SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-11-05

Tid och plats

5 november 2019, kl. 13:00-18:10 i Kommunhuset, A-salen, Tierp
Ajournering 15:35-15:50 och 16:45-17:20

Paragrafer

101-135

Bevis om anslag

Anslaget sätts upp: 12/11 2019

Protokollets förvaringsplats

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Utses att justera

Torgny Helgesson, Yaqub Ahmed

Plats och tid för justering

Måndag 11 november kl. 15:30 i Medborgarrummet, Kommunhuset

Beslutande
Ledamöter

Beslutande ersättare

Anslaget tas ner: 4/12 2019

Sara Sjödal (C)
Erik Kolm (C)
Lotta Carlberg (C)
Yaqub Ahmed (C)
Anna Ahlin (C), Ordförande §§101126, 129-135
Peter Staland (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)

Viktoria Söderling (S)
Bengt–Olov Eriksson (S) 2:e vice
ordförande
Jonas Nyberg (S)
Barbro Wiklund (S) §§101-103
Gunnar Jansson (S)
Christina Svensson (S)
Lars–Olof Färnström (S)
Marie–Louise Rindå (S)
Pontus Söderberg (S)
Erica Aspgren Wallin (S)
Oskar Nilsson (S)
Christina Holmström (S)
Torgny Helgesson (S)
Linda Friberg (S)
Joakim Larsson (SD)
Daniel Hedberg (SD)
Jonhas Åker (SD)
Bengt Lindström (SD)
Klas Jakobsson (SD) §§105-135
Per Karlsson (SD)
Rosa Ingeborg Malmberg (SD)
Alexander Karlsson (V)
Agnetha Andersson (V)
Emmanuel Nzisabira (V)

Christina Lindholm (C)
Marianne Eriksson (C) §§127-128
Jessica Tindre Falk (M)

Margaretha Magnusson (S) §§104-135
Börje Wennberg (S)
Simon Brännström (SD)
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Underskrifter
Sekreterare
Anna Trankell
Ordförande
Anna Ahlin §§101-126, 129-135

Bengt-Olov Eriksson §§ 127-128

Justerande
Torgny Helgesson

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän och övriga

Filip Håkansson (C)
Roger Henningsson Brander (C)
Stig Lundqvist (M)
Regina Birkehorn (M)
Gunilla Wisell (KD)
Margareta Vikström Svensk (KD)
Oskar Jonsson (MP)
Brita Kajrup (MP)
Sarah Näslund (L) §§101-121

Yaqub Ahmed

Kjell Hammerin (S)
Inger Andersson (S)
Tomas Delgado Pinto (S)
Stefan K Andersson (S)
Krister Andersson (V)
Eva Berglund (V)

Randi Graungaard, kommundirektör
Anna Trankell, Tf. kommunsekreterare
Evelina Håkansson, sekreterare

Ordförande sign

Justerare sign
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Innehållsförteckning
Paragraf Rubrik

Dnr

Upprop
Val av två justerare samt
tillkännagivande av tid och plats för
justering av protokollet - 11 november
2019 kl. 15.30, kommunhuset, Arkivet
§ 101

Godkännande av föredragningslistan

2019/132

§ 102

Allmänhetens frågestund

2019/181

§ 103

Redovisning av kommuninvånarnas
postlåda 2019

2019/19

§ 104

Allmänpolitisk debatt

§ 105

Taxa för vatten och avlopp 2020

2019/810

§ 106

Taxa för Renhållning 2020

2019/811

§ 107

Taxa för slamavgifter 2020

2019/812

§ 108

Revisorernas utlåtande avseende
delårsrapport 2019

2019/419

§ 109

Delårsrapport

2019/419

§ 110

Strategiska utvecklingsområden för
2020-2023

2019/808

§ 111

Revidering av finansiellt mål i riktlinje
för ekonomisk styrning (ekonomiska
styrregler)

2017/991

§ 112

Skattesats för år 2020

2019/783

§ 113

Plan för Tierps kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022

2019/783

§ 114

Riktlinjer för avgifter inom vård och
omsorg för insatser enligt
socialtjänstlagen, hälso- och

2019/754

Ordförande sign

Justerare sign
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sjukvårdslagen och taxa i anslutning till
insatser enligt LSS
§ 115

Taxa för service och tjänster i
anslutning till insatser inom vård och
omsorg för äldre och personer med
funktionsnedsättning

2019/755

§ 116

Redovisning av ej verkställda beslut
kvartal 2 2019 – Utskottet arbete och
omsorg

2019/508

§ 117

Redovisning av ej verkställda beslut
kvartal 2 2019 – Utskottet barn och
ungdom

2019/509

§ 118

Riktlinje för markanvisningar och
exploateringsavtal

2019/738

§ 119

Bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda

2018/515

§ 120

Tillämpningsanvisningar för
bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda

2018/515

§ 121

Samverkansavtal och reglemente för
den gemensamma räddningsnämnden

2019/710

§ 122

Uppsala brandförsvars
handlingsprogram 2020, RÄN 20190033

2019/530

§ 123

Anmälan av interpellationer

2019/772

§ 124

Svar på motion - Bilfritt centrum,
Agnetha Andersson (V)

2019/361

§ 125

Svar på interpellation - Om
gatubelysning på landsbygden, Rosa
Ingeborg Malmberg (SD)

2019/740

§ 126

Godkännande av entledigande samt val
av förste vice ordförande i
kommunfullmäktige och
ersättare/suppleant i kommunens
bolagsstämmor

2019/101

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 127

Godkännande av entledigande och val
av ny ersättare i kommunstyrelsen

2019/101

§ 128

Val av ombud till kommunens
bolagsstämmor

2019/101

§ 129

Sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige år 2020

2019/743

§ 130

Kungörelse av kommunfullmäktiges
sammanträden år 2020

2019/743

§ 131

Redovisning av inkomna beslut och
skrivelser 2019

2019/71

§ 132

Godkännande av entledigande och val
av ny ledamot i demokratiberedningen
och lokala säkerhetsnämnden vid
Forsmarks kärnkraftverk

2019/101

§ 133

Val av revisor och ordförande för
granskning av kommunens räkenskaper
och förvaltning, lekmannarevisor för
kommunala bolag och revisor i Tierps
sockens Magasinfond och Gustav
Gilljams i Yvre donationsfond

2019/101

§ 134

Godkännande av entledigande och val
av nämndeman för perioden 1 januari
2020 till 31 december 2023

2019/101

§ 135

Godkännande av entledigande och val
av ny ersättare i kommunstyrelsen

2019/101

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 101
Dnr 2019/132

Godkännande av föredragningslistan
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föredragningslistan med följande revideringar;


Följande ärenden stryks från föredragningslistan då inga motioner
eller frågor har inlämnats;
- 24 - Anmälan av motioner
- 26 - Anmälan av frågor

 Beslut om skattesats behandlas separat och tas upp före ärende 14 på
föredragningslistan (Plan för Tierps kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022).


Ärende 37 - Godkännande av entledigande och val av nämndeman
för perioden 1 januari 2020 till 31 december 2023tillkommer,



Ärende 38 – Godkännande av entledigande och val av ny ersättare i
kommunstyrelsen tillkommer.

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 102
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.

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 103
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 2019/733 – Postlådan - Brandstationen till dagis
Förslag om att göra om gamla brandstationen i Tierp till dagis.
Svar: I dagsläget har bedömningen gjorts att det inte att ekonomiskt hållbart
att bygga om till förskola.
Dnr KS 2019/407 – Postlådan – Sopkärl längs gamla banvallen
Förslag: 4 st soptunnor längs med gamla banvallen i Tierp.
Svar: Det är för närvarande inte aktuellt med komplettering av soptunnor
längs med banvallen i Tierp.
Dnr KS 2019/486 – Demokratierp – Återvinningsstation i Vendel
Förslag: Att det blir en återvinningsstation i Vendel.
Svar: Kommunen samråder med FTI under denna höst samt februari år
2020, där kommer detta önskemål följas upp.
Dnr KS 2019/726 – Postlådan - Bakluckeloppis kommunhusets parkering
Förslag: Att ha bakluckeloppis på stora parkeringen vid kommunhuset under
sommarhalvåret.
Svar: Parkeringen är en allmän plats och man måste söka tillstånd hos
polisen samt betala taxa för nyttjande av kommunens mark.
Ordförande sign

Justerare sign
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Dnr KS 2019/790 – Postlådan - All teknik vi ska lära och använda.
Förslag: Om det blir problem med all teknik som vi ska lära och använda,
finns det ingenstans att vända sig till.
Svar: Frågeställningen är viktig. Det går bland annat att få text uppläst som
ljud på kommunens webbplats och rörlig bild. Skulle andra behov uppstå
går det bra att vända sig till Medborgarservice för att få hjälp.

