lindgren (C)
Helén Jaktlund (C) §§ 51-71, 73
Mats Wikander (C) 
Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M)
Åsa Sikberg (M)
Sven Lokander (M)
Carola Fredén (M)
Emma Lokander (M)
Kenneth Karlsson (M) §§ 51-71, 73
Ann-Kristin Ringefors (KD)
Lars Svensk (KD)
Joachim Stormvall (MP)
Jenny Lundström (MP)
Alfred Mujambere (L)

Viktoria Söderling (S) § 51-64, 66-73
Bengt-Olov Eriksson (S)
Jonas Nyberg (S)
Barbro Wiklund (S)
Gunnar Jansson (S)
Christina Svensson (S)
Lars-Olof Färnström (S)
Pontus Söderberg (S)
Erica Aspgren Wallin (S)
Oskar Nilsson (S)
Christina Holmström (S)
Torgny Helgesson (S)
Linda Friberg (S)
Christer Niklasson (S)
Alexander Karlsson (V)
Agnetha Andersson (V)
Urban Blomster (V)
Daniel Hedberg (SD)
Jonhas Åker (SD)
Bengt Lindström (SD)
Klas Jakobsson (SD)
Per Karlsson (SD)
Lars-Ola Sandström (SD)
Rosa Ingeborg Malmberg (SD)

Beslutande ersättare Jessica Tindre Falk (M)
Christina Lindholm (C) § 65
Regina Birkehorn (M) § 72

Margaretha Magnusson (S)
Rickard Olsson (SD)
Börje Wennberg (S) § 65

Underskrifter

Sekreterare
Sara Stråfors

Ordförande
Lars Svensk

Justerande 
Oskar Nilsson                  Åsa Sikberg
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Övriga närvarande
Ersättare Christina Lindholm (C) §§ 51-64, 66-

73
Louise Blomfeldt (C)
Filip Håkansson (C)
Roger Henningsson Brander (C)
Stig Lundqvist (M)
Regina Birkehorn (M) §§ 51-71, 73
Gunilla Wisell (KD)
Margareta Vikström Svensk (KD)
Oskar Jonsson (MP)
Brita Kajrup (MP)
Sarah Näslund (L)

Börje Wennberg (S) §§ 51-64, 66-73
Helena Broman (S)
Kjell Hammerin (S)
Inger Andersson (S)
Tomas Delgado Pinto (S)
Lize-Lotte Löfgren (S)
Stefan K Andersson (S) 
Emmanuel Nzisabira (V)
Krister Andersson (V)

Tjänstemän och övriga Randi Graungaard, kommundirektör
Sara Stråfors, kommunsekreterare 
Kristin Haakonsen, webbsändningsansvarig 
Maria Wirström, vaktmästeri
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Innehållsförteckning 

Paragraf Rubrik Dnr

Upprop

Val av två justerare samt tillkännagivande av 
tid och plats för justering av protokollet

§ 51 Godkännande av föredragningslistan 2019/132

§ 52 Allmänhetens frågestund 2019/181

§ 53 Redovisning av kommuninvånarnas postlåda 2019/19

§ 54 Aktuellt från revisionen 2019/179

§ 55 Svar på interpellation - När kommer den 
utlovade skattesänkningen, Börje Wennberg 
(S)

2019/373

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

2018/1087

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

2019/239

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

2019/355

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

2019/360

§ 60 Fråga - Har vi fortfarande köpstopp i 
kommunen? - Viktoria Söderling (S)

2019/539

§ 61 Fråga - Om skolans organisation är en s.k. 
"hur-fråga", är det då en "hur-fråga" om det 
ska finnas en skola i Hållnäs eller Kyrkbyn? - 
Linda Friberg (S)

2019/540

§ 62 Ombudgeteringar och andra nödvändiga 
beslut med anledning av prognosen

2019/419
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§ 63 Revidering av arbetsordning för 
kommunfullmäktige och beredningar

2018/1014

§ 64 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

§ 65 Ansvarsfrihet för styrelsen i 
Samordningsförbundet Uppsala län

2019/382

§ 66 Revidering av sammanträdesplanen 2019 2018/860

§ 67 Inlämnande av revisionsberättelse och beslut 
om ansvarsfrihet för stiftelsen Tierps sockens 
magasinfond med C.G. Gilljams 
donationsfond

2019/339

§ 68 Begäran om entledigande 2019/101

§ 69 Återrapportering av kommunfullmäktiges 
uppdrag till kommunstyrelsen 2019

2019/182

§ 70 Redovisning av inkomna beslut och 
skrivelser

2019/71

§ 71 Kungörelse av kommunfullmäktiges 
sammanträden år 2019

2019/419

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

2019/419

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

2019/219
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§ 51
Dnr 2019/132     

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna föredragningslistan.
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§ 52
Dnr 2019/181     

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet
Vid varje kommunfullmäktigesammanträde, har allmänheten möjlighet att
ställa frågor till kommunen under ”Allmänhetens frågestund”.
Frågestunden pågår i 30 minuter och alla som vill är välkomna att ställa
frågor om kommunens verksamheter.

Syftet med allmänhetens frågestund är bland annat till för att skapa en
dialog mellan allmänheten och de politiskt folkvalda för att
kommunmedborgarna ska kunna påverka, väcka opinion och få bättre
möjligheter att ta tillvara dina demokratiska rättigheter. Möjligheten att
lyssna på allmänhetens frågestund finns på www.tierp.se.
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§ 53
Dnr 2019/19     

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Förslag inkomna till den digitala postlådan på kommunens hemsida och 
förslag om lämnats i Demokratiep-brevlådorna på kommunens bibliotek 
hanteras av verksamheterna och det är en tjänsteman som svarar på 
förslagen. Förslagen och svaren redovisas i kommunfullmäktige.

Följande förslag och svar redovisas:

Dnr KS 2019/324 – Demokratierp – Hastighetssänkning  på väg 292
Förslag om hastighetssänkning på väg 292 vid korsningen mellan 
Slottsvägen och väg 292 i Örbyhus. 

Svar: Trafikverket som äger vägarna arbetar på en vägplan (vägars 
motsvarighet för detaljplan) och korsningen kommer att åtgärdas. 

Dnr KS 2019/363 – Postlådan – Gör om crosshallen till mässhall
Förslag om att göra om crosshallen till en mäss- och marknadshall. 

Svar: Förslaget tas med i diskussionerna med Tierps kommunfastigheter AB 
om vad som ska hända med crosshallen framöver. 

Dnr KS 2019/396 – Postlådan – Platsbristen i förskolorna
Förslag om att utnyttja lediga lokaler på mindre orter i kommunen och 
anställa dagmammor för att utöka förskoleplatserna. 

Svar: Kommunen vill undvika att hyra tillfälliga lokaler som är kostsamma 
att anpassa när det gäller säkerhet, tillgänglighet och livsmedelshantering. 
Kommunen har vid några tillfällen de senaste åren annonserat efter 
dagbarnvårdare utan framgång.
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Dnr KS 2019/458 – Postlådan – Sänkt hastighet i Gryttby
Förslag om att sänka hastigheten på vägen som går förbi Gryttby i Vendel. 

Svar: Vägen är statlig och det är därför Länsstyrelsen som fattar beslut om 
eventuell hastighetssänkning. Information om hur man ansöker om ändring 
av lokal trafikföreskrift hos Länsstyrelsen ges. 

Dnr KS 2019/464 – Postlådan – Bättre utnyttjande av idrottshallar
Förslag om att utnyttja idrottshallarna bättre genom att dela av hallarna 
någon eller några gånger i veckan. 

Svar: I dagsläget har de flesta föreningar önskemål om fullstor hall.
Om de bara har behov av halv sal så brukar de dela upp sin tid mellan flera 
grupper/lag i föreningen. Kommunen har ingen vaktmästare på plats 
kvällstid som kan skifta mellan hel och halv sporthall. Förslaget kommer att 
ses över. 

Dnr KS 2019/485 – Demokratierp – Billigare bussar
Förslag om att sänka priserna på bussresor. 

Svar: Det är UL som sätter priserna för bussresor. Förslaget skickas vidare 
till ansvarig för kollektivtrafiken på Region Uppsala som äger UL. 

Dnr KS 2019/484 – Postlådan – Discgolfbana i kommunen
Förslag om att anlägga en discgolfbana i kommunen, gärna i Örbyhus. 

Svar: I dagsläget har kommunen inte möjlighet att anlägga en discgolfbana. 

Dnr KS 2019/487 – Demokratierp – Gratis cyklar
Förslag om att erbjuda gratis cyklar och införa en cykel dag i månaden i 
skolorna. 