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 104
Allmänpolitisk debatt
Beslut
Talarordning

Kommundirektör Randi Graungaard föredrar ärendet.
Den allmänpolitiska debatten inleds av kommunalrådet Sara Sjödal (C),
därefter gruppledarna för Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna,
Moderaterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, samt
Liberalerna. Efter inledningen är debatten fri.
Vi påminner om att talartiden för gruppledare i inledningsanförande vid
allmänpolitisk debatt begränsas till 10 minuter. Efter gruppledarnas
inledningsanföranden startar debatten. Talartiden vid debattinlägg är 5
minuter och replik 2 minuter.
Följande ledamöter deltar i debatten:
Sara Sjödal (C), Viktoria Söderling (S), Joakim Larsson (SD), Lars-Göran
Birkehorn Karlsen (M), Alexander Karlsson (V), Ann-Kristin Ringefors
(KD), Joachim Stormvall (MP), Alfred Mujambere (L), Lotta Carlberg (C),
Emma Lokander (M), Yaqub Ahmed (C), Börje Wennberg (S), Åsa Sikberg
(M), Jonas Nyberg (S), Bengt-Olov Eriksson (S), Linda Friberg (S), Pontus
Söderberg (S), Margareta Magnusson (S), Erika Aspgren Wallin (S), Jenny
Lundström (MP).

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 105
Dnr 2019/810

Taxa för vatten och avlopp 2020
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Styrelsen för Tierps Energi &
Miljö AB´s förslag
att anta Taxa för vatten och avlopp 2020.
Sammanfattning av ärendet

Den gällande taxan blev senast antagen av kommunfullmäktige 6 november
2018 § 120/2018 och gäller från den 1 januari 2019. Taxan ska finansiera de
kostnaderna Tierps Energi & Miljö AB har för att utföra uppdraget av de
kommunala vatten- och avloppstjänsterna. VA-taxan ska täcka alla
kostnader för de kommunala vatten- och avloppstjänsterna.
Anläggningsavgifterna i taxan revideras på grund av höjda kostnader, bland
annat för ökade kostnader för nya anslutningar. Brukningstaxan höjs bland
annat på grund av högre underhålls- och kapitalkostnader.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Taxan för år 2020 höjs med 8 % på grund av stora behov att öka
reinvesteringstakten för ledningsnäten och uppdatera mätning av vatten.
Beslutsunderlag






Beslut kommunstyrelsen 172/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Missiv till KF angående VA-taxa år 2020
Taxa för vatten och avlopp 2020

Beslutet skickas till




Kommundirektör
VD för Tierps Energi & Miljö AB

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 106
Dnr 2019/811

Taxa för Renhållning 2020
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Styrelsen för Tierps Energi &
Miljö AB´s förslag
att anta Taxa för renhållning 2020.
Sammanfattning av ärendet

Den gällande renhållningstaxans revidering blev senast antagen av
kommunfullmäktige den 6 november 2018, § 122/2018 och gäller från den 1
januari 2019. Taxan ska finansiera de kostnaderna Tierps Energi & Miljö
AB har för att fullgöra uppdraget att utföra det kommunala
renhållningsansvaret.
Renhållningstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra Tierps
kommuns mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 5§ ger kommunen
möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant sätt att miljöanpassad
avfallshantering främjas.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Den föreslagna renhållningstaxan för år 2020 är miljöstyrd. Det innebär att
den som väljer bort att sortera matavfall kommer att få en högre
renhållningstaxa än den som väljer att sortera matavfall.
Grundavgiften föreslås höjas med 7% för alla hushåll och verksamheter för
att täcka de ökade kostnaderna för planering, information, administration,
kundkontakt, upphandling, IT-system, tillgång till och vidareutveckling av
återvinningscentraler samt införandet av nya mobila
avfallshanteringstjänster. Till verksamheter räknas alla som inte är
privathushåll, till exempel företag, skolor, föreningar och institutioner.
Hämtningsavgifter föreslås höjas med 7% för att täcka de ökade
kostnaderna på grund av högre priser för destruktion av hushålls- och
grovavfall. Hämtningsavgifter har inte höjts sedan år 2016 och har varit
oförändrad i fyra år. Taxan ska finansiera de kostnader som Tierps Energi &
Miljö AB har för att utföra uppdraget att utföra det kommunala
renhållningsansvaret.
Ordförande sign

Justerare sign
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Beslutsunderlag






Beslut kommunstyrelsen 173/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Missiv till KF angående Renhållningstaxa år 2020
Taxa för Renhållning 2020

Beslutet skickas till




Kommundirektör
VD för Tierps Energi & Miljö AB

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 107
Dnr 2019/812

Taxa för slamavgifter 2020
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Styrelsen för Tierps Energi &
Miljö AB´s förslag
att anta Taxa för slamavgifter 2020.
Sammanfattning av ärendet

Den gällande slamtaxan revidering blev senast antagen av
kommunfullmäktige den 6 november 2018, § 121/2018 och gäller från den 1
januari 2019. Taxan ska finansiera de kostnaderna Tierps Energi & Miljö
AB har för att utföra uppdraget att utföra det kommunala
renhållningsansvaret för tömning av slam från enskilda avlopp och
slamavskiljare/köksavlopp.
I Tierps kommun är det Tierps Energi & Miljö AB som ansvarar för
insamling av hushållsavfall och därmed också tömning och behandling av
slam från enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp. För
själva tömningen anlitar Tierps Energi & Miljö AB i sin tur en entreprenör.
Slammet i enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp klassas
som hushållsavfall och enligt miljöbalken är det endast kommunen, eller
den entreprenör som kommunen har utsett, som får tömma och transportera
bort hushållsavfallet. Det innebär att slam inte får tömmas eller transporteras
på något annat sätt.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Slamtaxan för år 2020 höjs med 7 % på grund av de ökade priserna för
destruktion av slam och de höjda leverantörspriserna. Slamtaxan har inte
höjds sedan 2016.
Taxan ska finansiera de kostnaderna Tierps Energi & Miljö AB har för att
utföra uppdraget att utföra det kommunala renhållningsansvaret för tömning
av slam från enskilda avlopp och slamavskiljare/köksavlopp.
Beslutsunderlag




Beslut kommunstyrelsen 174/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande

Ordförande sign

Justerare sign
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Missiv till KF angående slamtaxa år 2020
Taxa för slamavgifter 2020

Beslutet skickas till




Kommundirektör
VD för Tierps Energi & Miljö AB

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 108
Dnr 2019/419

Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2019
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att med beaktan av revisorernas påpekande lägga rapporten till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de
mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i
årsbudgeten och flerårsplanen. Ordförande för revisionen Daniel Blomstedt
föredrar ärendet.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut
Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2019
Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2019

Beslutet skickas till




Revisorerna
Ekonomienheten

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 109
Dnr 2019/419

Delårsrapport
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapporten för 2019.
Sammanfattning av ärendet

I delårsrapporterna sammanställs kommunens ekonomiska resultat, dels för
perioden januari till och med april (verksamhetsuppföljning) samt januari
till och med augusti (delårsrapport). I delårsrapporten görs en prognos för
Tierps kommuns resultat det aktuella året. Kommunens samlade resultat
analyseras och förklaras och det görs en bedömning av hur många av
kommunfullmäktigas konkretiserade mål som kommer vara uppnådda vid
årsskiftet.
I delårsrapporterna görs en helhetsbedömning med prognos för varje av
kommunfullmäktiges konkretiserade ekonomiska mål. Till varje
konkretiserat mål finns också en nulägesbeskrivning med aktuella resultat
och en analys kring målet. Det är kommunfullmäktige som i
planeringsdirektiv med budget beslutar om de konkretiserade mål som ska
styra verksamheterna. Nämnder och bolagsstyrelser tar i sin tur fram egna
mål och aktiviteter.
Verksamhetscheferna redogör på kommunstyrelsens sammanträde för sina
verksamhetsområden.
Beslutsmotivering