Svar: Kommunen får inte starta en så kallad lånepool för cyklar för det 
skulle konkurrera med företag på marknaden. Angående cykeldagen så är 
det en bra idé, trafikplaneraren föreslår en sådan dag i samband med ett 
evenemang för cykelfrågor.

Dnr KS 2019/490 – Demokratierp – Gratis bussar och förbjud 
plastpåsar
Förslag om att göra bussresorna gratis eller billigare och förbjuda plastpåsar. 

Svar: I och med kommunens ansträngda ekonomi så finns ingen möjlighet 
till att erbjuda gratis bussresor. Som kommun är det svårt att förbjuda saker. 
Men det kommunen kan göra är att se över vilka plastprodukter kommunen 
internt köper in och vilka av dessa som kan bytas ut till annat material. 
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Dnr KS 2019/488, 2019/489 och 2019/491 – Demokratierp – Mataffär i 
Vendel
Förslag om att öppna en mataffär i Vendel. 

Svar: Kommunen själva får inte öppna och driva matbutiker men har som 
uppgift att underlätta över privata aktörer att föra det. Det finns nya 
lösningar på mataffärer som kommunen har undersökt och som kan vara ett 
alternativ för en liten ort som Vendel. Det handlar om en butik utan 
personal. Kommunen har pratat med två företag som säger sig vara 
intresserade av detta och ska undersöka saken närmare. 
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§ 54
Dnr 2019/179     

Aktuellt från revisionen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att lägga aktuell information från revisionen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vice ordförande för revisionen Karl Gunnar MArklund redogör för aktuell
information från revisionen.

Kommunen har fem revisorer varav tre representerar oppositionen. Enligt
12 kap. 1 § kommunallag (KL 2017:725) är revisonens uppgift att årligen
granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller
fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. 

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande 
och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. 
Revisorerna ska också bedöma om resultaten i den delårsrapport som enligt 
11 kap. 16 § (KL) ska behandlas av fullmäktige och årsredovisningen är 
förenliga med de mål fullmäktige beslutat. 

I sin granskning biträds revisorerna av sakkunniga
som ska ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som behövs
för att kunna fullgöra uppdraget.

För revisorerna gäller bestämmelserna i kommunallagen, bestämmelser
som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning, utfärdade
ägardirektiv för kommunala företag samt Reglemente för Tierps kommuns
revisorer.
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§ 55
Dnr 2019/373     

Svar på interpellation - När kommer den utlovade 
skattesänkningen?, Börje Wennberg (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen anses vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Börje Wennberg (S) har den 9 april lämnat in en interpellation med följande 
frågor: 

- När kommer ni att förverkliga ert vallöfte att sänka 
kommunalskatten? 

- Kommer sänkningen vid ett tillfälle eller kommer det att göras i 
omgångar på grund av att ni inlett med en höjning och att det därmed 
måhända blir en för stor sänkning vid ett enda tillfälle?

- När kommer ni att genomföra den utlovade sänkningen av 
låneskulden? 

- Hur mycket kommer låneskulden att sänkas under mandatperioden?

Kommunstyrelsens vice ordförande, Lars-Göran Birkehorn Karlsen 
(M) svarar följande:
Börje Wennberg (S) har i en interpellation riktat ett antal frågor till mig i 
min roll som kommunstyrelsens vice-ordförande.
Innehållet i interpellationen riktar sig däremot till mig som företrädare för 
mitt parti.

Följer interpellationen kommunallagens intentioner?

”Kommunallagen
Kapitel 5

61 §   Interpellationer ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en 
fullmäktigeberednings handläggning. De får dock inte avse ärenden som rör 
myndighetsutövning mot någon enskild. 

Interpellationer bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för 
kommunen eller landstinget.”
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Interpellationsinstrumentet ska användas för frågor under kommunal 
handläggning. Lagen tillåter inte att en interpellation används för att ta upp 
ett enskilt partis politik. 

Eftersom kommunfullmäktige har valt att interpellationen får framställas 
kommer jag ändå bemöta innehållet i den. 

Moderaterna i Tierp utlovade inte någon skattesänkning under föregående 
valrörelse.

Självklart hade vi från moderaternas sida önskat att vi inte hade behövt höja 
skatten alls, men när vi tog över efter åratal av socialdemokratiskt styre så 
insåg vi att det var enda sättet för oss i Kvintetten att i lugn och ro sätta oss 
in i verksamheterna på djupet och komma fram till möjliga besparingar som 
kan stävja kostnadsutvecklingen i kommunen.

Kvintetten har ingen egen majoritet.

Utav de 23 mandat vi i kvintetten innehar så har Moderaterna sju av dessa. 
Det gör att jag som företrädare för Moderaterna omöjligt kan besvara 
frågorna i övrigt.

Yttrande
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) och Börje Wennberg (S) yttrar sig. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut – svar på interpellation
 Interpellation - När kommer den utlovade skattesänkningen?, Börje 

Wennberg (S)
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§ 56
Dnr 2018/1087     

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

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. 
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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 kommunfullmäktige ska besluta 

att bifalla motionen. 

Bifall
Ann-Kristin Ringefors (KD) yrkar bifall på liggande förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 

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

Yttranden
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M), Åsa Sikberg (M), Viktoria Söderling 
(S) yttrar sig. 

Alexander Karlsson (V) begär omröstning.
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Omröstning

Beslutsgång omröstning 
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. 

Följande omröstningsproposition godkänns: 
 Den som vill bifalla huvudförslaget röstar ja.
 Den som vill bifalla Alexander Karlssons (V) yrkande röstar nej.

Resultat:
Ja -  31 röster
Nej -  3 röster 
Avstår -  15 röster

Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar enligt liggande 
förslag. (Omröstningsprotokoll/bilaga/)

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsen § 110/2019
 Förslag till beslut - svar på motion
 Motion - Genomför ett försök med 30 timmars arbetsvecka inom 

äldreomsorgen, Alexander Karlsson (V)

Beslutet skickas till
 Motionären
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§ 57
Dnr 2019/239     

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen. 

Reservation
Jonhas Åker (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 
kommunerna endast ska meddela lokala föreskrifter där det behövs. 
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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.
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande
Jonhas Åker (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 

att bifalla motionen. 

Bifall
Jenny Lundström (MP) yrkar bifall på liggande förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Jonhas Åkers (SD) 
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag.

Yttranden
Lars-Göran Birkehorn Karlsen yttrar sig.

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsen § 111/2019
 Förslag till beslut – svar på motion
 Motion - Lokala ordningsföreskrifter för penninginsamling, Jonhas 

Åker (SD)

Beslutet skickas till
 Motionären
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§ 58
Dnr 2019/355     

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen. 

Reservation
Jonhas Åker (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
Jonhas Åker (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 

att bifalla motionen. 

Bifall
Lars-Göran Birkehorn Karlsen yrkar bifall på liggande förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Jonhas Åkers (SD) 
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag.

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsen § 112/2019 
 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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§ 59
Dnr 2019/360     

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen. 

Reservation
Jonhas Åker (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
Jonhas Åker (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 

att bifalla motionen. 

Bifall
Åsa Sikberg (M) yrkar bifall på liggande förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Jonhas Åkers (SD) 
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag.
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Yttranden
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) yttrar sig. 

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsen § 113/2019
 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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§ 60
Dnr 2019/539     

Fråga - Har vi fortfarande köpstopp i kommunen? - Viktoria 
Söderling (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att frågan får framställas, samt

att frågan anses vara besvarad. 

Sammanfattning av ärendet
Viktoria Söderling (S) inkom den 10 juni 2019 med en fråga och Åsa 
Sikberg (M) ordförande för utskottet arbete och omsorg svarar på frågan på 
dagens sammanträde.

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut
 Fråga – Har vi fortfarande köpstopp i kommunen? Viktoria 

Söderling (S)
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§ 61
Dnr 2019/540     

Fråga - Om skolans organisation är en s.k. "hur-fråga", är det då 
en "hur-fråga" om det ska finnas en skola i Hållnäs eller 
Kyrkbyn? - Linda Friberg (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att frågan får framställas, samt 

att frågan anses vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Linda Friberg (S) inkom den 10 juni 2019 med en fråga och Lotta Carlberg 
(C) ordförande för barn och ungdom svarar på frågan på dagens 
sammanträde.