Det finns skäl att anta att prognosen bygger på ett antal
försiktighetsantaganden i överkant. Sparåtgärder bedöms inte som relevanta
men däremot fortsätter arbetet med fortsatta effektiviseringar i syfte att rusta
för framtiden.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kommunen redovisar ett resultat för perioden januari-augusti på 35,4 Mkr,
jämfört med minus 6,4 Mkr för motsvarande period föregående år.
Budgeterat resultat för perioden är 17,5 Mkr, vilket innebär att resultatet är
17,9 Mkr högre. Verksamheternas intäkter är 39,6 Mkr högre än
periodiserad budget och kostnaderna är 28,3 Mkr högre än periodiserad
Ordförande sign

Justerare sign
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budget. Avvikelsen på intäktssidan beror främst på försäljning verksamhet,
(IT- och Lönenämnd) samt obudgeterade bidrag. Avvikelsen på
kostnadssidan kommer till största delen från ökade placeringskostnader
inom Individ-och familjeverksamheten samt ökade entreprenadkostnader
och lokalhyror.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bifall
Jenny Lundström (MP) yrkar bifall till liggande förslag.
Yttrande
Viktoria Söderling (S) yttrar sig.
Beslutsunderlag






Beslut kommunstyrelsen § 171/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Delårsrapport 2019 Tierps kommun del 1
Delårsrapport 2019 Tierps kommun del 2

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 110
Dnr 2019/808

Strategiska utvecklingsområden för 2020-2023
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa följande strategiska utvecklingsområden för perioden 20202023:
Livsarenan
 Det ska vara lätt för invånarna i Tierps kommun att engagera sig och
delta i den lokala samhällsutvecklingen. Alla behöver hjälpas åt.
 Vid planering och byggande ska ett grönt, rent och tilltalande
utseende eftersträvas. Kommunens olika delar ska ha tillgång till
natur, grönska, rent vatten och präglas av god tillgänglighet.
 Prioritera hög kvalitet inom skolan utifrån elevernas och den
framtida arbetsmarknadens behov.
 Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög kvalitet
och tillgänglighet får hela kommunen att leva.
 Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska
erbjudas nära.
 Arbeta förebyggande för att minska utanförskap.
Affärsarenan
 Stärka attityder till entreprenörskap och företagande.
 Involvera hela kommunorganisationen för att skapa ett vinnande
företagsklimat som gör det lätt att starta, driva och låta sitt företag
växa här.
 Göra kommunen synlig för företag som söker etableringsplats.
 Jobba aktivt i skolan med att utveckla och stimulera generella
kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till
handling, dvs. entreprenöriellt lärande.
 Utveckla ett kommunalt utbildningsutbud på rätt nivå, utifrån
företagens behov.
 Samordna och koordinera insatserna för stärkt besöksnäring
 Säkerställa tillgången till snabbt bredband i hela kommunen.
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Utvecklingsarenan
 Stödja en omställning av samhället utifrån Agenda 2030:s mål om
att uppnå en ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och
konkretisera hur de ska införlivas i den kommunala verksamheten.
 Underlätta införandet av småskaliga energilösningar.
 Främja tillgängligheten i transportinfrastrukturen med bättre
samordning mellan olika trafiksystem.
 Inleda omställningen till fossilfria transporter, med början i den
kommunala bilparken och inom kollektivtrafiken.
 Kommunens ska ha hög beredskap för byggande av attraktivt och
behovsanpassat boende för invånare i olika faser av livet.
 Aktivt arbeta med omvärldsbevakning och samverkan för att hitta
nya lösningar på lokala utmaningar.
Sammanfattning av ärendet

Visionen för Tierps kommun som antogs av fullmäktige §81/2015 består av
en kort visionstext som är konkretiserad i tre arenor; livsarenan,
affärsarenan och utvecklingsarenan. För att visionen för Tierps kommun ska
få verkningskraft ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod fastställa
strategiska utvecklingsområden kopplade till respektive arena. Utifrån
visionen och de strategiska utvecklingsområdena fastställs i budgeten
årligen övergripande mål för kommunen.
Beslutsmotivering

Kommunfullmäktige ska besluta om strategiska utvecklingsområden i
början av varje ny mandatperiod. De strategiska utvecklingsområden som
antogs för förra mandatperioden föreslås fastställas även för denna
mandatperiod, men med ett förtydligande om Agenda 2030 i första punkten
under utvecklingsarenan.
Beslutsunderlag




Beslut kommunstyrelsen § 184/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till




Kommundirektör
Kommunikationschef för revidering av visionsbroschyr och hemsida
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§ 111
Dnr 2017/991

Revidering av finansiellt mål i riktlinje för ekonomisk styrning
(ekonomiska styrregler)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att i riktlinje för ekonomisk styrning ändra det finansiella målet för 2020
avseende resultatet storlek till: Kommunens resultat ska under planperioden
uppgå till minst 1,5 % av summan av skatteintäkter och generella
statsbidrag,
att upphäva kommunfullmäktiges beslut § 139/2018.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har § 15/2018 fastställt riktlinje för ekonomisk
styrning i Tierps kommun. I riktlinjen finns det bl.a. ett finansiellt mål som
säger att ” Kommunens resultat ska under planperioden uppgå till minst 1,5
% av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta för att
konsolidera ekonomin med beaktande av pensionsskuldens utveckling,
finansiera investeringar och ha handlingsutrymme för framtida
verksamhetsförändringar”.
Inför budgeten 2019 beslutades att ovanstående finansiella mål i ekonomisk
riktlinje för Tierps kommun skulle revideras till 1,0%. I budget för 2020
föreslås återgång till tidigare finansiellt målet på 1,5 % av summan av
skatteintäkter och generella statsbidrag.
Beslutsunderlag





Beslut kommunstyrelsen § 185/2019
Förslag till beslut
Riktlinjer för ekonomisk styrning

Beslutet skickas till



Ekonomienheten
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§ 112
Dnr 2019/783

Skattesats för år 2020
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa skattesatsen för 2020 till 21,29 %.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagens 8 kap. 4-5 §§ ska kommuner upprätta en budget för
nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska också innehålla en plan för
ekonomin för en period av tre år, där budgetåret är periodens första år.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bifall
Sara Sjödal (C), Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M), Ann-Kristin Ringefors
(KD), Joachim Stormvall (MP), Yaqub Ahmed (C), Lotta Carlberg (C),
Emma Lokander (M), Åsa Sikberg (M), Jenny Lundström (MP), Alfred
Mujambere (L), Viktoria Söderling (S), Alexander Karlsson (V), Jonas
Nyberg (S), Linda Friberg (S), Pontus Söderberg (S), Börje Wennberg (S)
och Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutsunderlag








Beslut kommunstyrelsen § 186/2019
Förslag till beslut
Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2020-2022
Beslut IT-nämnden 2019-09-06 Verksamhetsplan och budget 2020
Beslut Lönenämnden 2019-09-06 Verksamhetsplan och budget 2020
Protokoll centrala samverkansgruppen 2019-10-02

Beslutet skickas till





Ekonomienheten
Verksamhetschefer
De kommunala bolagen
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§ 113
Dnr 2019/783

Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2020-2022
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att avsätta 1 125 tkr till revisionen i enlighet med förslag från
kommunfullmäktiges presidium,
att fastställa borgensavgiften för år 2020 till 0,4 %,
att fastställa förslag till driftbudget enligt avsnitt 7.2 och resultatbudget
enligt avsnitt 7.4 för 2020,
att fastställa investeringsbudget enligt avsnitt 7.3 och bilaga 6 samt
nettoexploateringsbudget enligt bilaga 7 för 2020,
att fastställa finansieringsbudget enligt avsnitt 7.5 och balansbudget enligt
avsnitt 7.6 för 2020,
att anta mål och särskilda uppdrag för Tierps kommun enligt kapitel 6,
avsnitt 6.1 – 6.7,
att komplettera befintliga ägardirektiv i enlighet med förslag i kapitel 8,
att anta budget och verksamhetsplan för IT-nämnden enligt bilaga 3,
att anta budget och verksamhetsplan för Lönenämnden enligt bilaga 4,
att fastställa förslag till flerårsplan 2021 – 2022 enligt avsnitt 7.2, 7.4, 7.5
och 7.6,
att med anledning av beslut i ”Plan för Tierps kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022” om borttagande av borgerlig begravningsförrättare
och ändring av partistödet uppdra åt kommundirektören att vidta
erforderliga ändringar i ”Ersättningar till Tierps kommuns förtroendevalda
ERS 2018” KS 2018/278 och ”Regler för kommunalt partistöd” KF2015/33
och överlämnas till kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige för
beslut.
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Reservation

Viktoria Söderling (S), Bengt–Olov Eriksson (S), Jonas Nyberg (S), Gunnar
Jansson (S), Christina Svensson (S), Lars–Olof Färnström (S), Marie–
Louise Rindå (S), Pontus Söderberg (S), Erica Aspgren Wallin (S), Oskar
Nilsson (S), Christina Holmström (S), Torgny Helgesson (S) Linda Friberg
(S), Margaretha Magnusson (S) och Börje Wennberg (S) reserverar sig till
förmån för eget yrkande./Bilaga/
Joakim Larsson (SD), Daniel Hedberg (SD), Jonhas Åker (SD), Bengt
Lindström (SD), Klas Jakobsson (SD), Per Karlsson (SD), Rosa Ingeborg
Malmberg (SD) och Simon Brännström (SD) reserverar sig till förmån för
eget yrkande./Bilaga/
Alexander Karlsson (V), Agnetha Andersson (V) och Emmanuel Nzisabira
(V) reserverar sig till förmån för eget yrkande./Bilaga/
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagens 8 kap. 4-5 §§ ska kommuner upprätta en budget för
nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska också innehålla en plan för
ekonomin för en period av tre år, där budgetåret är periodens första år.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bifall

Sara Sjödal (C), Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M), Ann-Kristin Ringefors
(KD), Joachim Stormvall (MP), Yaqub Ahmed (C), Lotta Carlberg (C),
Emma Lokander (M), Åsa Sikberg (M), Jenny Lundström (MP), Alfred
Mujambere (L) yrkar bifall till liggande förslag till budget.
Viktoria Söderling (S), Alexander Karlsson (V), Jonas Nyberg (S), Linda
Friberg (S), Pontus Söderberg (S), Börje Wennberg (S) yrkar bifall till
Socialdemokraternas förslag till budget Plan för Tierps kommuns
ekonomi och verksamhet 2020-2022;
-

-

att fastställa förslag till driftbudget enligt avsnitt 7.2, resultatbudget
enligt avsnitt 7.4, finansieringsbudget enligt avsnitt 7.5 och
balansbudget enligt avsnitt 7.6 för 2020 enligt Socialdemokraternas
förslag,
att avsätta 1 125 tkr till revisionen i enlighet med förslag från
kommunfullmäktiges presidium,
att anta investeringsbudget enligt avsnitt 7.3 och bilaga 6 samt
nettoexploateringsbudget enligt bilaga 7 enligt Socialdemokraternas
förslag,
att anta mål och särskilda uppdrag för Tierps kommun enligt kapitel
6, avsnitt 6.1 – 6.7 enligt Socialdemokraternas förslag,
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-

-

att komplettera befintliga ägardirektiv i enlighet med förslag i kapitel
8 enligt Socialdemokraternas förslag,
- att fastställa borgensavgiften för år 2020 till 0,4 %,
- att anta budget och verksamhetsplan för IT-nämnden enligt bilaga 3,
- att anta budget och verksamhetsplan för Lönenämnden enligt bilaga
4,
att fastställa förslag till flerårsplan 2021 – 2022 enligt avsnitt 7.2, 7.4,
7.5 och 7.6 enligt Socialdemokraternas förslag.

Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till
budget Sverigedemokraterna i Tierp Budgetförslag 2020-2022;
-

-

att fastställa driftbudget för år 2020 i enlighet med bilaga SD1,
att fastställa förslag till resultatbudget enligt kommunstyrelsens
förslag (med förändringar i enlighet med konsekvenser av bilaga
SD1) avsnitt 7.4, finansieringsbudget enligt avsnitt 7.5 och
balansbudget enligt avsnitt 7.6 för 2020,
att avsätta 1 125 tkr till revisionen i enlighet med förslag från
kommunfullmäktiges presidium,
att anta investeringsbudget enligt avsnitt 7.3 och bilaga 6 samt
nettoexploateringsbudget enligt bilaga 7,
att anta mål och särskilda uppdrag för Tierps kommun enligt kapitel
6, avsnitt 6.1 – 6.7, inklusive ändringar enligt bilaga SD2.
att anta mål och särskilda uppdrag för Tierps kommun enligt bilaga
SD3, avsnitt 6.8.
att komplettera befintliga ägardirektiv i enlighet med förslag i kapitel
8,
att fastställa borgensavgiften för år 2020 till 0,4 %,
att anta budget och verksamhetsplan för IT-nämnden enligt bilaga 3,
att anta budget och verksamhetsplan för Lönenämnden enligt bilaga
4,
att fastställa förslag till flerårsplan för driftbudget 2021 – 2022 enligt
bilaga SD1 samt i övrigt enligt 7.4, 7.5 och 7.6,
att med anledning av beslut i ”Plan för Tierps kommuns ekonomi
och verksamhet 2020-2022” om borttagande av borgerlig
begravningsförrättare och ändring av partistödet uppdra åt
kommundirektören att vidta erforderliga ändringar i ”Ersättningar till
Tierps kommuns förtroendevalda ERS 2018” KS 2018/278 och
”Regler för kommunalt partistöd” KF2015/33 och delge dessa till
KS respektive KF.

Tilläggsyrkande

Alexander Karlsson (V) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
-

att ett särskilt uppdrag ska ges att tillämpa tak på politikerarvoden så
att inget arvode överstiger 85% av prisbasbeloppet per månad,
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-

att ett särskilt uppdrag ska ges att subventionera inköp alternativt
leasing av hjärtstartare till i första hand våra egna verksamheter och
ideella föreningar aktiva i vår kommun, inklusive utbildningsinsatser
i användandet av hjärtstartare.

Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
-

att återuppta driften av isbanan i Söderfors.

Jonas Nygerg (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
-

att grundstödet i partistödet behålls på oförändrad nivå.

Linda Friberg (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
-

att förslaget att återuppbygga Kyrkskolan (6.2k) ställs under särskild
proposition, bifall mot avslag. Om förslaget blir aktuellt yrkar jag på
avslag.

Börje Wennberg (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
-

att förslaget om borttagande av informationscenter/marknadsföring
vid Leufsta, Tierp Porten och Örbyhus ställs under särskild
proposition, bifall mot avslag. Om förslaget blir aktuellt yrkar jag på
avslag och att nämnda marknadsföringsposter ska bibehållas.

Avslag

Sara Sjödal (C) och Jenny Lundström (MP) yrkar avslag till Alexander
Karlssons (V), Börje Wennbergs (S), Jonas Nybergs och Joakim Larssons
(SD) tilläggsyrkanden.
Lotta Carlberg (C) och Jenny Lundström (MP) yrkar avslag till Linda
Fribergs (S) tilläggsyrkande.
Beslutsgång budgetförslagen

Ordföranden föreslår propositionsordning för budgetförslagen, som
godkänns av kommunfullmäktige.
Ordföranden ställer proposition på de tre budgetförslagen i sin helhet;
liggande förslag, Viktoria Söderlings (S) förslag och Joakim Larssons (SD)
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag.
Beslutsgång Alexander Karlssons (V) tilläggsyrkande

Ordföranden föreslår propositionsordning för Alexander Karlssons (V)
tilläggsyrkande, som godkänns av kommunfullmäktige.
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Ordföranden ställer proposition på att bifalla tilläggsyrkandet och att avslå
tilläggsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå
tilläggsyrkandet.
Beslutsgång Joakim Larssons (SD) tilläggsyrkande

Ordföranden föreslår propositionsordning för Joakim Larssons (SD)
tilläggsyrkande, som godkänns av kommunfullmäktige.
Ordföranden ställer proposition på att bifalla tilläggsyrkandet och att avslå
tilläggsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå
tilläggsyrkandet.
Joakim Larsson (SD) begär omröstning.
Beslutsgång omröstning om Joakim Larssons (SD) tilläggsyrkande

Följande omröstningsproposition godkänns:
 Den som vill avslå tilläggsyrkandet röstar ja
 Den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar nej
Resultat:

Ja - 23 röster
Nej - 8 röster
Avstår - 18 röster
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar enligt liggande
förslag. (Omröstningsprotokoll/bilaga/)
Beslutsgång Jonas Nybergs (S) tilläggsyrkande

Ordföranden föreslår propositionsordning för Jonas Nybergs (S)
tilläggsyrkande, som godkänns av kommunfullmäktige.
Ordföranden ställer proposition på att bifalla tilläggsyrkandet och att avslå
tilläggsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå
tilläggsyrkandet.
Beslutsgång Linda Fribergs (S) tilläggsyrkande

Ordföranden föreslår propositionsordning för Linda Fribergs (S)
tilläggsyrkande, som godkänns av kommunfullmäktige.
Ordföranden ställer proposition på att bifalla tilläggsyrkandet och att avslå
tilläggsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå
tilläggsyrkandet.
Linda Friberg (S) begär omröstning.
Beslutsgång omröstning om Linda Fribergs (S) tilläggsyrkande

Följande omröstningsproposition godkänns:
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Den som vill bifalla återuppbyggnad av Kyrkskolan röstar ja
Den som vill avslå återuppbyggnad av Kyrkskolan röstar nej

Resultat:

Ja - 31 röster
Nej - 18 röster
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar enligt liggande
förslag. (Omröstningsprotokoll/bilaga/)
Beslutsgång Börje Wennberg (S) tilläggsyrkande

Ordföranden föreslår propositionsordning, som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordföranden ställer proposition på att bifalla tilläggsyrkandet och att avslå
tilläggsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå
tilläggsyrkandet.
Börje Wennberg (S) begär omröstning.
Beslutsgång omröstning om Börje Wennbergs (S) tilläggsyrkande

Följande omröstningsproposition godkänns:
 Den som vill ta bort informationscentret röstar ja
 Den som vill behålla informationscentret röstar nej
Resultat:

Ja - 29 röster
Nej - 20 röster
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar enligt liggande
förslag. (Omröstningsprotokoll/bilaga/)
Beslutsunderlag








Beslut kommunstyrelsen § 186/2019
Förslag till beslut
Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2020-2022
Beslut IT-nämnden 2019-09-06 Verksamhetsplan och budget 2020
Beslut Lönenämnden 2019-09-06 Verksamhetsplan och budget 2020
Protokoll centrala samverkansgruppen 2019-10-02

Beslutet skickas till





Ekonomienheten
Verksamhetschefer
De kommunala bolagen
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§ 114
Dnr 2019/754

Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg för insatser enligt
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och taxa i
anslutning till insatser enligt LSS
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta Riktlinje för avgifter inom vård och omsorg för insatser enligt
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och taxa i anslutning till
insatser enligt LSS att gälla fr o m 1 januari 2020, och
att upphäva tidigare beslut gällande principer och avgifter inom området,
KF §130/2012, KF §46/2016 KF §146/2016, KF §128/2017.
Sammanfattning av ärendet

Genom åren har kommunfullmäktige fattat beslut om principer för avgifter i
samma beslut som avgiftsnivåerna. När nya avgiftsnivåer har fastställts av
kommunfullmäktige har det samtidigt beslutats att tidigare beslut upphävs.
Detta har skapat en otydlighet i vilka principer som fortfarande gäller, då det
inte tydligt framgår av underlag och/eller beslutsprotokoll om det är hela
eller delar av beslutet som upphävts. Eftersom besluten är fattade under en
tioårsperiod är det även svårt att få en överblick över vilka bestämmelser
som finns.
I riktlinjerna anges principer för avgifter, avgiftsberäkning, fakturering och
regler vid frånvaro. Förändringar, tillägg eller förtydliganden föreslås för
följande områden:





Avgift till Svenska kyrkan eller andra trossamfund ska inte räknas
med i förbehållbeloppet.
Tydliggörande att om hushållsel ingår i hyra för särskilt boende ska
detta räknas av i förbehållsbeloppet.
Avgift för kommunal hälso- och sjukvård ändras från besöksavgift
med maxtaxa till fast månadsavgift. Detta för att förenkla
administrationen för berörda yrkesgrupper.
Förtydliganden för avgiftsbefrielse för vissa grupper och i vissa
situationer.
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Beslutsmotivering

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling vid
handläggning, beräkning och uttag av avgifter.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Det går inte att göra en generell beräkning, då varje avgiftsbeslut beräknas
individuellt utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Beslutet kommer inte i
någon större utsträckning få ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag







Beslut kommunstyrelsen § 175/2019
Beslut utskottet arbete och omsorg § 96/2019
Tjänsteutlåtande
Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg för insatser enligt
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och taxa i anslutning till
insatser enligt LSS
Utredning/underlag för beslut om avgifter inom vård och omsorg

Beslutet skickas till




Verksamhetschef VoO Helena Carlsson
Områdeschef bistånd Hanna Fontaeus
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§ 115
Dnr 2019/755

Taxa för service och tjänster i anslutning till insatser inom vård
och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Taxa för service och tjänster i anslutning till insatser inom vård
och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning att gälla från
och med 1 januari 2020, och
att upphäva tidigare beslut gällande principer och avgifter inom området,
KF §130/2012, KF §46/2016 KF §146/2016, KF §128/2017.
Sammanfattning av ärendet

Genom åren har kommunfullmäktige fattat beslut om principer för avgifter i
samma beslut som avgiftsnivåerna. När nya avgiftsnivåer har fastställts av
kommunfullmäktige har det samtidigt beslutats att tidigare beslut upphävs.
Detta har skapat en otydlighet i vilka principer som fortfarande gäller, då det
inte tydligt framgår av underlag och/eller beslutsprotokoll om det är hela
eller delar av beslutet som upphävts. Då besluten är fattade under en
tioårsperiod är det även svårt att få en överblick över vilka bestämmelser
som finns.
Syftet med taxan är att fastställa den avgiftsnivå som kommunen kan ta ut
för vissa tjänster och service som kommunen tillhandahåller i anslutning till
insatser enligt socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade samt hälso- och sjukvårdslagen. Syftet är även att samla
alla gällande avgifter inom verksamhetsområdet i ett och samma dokument.
Detta för att underlätta för både medborgare och tjänstemän.
Taxan kompletterar Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg för
insatser enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och taxa i
anslutning till insatser enligt LSS. I riktlinjerna anges principer för
avgiftsberäkning, betalning och eventuella undantag gällande avgiftsuttag.
En justering av pris per timme har gjorts för hemtjänstavgiften för att bättre
svara mot kommunens självkostnad. Avgift för hemtjänst omfattas av
maxtaxan och den enskildes avgiftsutrymme avgör hur mycket den enskilde
betalar. Saknas betalningsförmåga kan avgiften bli lägre.
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När den ena av två makar behöver särskilt boende kan den andra vara så
kallad medboende för att paret ska kunna fortsätta bo tillsammans. Det har
tidigare inte varit reglerat vad den medboende ska betala. Avgift för
trygghetslarm och helpension för måltider anges nu i taxan.
Förbrukningsartiklar som ombesörjs via särskilt boende föreslås höjas så att
det motsvarar Konsumentverkets beräkningar för hushållens kostnader.
För hälso- och sjukvård ändras principen för avgiften, från en besöksavgift
till en månadsavgift. Även denna ingår i maxtaxan.
Inom hjälpmedelsområdet föreslås vissa prisjusteringar, samt en höjning av
maxtaxan för hjälpmedel. Avgift för korg till rollator föreslås återinföras.
Beslutsmotivering

Syftet med att se över avgifternas nivå och utformning är att skapa tydlighet
gentemot medborgarna samt att säkerställa en skälig nivå för både
kommunen och brukaren.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Det går inte att göra en generell beräkning, då varje avgiftsbeslut beräknas
individuellt utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Beslutet kommer inte i
någon större utsträckning få ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag








Beslut kommunstyrelsen § 176/2019
Beslut utskottet arbete och omsorg § 97/2019
Tjänsteutlåtande
Taxa för service och tjänster i anslutning till insatser inom vård och
omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning
Underlag/utredning för beslut om avgifter inom vård och omsorg
Riktlinje för avgifter inom vård och omsorg för insatser enligt
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och taxa i anslutning till
insatser enligt LSS

Beslutet skickas till




Verksamhetschef VoO Helena Carlsson
Områdeschef bistånd Hanna Fontaeus
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§ 116
Dnr 2019/508

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2019 – Utskottet
arbete och omsorg
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2019 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har
verkställts samt om ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på
nytt inom tre månader. De respektive beslut enligt LSS (avser samtliga LSSbeslut) och SoL (avser SoL-beslut för vuxna över 21 år) som har
rapporterats till IVO för perioden 1 april till 30 juni 2019, d.v.s. kvartal 2, är
följande:
Ej verkställda beslut:
-

-

Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum 2019-02-22. Kunden
blev i mars erbjuden en daglig verksamhet men tackade då nej. Kund
har önskemål om att få arbeta på en specifik verksamhet och vill
istället vänta tills det finns en ledig plats där.
Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. Kund har
beslut om HVB som enligt beslut ska vara verkställt fram till och
med 2020-03-31. Planering av verkställighet avseende permanent
bostad har därför ännu inte påbörjats.

Verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut:
-

Bostadssocialt kontrakt enligt SoL. Beslutsdatum 2018-12-01.
Kunden blev erbjuden att flytta till en lägenhet redan den 1 mars
2019. Men flytten har skjutits fram i flera omgångar då lägenheten
har genomgått en omfattande renovering. Lägenheten blev klar den 2
maj 2019 och kunden flyttade in den 13 maj 2019.
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-

Stöd i boendet i form av stödperson enligt SoL. Beslutsdatum: 201603-22. Beslutet var verkställt fram till 2019-01-01. Det var därefter
svårt att få kontakt med kunden för att på nytt verkställa beslutet
varför det drog ut på tiden. Beslutet är nu verkställt sedan 2019-0422.

Avslutade beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut:
-

Kontaktperson enligt SoL. Beslutsdatum 2011-11-23. Kunden har
insatsen kontaktperson sedan 2011-11-01 med omfattningen två
tillfällen per vecka. Beslutet har varit verkställt med rätt omfattning
fram till och med 2018-11-01. Kontaktpersonen fick då möjlighet att
endast verkställa beslutet med omfattningen ett tillfälle per vecka.
Försök till rekrytering av ytterligare en kontaktperson har pågått
sedan 2018-11-15 och totalt har fem personer varit aktuella för
uppdraget, men de har tackat nej. Även kund har tackat nej till två
personer. 2019-05-06 avsäger sig kund halva omfattningen av
insatsen och nytt biståndsbeslut tas avseende kontaktperson med ett
tillfälle per vecka. Beslutet är således rapporterat som avslutat utan
verkställighet, med halva omfattningen.

Beslutsunderlag





Beslut kommunstyrelsen § 177/2019
Beslut utskottet arbete och omsorg § 95/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling
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§ 117
Dnr 2019/509

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2019 – Utskottet
barn och ungdom
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2019 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt
beslut har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. De beslut
enligt SoL avseende barn och unga under 21 år som har rapporterats till
IVO för perioden 1 april till 30 juni 2019, d.v.s. kvartal 2, är följande:
Ej verkställda beslut:
- Familjestöd. Beslutsdatum: 2019-03-07. Vårdnadshavare har varit
osäkra på om insatsen behövs och har därför tvekat till att ha kvar
beslutet. Det har även varit svårt att få kontakt med vårdnadshavare
för att diskutera stödbehovet. Dock är ståndpunkten nu att beslutet
ska vara kvar. Kund har parallellt andra pågående insatser från
habilitering och Wemind som fungerar.
Verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut:
- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2018-05-04. Insatsen är verkställd
2019-07-12. Beslutet har tagit lång tid att verkställa. Det beror
troligtvis på att kunden har ett komplext stödbehov samt för att det
är ett omfattande beslut som kräver mycket tid av en kontaktfamilj.
Eftersom kommunen har haft stora svårigheter att verkställa
beslutet har externa företag kontaktats för hjälp med rekrytering.
Beslutsunderlag





Beslut kommunstyrelsen § 178/2019
Beslut utskottet barn och ungdom § 96/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till - Kvalitet och strategisk utveckling
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§ 118
Dnr 2019/738

Riktlinje för markanvisningar och exploateringsavtal
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta Riktlinje för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal.
Sammanfattning av ärendet

Enligt Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska
varje kommun som arbetar med markanvisningar anta riktlinjer för dessa.
En kommun som inte genomför några markanvisningar behöver inte anta
sådana riktlinjer.
Tierps kommun har idag övergripande riktlinjer för markanvisningar, (KF
2016 § 70) samt riktlinjer för exploateringsavtal (KF 2017 § 96). På uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna har Tierps kommuns exploateringsprocess
granskats under hösten 2018. Med utgångspunkt i granskningsresultatet har
man bland annat lämnat rekommendation till kommunstyrelsen att
säkerställa att riktlinjen för exploateringsavtal respektive markanvisning
uppfyller lagkraven. En ny riktlinje för både kommunal markanvisning och
exploateringsavtal är framtagen under våren 2019 som ett gemensamt
styrande och stödjande dokument. Syftet med riktlinjen är bland annat att
ange grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för
genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som är av betydelse,
till exempel medfinansieringsersättning. Riktlinjen är vägledande, vilket
innebär att avsteg kan komma att göras i det enskilda fallet om det av
kommunen bedöms lämpligt.
Beslutsmotivering

Riktlinjen för markanvisningar och exploateringsavtal ska innehålla
kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av
markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande
villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.
Revisionens granskning påtalar att riktlinjen för exploateringsavtal behöver
kompletteras med bland annat information om hur kostnadsansvar ska
fördelas vad gäller anslutningsavgifter mm. En ny riktlinje för både
markanvisning och exploateringsavtal är framtagen under våren 2019 som
ett gemensamt styrande och stödjande dokument och ersätter tidigare
riktlinjer för kommunal markanvisning (§ 70/2016) och riktlinje för
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exploateringsavtal (§ 96/2017). Beslutet medför inte några ekonomiska
konsekvenser.
Beslutsunderlag






Beslut kommunstyrelsen § 179/2019
Beslut utskottet samhällsbyggnad § 118/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Riktlinje för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal

Beslutet skickas till









Kommundirektör
Ekonomichef
Chef Medborgarservice
Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad
Chef Förvaltning och Genomförande
Chef Plan och Myndighet
Ekonom Samhällsbyggnad
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§ 119
Dnr 2018/515

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL18) att gälla från och med 5 november 2019.
Reservation

Joakim Larsson (SD), Daniel Hedberg (SD), Jonhas Åker (SD), Bengt
Lindström (SD), Klas Jakobsson (SD), Per Karlsson (SD), Rosa Ingeborg
Malmberg (SD) och Simon Brännström (SD) reserverar sig till förmån för
eget yrkande./Bilaga/
Sammanfattning av ärendet

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013
antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som
nytillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014 eller senare.
Kommunfullmäktige har 2014-09-16 beslutat anta bestämmelser om
omställningsstöd och pension till nyvalda förtroendevalda (OPF-KL) med
tillhörande bilaga. Kommunfullstyrelsen beslutade anta
tillämpningsanvisningar till OPF-KL14 2018-05-29.
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018
antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och
pension till förtroendevalda (OPF-KL 18). De reviderade bestämmelserna
(OPF-KL18) omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande
omställning, pension och familjeskydd. Delar om familjeskydd, samt till
viss del möjlighet till aktiva omställningssinsatser har tillförts.
OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14
eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller
PRF-KL i kommunen. OPF-KL 18 gäller, i likhet med OPF 14, inte för
förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått)
med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning
eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att
gälla.
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Beslutsmotivering

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och
landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av
bestämmelserna.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Jonhas Åker (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta
att ärendet återremitteras och omarbetas så att delarna om omställningsstöd
stryks.
Avslag

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) yrkar avslag till Jonhas Åkers (SD)
yrkande om återremiss.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras
idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag samt att
kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag.
Beslutsunderlag







Beslut kommunstyrelsen § 180/2019
Beslut kommunstyrelsens förhandlingsdelegation § 18/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL18)
Cirkulär 18:31 från Sveriges Kommuner och Landsting, Förslag till
bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till
förtroendevalda (OPF-KL18)

Beslutet skickas till




HR enheten
Lönecentrum
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§ 120
Dnr 2018/515