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut
 Fråga – Om skolans organisation är en s.k. "hur-fråga", är det då en 

"hur-fråga" om det ska finnas en skola i Hållnäs eller Kyrkbyn? 
Linda Friberg (S)
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§ 62
Dnr 2019/419     

Ombudgeteringar och andra nödvändiga beslut med anledning 
av prognosen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att alla verksamheter sparar 1 % (5000 tkr)

att alla verksamheter är restriktiva med vikarier och förlängning av 
visstidstjänster samt att använda konsulttjänster,

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)

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),

att inte dela ut mer elitidrottsbidrag 2019 (75 tkr)

Reservation 
Sara Sjödal (C), Erik Kolm (C), Lotta Carlberg (C), Yaqub Ahmed (C), 
Anna Ahlin (C), Peter Staland (C), Anna Grimberg (C), Magdalena 
Ewert (C), Lars Lindgren (C), Helén Jaktlund (C), Mats Wikander (C) 
Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M), Åsa Sikberg (M), Sven Lokander 
(M), Carola Fredén (M), Emma Lokander (M), Kenneth Karlsson (M),
Ann-Kristin Ringefors (KD), Lars Svensk (KD), Joachim Stormvall 
(MP), Jenny Lundström (MP), Alfred Mujambere (L) och Jessica Tindre 
Falk (M) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande. /Bilaga/ 

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. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande
Viktoria Söderling (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
Övriga redan påbörjade insatser där beslutet ligger på tjänstemannanivå och 
redan är påbörjat (2900 tkr) 

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 (2400tkr)

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)

Bifall
Jonas Nyberg (S), Alexander Karlsson (V) och Klas Jakobsson (SD) yrkar 
bifall till Viktoria Söderlings (S) yrkande.
Sara Sjödal (C), Jenny Lundström (MP) yrkar bifall till liggande förslag. 

Yttranden
Åsa Sikberg (M), Lotta Carlberg (C) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen 
yttrar sig. 
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Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings 
(S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande 
förslag.

Viktoria Söderling (S) begär omröstning.

Omröstning

Beslutsgång omröstning 
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. 

Följande omröstningsproposition godkänns: 
 Den som vill bifalla huvudförslaget röstar ja.
 Den som vill bifalla Viktoria Söderlings (S) yrkande röstar nej.

Resultat:
Ja - 23 röster
Nej - 26 röster 
Avstår - 0 röster

Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar enligt Viktoria 
Söderlings (S) yrkande. (Omröstningsprotokoll/bilaga/)

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsen § 116/2019
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Yttrande – Vidtagna och planerade åtgärder 
 Bilaga – Tabell vidtagna och planerade åtgärder

Beslutet skickas till
 Kommundirektör
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§ 63
Dnr 2018/1014     

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige och 
beredningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

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 
 Beslut kommunstyrelsen arbetsutskott § 40/2019
 Beslut kommunstyrelsen § 107/2019
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Beslutet skickas till
 Administratör Ledningsstöd
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§ 64
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 
Kommunfullmäktige beslutar

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.  
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Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 63/2019
 Beslut kommunstyrelsen § 108/2019
 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.

Beslutet skickas till
 Enhetschef Miljö- och hälsoskydd
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§ 65
Dnr 2019/382     

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

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

Jäv
Lotta Carlberg (C) och Viktoria Söderling (S) anmäler jäv och deltar inte 
debatten eller beslutet.

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 
 Beslut kommunstyrelsen § 109/2019
 Förslag till beslut
 Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län

Beslutet skickas till
 Samordningsförbundet Uppsala län
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§ 66
Dnr 2018/860     

Revidering av sammanträdesplanen 2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 12 december 2019     
kl  18:00 i A-salen.  

Sammanfattning av ärendet
På grund av hög arbetsbelastning vecka 51 för att fullmäktige och utskotten 
sammanträder samma vecka, flyttas fullmäktiges sammanträde från den 17 
december till den 12 december kl. 18:00. 

Yttrande
Linda Friberg (S) yttrar sig. 