Tillämpningsanvisningar för bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta Tillämpningsanvisningar till bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL18) att gälla från och med 5 november
2019,
att Tillämpningsanvisningar för pensionsbestämmelser OPF-KL
§ 89/2018, antagna av kommunstyrelsen 2018-05-29, därmed upphävs.
Sammanfattning av ärendet

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013
antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som
nytillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014 eller senare.
Kommunfullmäktige har 2014-09-16 beslutat anta bestämmelser om
omställningsstöd och pension till nyvalda förtroendevalda (OPF-KL) med
tillhörande bilaga. Kommunstyrelsen beslutade anta
tillämpningsanvisningar till OPF-KL14 2018-05-29.
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018
antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och
pension till förtroendevalda (OPF-KL 18). OPF-KL18 gäller för
förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid
valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen.
OPF-KL 18 gäller, i likhet med OPF 14, inte för förtroendevalda som avgått
2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension,
annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa
förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.
Beslutsmotivering

Tillämpningsanvisningar till bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) har utarbetats för att anpassas till
de reviderade bestämmelserna. OPF-KL18 omfattar reviderade
bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning, pension och
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familjeskydd. I OPF-KL har delar om familjeskydd, samt till viss del
möjlighet till aktiva omställningssinsatser tillförts.
Dessa tillämpningsanvisningar ersätter tidigare tillämpningsanvisningar
antagna av kommunstyrelsen 2018-05-29.
Beslutsunderlag







Beslut kommunstyrelsen § 181/2019
Beslut kommunstyrelsens förhandlingsdelegation § 18/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Tillämpningsanvisningar för omställningsstöd och pension för
förtroendevalda OPF-KL18
Cirkulär 18:31 från Sveriges Kommuner och Landsting, Förslag till
bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till
förtroendevalda (OPF-KL18)

Beslutet skickas till




HR enheten
Lönecentrum
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§ 121
Dnr 2019/710

Samverkansavtal och reglemente för den gemensamma
räddningsnämnden
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till nytt samverkansavtal för den gemensamma
räddningsnämnden, Samverkansavtal om gemensam räddningsnämnd och
räddningstjänstorganisation i Tierp, Uppsala och Östhammars
kommuner enligt kommunallagen 3 kap 9 §,
att godkänna förslag till nytt reglemente för den gemensamma
räddningsnämnden, Reglemente för gemensam räddningsnämnd i
Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner att
gälla från och med 2020-01-01.
Sammanfattning av ärendet

Uppsala, Tierp och Östhammars kommuner samverkar sedan 2012 i en
gemensam räddningsnämnd där Uppsala kommun är värdkommun. Efter
genomförd ägarsamverkan har räddningsnämnden föreslagit revideringar i
det reglemente och avtal som reglerar samverkan. Avtalet och reglementet
har presenterats och godkänts vid ägarsamrådet den 3 maj 2019. För att de
ska träda i kraft ska de även godkännas av Tierps-, Uppsala och
Östhammars kommunfullmäktige.
I det ursprungliga avtalet framgår det att avtalet ska ses över inför 2020. I
och med den nya kommunallagen började gälla den 1 januari 2018 blev det
även aktuellt med en revidering. De huvudsakliga revideringarna innebär att
nämndens uppgifter förtydligas, en beskrivning av samråd och
budgetprocess läggs till, kostnadsfördelningen uppdateras, beskrivningen av
uppföljningen förtydligas och ett tillägg om lokalförsörjningsplanen görs.
I förslaget på nytt reglemente förtydligas nämndens uppgifter så att de
svarar mot texten i det nya avtalet, arbetsutskottets sammansättning
formaliseras och strukturen anpassas för att harmoniseras med de övriga
nämnderna i Uppsala kommun.
Yttrande

Peter Staland (C) yttrar sig.
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Beslutsunderlag








Beslut kommunstyrelsen § 182/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslut Uppsala kommun 2019-09-16 § 279/2019
Beslut räddningsnämnden 2019-05-29 § 53/2019
Samverkansavtal om gemensam räddningsnämnd och
räddningstjänstorganisation i Tierp, Uppsala och Östhammars
kommuner enligt kommunallagen 3 kap 9 §
Reglemente för gemensam räddningsnämnd i Tierp, Uppsala och
Östhammars kommuner att gälla från och med 2020-01-01

Beslutet skickas till

Uppsala kommun
Östhammars kommun
Räddningsnämnden
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§ 122
Dnr 2019/530

Uppsala brandförsvars handlingsprogram 2020, RÄN 2019-0033
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta Handlingsprogram Uppsala Brandförsvar från 2020 beslutsversion
och Riskanalys Uppsala Brandförsvar – underlag till handlingsprogram från
2020 beslutsversion.
Sammanfattning av ärendet

Nuvarande handlingsprogram för Uppsala brandförsvar gäller till och med
31 december 2019. Från 1 januari 2020 ska ett nytt handlingsprogram börja
gälla. Under hösten 2018 reviderades och uppdaterades riskanalysen. Under
vintern och våren har ett förslag till ett nytt handlingsprogram tagits fram.
Underlag för handlingsprogrammet och de fem nya inriktningsmål som
föreslås är bland annat riskanalysen, de nationella målen om ett
tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor och om effektiva
räddningsinsatser, förslaget om ett nytt nationellt mål för den förebyggande
verksamheten, medborgar- och medarbetardialogerna samt den politiska
viljan som uttryckts i räddningsnämndens arbete.
Under sommaren har förslaget till handlingsprogram varit ute på extern
remiss. Fjorton organisationer har lämnat svar, dessa finns redovisade i
samrådsredogörelsen tillsammans med eventuella kommentarer/ändringar.
Beslutsunderlag





Beslut kommunstyrelsen § 183/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Protokoll Handlingsprogram 2020 - Räddningsnämnden 2019-0033
+ bilagor

Beslutet skickas till

Räddningsnämnden
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§ 123
Dnr 2019/772

Anmälan av interpellationer
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att de inlämnade interpellationerna får ställas.
Sammanfattning av ärendet

Följande interpellationer har lämnats in:


Interpellation om brottsförebyggande åtgärder, Jonhas Åker (SD)

Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Inlämnade interpellationer

Beslutet skickas till



Kommunstyrelsen

Ordförande sign
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§ 124
Dnr 2019/361

Svar på motion - Bilfritt centrum, Agnetha Andersson (V)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen, samt
att utredningen tar ett helhetsgrepp om trafiksituationen i Tierps centrum.
Reservation

Joakim Larsson (SD), Daniel Hedberg (SD), Jonhas Åker (SD), Bengt
Lindström (SD), Klas Jakobsson (SD), Per Karlsson (SD), Rosa Ingeborg
Malmberg (SD) och Simon Brännström (SD) reserverar sig till förmån för
eget yrkande./Bilaga/
Sammanfattning av ärendet

På kommunfullmäktiges sammanträde den 9 april 2019 anmäldes motionen
Bilfritt centrum, Agnetha Andersson (V).
I motionen föreslås följande:
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten till bilfritt på
Centralgatan, mellan Södra Esplanaden och Brunnsgatan.
Ordförande i utskottet samhällsbyggnad, Jenny Lundström (MP)
svarar följande:

I Tierps köping agerar Centralgatan butiksgata med diverse service utmed
gatan. 2015 infördes gångfartsområde på gatusträckningen mellan Södra
Esplanaden och Stationsgatan. Då ett större flerfamiljshus kommer att
byggas på Södra Esplanaden vid årsskiftet 2019/2020 ser kommunstyrelsen
positivt på förslaget att utreda möjligheten till bilfritt på Centralgatan,
mellan Södra Esplanaden och Brunnsgatan. Vi vill dock utvidga
utredningen till att även omfatta trafiksituationen i centrala Tierps köping,
och då belysa trafikflöden och parkeringssituation. I denna utredning är det
viktigt med en bred delaktighet från olika intressenter, som butiksägare och
andra näringsidkare, besökare, skolelever, boende samt övriga berörda
aktörer.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Bifall

Agnetha Andersson (V) yrkar bifall till liggande förslag.
Avslag

Joakim Larsson (SD), och Jonhas Åker (SD) yrkar avslag till motionen i sin
helhet.
Yttrande

Jenny Lundström (MP) yttrar sig.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons
(SD) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
liggande förslag.
Beslutsunderlag





Beslut kommunstyrelsen § 170/2019
Förslag till beslut – svar på motion
Motion – Bilfritt centrum, Agnetha Andersson (V)

Beslutet skickas till




Motionären
Kommunsekreterare
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§ 125
Dnr 2019/740

Svar på interpellation - Om gatubelysning på landsbygden, Rosa
Ingeborg Malmberg (SD)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen anses vara besvarad.
Sammanfattning av ärendet

Rosa Ingeborg Malmberg (SD) har den 17 september lämnat in en
interpellation med följande frågor:
-

Därför undrar jag vad skälet till det här beslutet är, när beslutet togs
och om det verkligen är rimligt att den här nedmonteringen
fortsätter.