Beslutet skickas till
 Webbredaktör ledningsstöd
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§ 67
Dnr 2019/339     

Inlämnande av revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet 
för stiftelsen Tierps sockens magasinfond med C.G. Gilljams 
donationsfond 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa resultat- och balansräkning för fonderna, samt

att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av
2018 års redovisning. Revisorerna tillstyrker att resultaträkningen och
balansräkningen fastställs och att styrelsens ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår, med hänvisning till
revisionsberättelsen, att fullmäktige beslutar bevilja detsamma.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Revisionsberättelse för år 2018 för stiftelsen Tierps sockens 

magasinfond med C.G. Gilljams donationsfond
 Årsberättelse för Tierps sockens magasinfond med C.G. Gilljams 

donationsfond

Beslutet skickas till
 Ekonomienheten
 Stiftelsen Tierps sockens magasinfond med C.G. Gilljams 

donationsfond
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§ 68
Dnr 2019/101     

Begäran om entledigande 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna inkommen begäran om entledigande och skicka den till 
Länsstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
I samband med att en ledamot i kommunfullmäktige lämnar in en begäran
om entledigande ska detta godkännas av kommunfullmäktige. Beslutet ska
expedieras till Länsstyrelsen som sedan utser en ny ledamot från partiets
vallista.

Eva-Mari Lindström (SD) har den 23 april 2019 inkommit med en begäran 
om entledigande från sitt uppdra som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut
 Inkommen begäran om entledigande

Beslutet skickas till
 Länsstyrelsen
 Den entledigande för kännedom
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§ 69
Dnr 2019/182     

Återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till 
kommunstyrelsen 2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att lägga återrapporteringen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 4 - 5 §§ ska nämnderna redovisa 
till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har 
lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§. 

Verkställande av kommunfullmäktiges beslut återrapporteras till fullmäktige 
två gånger om året. I rapporteringen redovisas samtliga uppdrag som är 
pågående, ej ännu verkställda eller sedan senaste rapporteringen, slutförda.

Följande uppdrag till kommunstyrelsen är pågående eller ej ännu 
verkställda:

Beslutsdatum Uppdrag Återrapportering 

2019-04-09
§ 42

KS 2019/287 – 2019/419
Ta fram en åtgärdsplan för 
hur regleringen ska ske av 
2018 års budgetunderskott 
som ska regleras senast 
inom de tre närmast 
följande åren.

Pågående. Kommunstyrelsen 
beslutade den 28 maj att 
uppdra till 
kommundirektören att vid 
extra insatt 
kommunstyrelsesammanträde 
redovisa förslag till åtgärder 
samt att skicka 
tertialrapporten till 
kommunfullmäktige för ett 
ställningstagande för att nå 
en ekonomi i balans senast 
den 31 december 2019.

2016-09-20
§ 96

KS 2016/601
Upprätta en 
prioriteringslista för gång- 

Pågående. Utkast till 
prioriteringslista är klar men 
ännu inte beslutad. 
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och cykelvägar inom det 
statliga vägnätet.

2017-10-31
§ 115

KS 2017/309
Att låta tjänstemän vid 
Kultur och fritid 
undersöka intresset hos 
ungdomar/medborgare 
gällande öppna väggar för 
graffitti i kommunen

Pågående. I samband med 
Konst på Väg 2019 ska nya 
idéer kring öppna väggar 
prövas och därefter 
utvärderas.

2017-12-19
§ 144

KS 2017/124
Att ge 
kommunfullmäktiges 
presidium i samråd med 
kommunstyrelsens
presidium i uppdrag att ta 
fram ett förslag till uppdrag 
för demokratiberedningen 
som ska stärka ungas 
inflytande och delaktighet i 
det lokala samhället.

Pågående. Ks presidium och 
kf presidium ska träffas för 
att ta fram förslag till 
uppdragsbeskrivning, 
preliminärt klart för beslut i 
kf 17 september 2019.

2017-06-13
§ 61

KS 2016.881
Att uppdra till 
kommunstyrelsen att 
vidare utreda 
föreningsservice i 
samband med 
ombyggnation av 
Kulturhuset Möbeln.

Pågående. Inväntar 
ombyggnationen av Möblen.

2014 
§ 76

2014/605 - 2018/515
Att besluta om 
Tillämpningsanvisningar 
för det nya 
pensionsreglementet för
förtroendevalda. 
Kommunstyrelsen 
föreslog 
kommunfullmäktige att 
avvakta med tillämpnings- 
anvisningar för OPF-KL 
pensionsreglemente för
förtroendevalda, för att ha
möjlighet att ta del av 
eventuella 

Pågående. 
Tillämpningsanvisningar för 
pensions-bestämmelser OPF-
KL beslutades i ks 29 maj 
2018. Nya anvisningar har 
inkommit från SKL maj 
2019, revideringar ska göras 
utifrån dessa och beslutas 
preliminärt i kf september 
2019.
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rekommendationer från 
Sveriges kommuner och 
landsting (SKL). Enligt 
förslaget ska beslutet om 
tillämpningsanvisningarna 
tas innan nästa 
kommunval år 2018. 
Fullmäktige beslutade 
§99/2015 enligt 
kommunstyrelsens 
förslag. 

Följande uppdrag till kommunstyrelsen är sedan senaste 
återrapporteringen den 18 december 2018, slutförda:

Beslutsdatum Uppdrag Återrapportering 

2016-12-14
§ 134

Se över behovet att finnas 
på den digitala 
informations- och 
turistkartan.

Slutfört.

2011-12-14
§ 132

Förslag på 
revidering/komplettering 
av LIS-områden.

Slutfört. Kommer att ingå i 
den nya översiktsplanen.

2016/755
2016 § 118

Inriktningsbeslutet 
avseende LOU inom vård 
och omsorgsplatser,
korttidsvistelse samt
hemtjänst.Att tillsätta en 
arbetsgrupp för det 
fortsatta arbetet med
upprättandet av 
förfrågningsunderlag, se 
över en organisation som 
stöder operativa styr- och
kontrollfunktioner samt
förberedande av 
egenregin.

Slutfört. Upphandlingen är 
avslutad och avsåg köp av 40 
vårdplatser. Beslut  att 
tilldela Vardaga Äldreomsorg 
AB fattades i KS den 28:e 
februari 2018.

2019-02-12
§ 31

KS 2018/566
Att uppmärksamma 
Tierps köpings100-
årsjubileum med lämpliga 

Slutfört.
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Beslutet skickas till
 Sekreterare kommunfullmäktige

arrangemang.                                            
- att placera ut skylt/platta 
på Freedners torg med 
fakta om Birger Freedner 
som platsen är uppkallad 
efter.                                        
- att fortsätta arbete med 
att skylta historiskt viktiga 
och intressanta platser 
med information i samråd 
med markägare och 
sakkunniga.

2017-04-04
§ 47

KS 2017/218
Säkerställ att de 
styrdokument som inte är 
schemalagda revideras  
enligt de nya riktlinjerna 
eller upphävs senast vid 
halvårsskiftet 2019.

Slutfört. En översyn har 
gjorts av samtliga 
styrdokument och ett fåtal 
återstår att revideras. Från 
och med budget 2020 
kommer samtliga politiskt 
antagna styrdokument årligen 
listas i en bilaga till 
budgeten. Av bilagan 
framgår även när de senast 
ska vara reviderade. 

2017-10-31
§ 114

KS 2017/391 -  2019/79
Att ta fram en 
handlingsplan med syftet 
är att stärka demokratiska 
värderingar och mänskliga 
rättigheter samt motverka 
hedersrelaterat våld och 
förtryck i Tierps kommun.

Slutfört. Handlingsplan 
beräknas vara färdigställd för 
beslut mitten av juni 2019. 
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§ 70
Dnr 2019/71     

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna redovisningen och lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
I rapporten Inkomna handlingar 2019-06-04 redovisas beslut och skrivelser 
som är särskilt anmälda till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
 Rapport – Inkomna handlingar 2019-06-04
 Inkomna handlingar
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§ 71
Dnr 2019/419     

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

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 
 Beslut kommunstyrelsen § 117/2019
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
 Administratör ledningsstöd
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§ 72
Dnr 2019/419     

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

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 %.

Jäv
Följande anmäler jäv och deltar inte i debatten eller beslutet:
Helén Jaktlund (C), Kenneth Karlsson (M) och Stig Lundqvist (M).

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.

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsen § 118/2019
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
 AB TierpsbyggenTierps kommunfastigheter AB
 Tierps Energi & Miljö AB
 Tierps fjärrvärme AB
  Ekonomienheten 
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§ 73
Dnr 2019/219     

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

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. 

Bifall
Viktoria Söderling (S) yrkar bifall till liggande förslag.
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Yttrande
Viktoria Söderling (S) yttrar sig.

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsen § 119/2019
 Handläggares tjänsteutlåtande
 Avtal om samverkan kring kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst 

och angränsande hälso- och sjukvård

Beslutet skickas till
 Närvårdsstrateg, Kvalitet och strategisk utveckling
 Verksamhetschef, Vård och omsorg
 Verksamhetschef, Individ- och familjeomsorgen
 Regiondirektörens ärendeberedning
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