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

Tierps kommun har idag drygt 6 000 stycken gatlampor i kommunens
belysningsnät. Utav dem belyser ca 3 500 kommunal väg, gång/cykelvägar
och allmänna platser i kommunens tätorter. Drygt 1 500 belyser
Trafikverkets vägar inom kommunen samt drygt 1 000 belyser enskilda
vägar samt enskilda plaster. Flertalet av de gatlamporna som är placerade
efter enskilda vägar och enskilda platser börjar nu överstiga sin tekniska
livslängd. De sattes upp för 35 till 50 år sedan, och kräver nu höga reinvesteringskostnader för fortsatt funktion. Det kan även konstateras att
majoriteten av gatlamporna som är placerade efter enskilda vägar och
gårdsbelysningar inte uppfyller de kriterierna som kommunen antog 1989,
gällande kommunen ansvar för att belysa en väg eller plats. Huvudprincipen
för detta är att belysning är väghållarens ansvar.
När kommunen nu kommer till en punkt där beslut måste tas om reinvestering i dessa gatlampor är det viktigt att vi följer
likabehandlingsprincipen, och bara går in i de fall det finns ett starkt
allmänintresse i enlighet med de kriterier som kommunen fastställt.
Under 2018 har re-investering inte skett vid 34 belysningspunkter, och
under 2019 handlar det om 20 belysningspunkter, i enlighet med det som
Ordförande sign

Justerare sign
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gäller utifrån kommunens kriterier. Där det har varit möjligt har
fastighetsägaren fått erbjudande att överta belysningen utan kostnad för
materialet.
Inom kommunen pågår just nu ett arbete med att ta fram uppdaterade
riktlinjer för det kommunala ansvaret i belysningsfrågan. Grundprincipen
här kommer vara, precis som idag att det är väghållaren som är ansvarig för
belysning. Det innebär att kommunen ansvarar i de fall kommunen är
väghållare, Trafikverket där de är väghållare och att vid enskild väg
ansvarar aktuell vägförening. Undantag från detta kommer kunna göras i de
fall det finns ett starkt allmänintresse för belysningspunkten i fråga.
Yttrande

Rosa Ingeborg Malmberg (SD) och Jenny Lundström (MP) yttrar sig.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut - Svar på interpellation om gatubelysning på
landsbygden, Rosa Ingeborg Malmberg (SD)
Interpellation om gatubelysning på landsbygden, Rosa Ingeborg
Malmberg (SD)
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§ 126
Dnr 2019/101

Godkännande av entledigande samt val av förste vice
ordförande i kommunfullmäktige och ersättare/suppleant i
kommunens bolagsstämmor
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Anna Grimbergs (C) begäran om entledigande som förste vice
ordförande i kommunfullmäktige,
att till förste vice ordförande i kommunfullmäktige under perioden 6
november 2019 till 14 oktober 2022 utse Carola Fredén (M),
att till suppleant till bolagstämma i Tierps Fjärrvärme AB för
perioden 6 november 2019 till 14 oktober 2022 utse Carola Fredén (M),
att till ersättare vid bolagstämmor med Tierps Energi & Miljö
AB för perioden 6 november 2019 till 14 oktober 2022 utse Carola Fredén
(M),
att till ersättare vid bolagstämmor med AB Tierpsbyggen för perioden 6
november 2019 till 14 oktober 2022 utse Carola Fredén (M),
att till ersättare vid bolagstämmor med Tierps kommunfastigheter AB för
perioden 6 november 2019 till 14 oktober 2022 utse Carola Fredén (M),
att därmed upphäva kommunfullmäktiges beslut §§ 15/2019, 18/2019,
21/2019 och 24/2019 i vilka Anna Grimberg (C) valdes till ovan uppdrag.
Sammanfattning av ärendet

Anna Grimberg (C) har den 16 oktober 2019 begärt entledigande från sitt
uppdrag som förste vice ordförande i kommunfullmäktige. Uppdrag som
ersättare och suppleant vid bolagstämmor i kommunens bolag är knutna till
uppdraget som förste vice ordförande i kommunfullmäktige. I samband med
entledigandet ska därför även en ny förtroendevald utses till dessa uppdrag.
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Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Gruppledarnas nomineringar

Beslutet skickas till









Tierps kommunfastigheter AB
Tierps Fjärrvärme AB
Tierps Energi & Miljö AB
AB Tierpsbyggen
Berörd förtroendevald
Förtroendemannaregistret Troman
Lönecentrum
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§ 127
Dnr 2019/101

Godkännande av entledigande och val av ny ersättare i
kommunstyrelsen
Jäv

På grund av jäv deltar inte Anna Ahlin (C) i behandlingen av ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Anna Ahlins (C) begäran om entledigande som ersättare i
kommunstyrelsen,
att till ersättare i kommunstyrelsen under perioden 5 november 2019 till 31
december 2022 utse Yaqub Ahmed (C).
Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Gruppledarnas nomineringar

Beslutet skickas till





Berörd förtroendevald
Förtroendemannaregistret Troman
Lönecentrum
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§ 128
Dnr 2019/101

Val av ombud till kommunens bolagsstämmor
Jäv

På grund av jäv deltar inte Anna Ahlin (C) i behandlingen av ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till ombud vid bolagstämmor med Tierps Fjärrvärme AB för
perioden 5 november 2019 till 14 oktober 2022 utse Anna Ahlin (C),
att till ombud vid bolagstämmor med Tierps Energi & Miljö
AB för perioden 5 november 2019 till 14 oktober 2022 utse Anna Ahlin (C),
att till ombud vid bolagstämmor med AB Tierpsbyggen för perioden 5
november 2019 till 14 oktober 2022 utse Anna Ahlin (C),
att till ombud vid bolagstämmor med Tierps kommunfastigheter AB för
perioden 5 november 2019 till 14 oktober 2022 utse Anna Ahlin (C),
att därmed upphäva kommunfullmäktiges beslut §§ 15/2019, 18/2019,
21/2019 och 24/2019 i vilka tidigare ordförande i kommunfullmäktige
valdes till ovan uppdrag.
Sammanfattning av ärendet

Anna Ahlin (C) valdes den 17 september § 79/2019 till ordförande i
kommunfullmäktige. Uppdrag som ombud vid bolagstämmor i kommunens
bolag är knutna till uppdraget som ordförande i kommunfullmäktige. Därför
ska Anna Ahlin (C) utses även till dessa uppdrag.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Gruppledarnas nomineringar

Beslutet skickas till








Tierps kommunfastigheter AB
Tierps Fjärrvärme AB
Tierps Energi & Miljö AB
AB Tierpsbyggen
Berörd förtroendevald
Förtroendemannaregistret Troman
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Lönecentrum
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§ 129
Dnr 2019/743

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2020
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2020;
Tisdag 25 februari kl. 18.00
Onsdag 15 april kl. 18.00
Tisdag 16 juni kl. 16.00
Tisdag 22 september kl. 18.00
Tisdag 3 november kl. 13.00
Tisdag 15 december kl. 18.00
att efterföljande dag för samtliga sammanträdesdagar ska reserveras om
behov föreligger att fortsätta fullmäktigesammanträdet.
Sammanfattning av ärendet

Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för
kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år
2020. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum
för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning.
Förslaget har tagits fram i samråd med kommunalråd och ekonomienheten
och med hänsyn till Tierps kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska
rapporter. Vidare har även förslaget tagit hänsyn till skolornas sport-, påsk
och höstlov och inte föreslagit några sammanträdesdatum under dessa
veckor. Enligt kommunallag (2017:725) 5 kap. 12 § ska fullmäktige besluta
om när ordinarie sammanträden för kommunfullmäktige ska hållas. Beslutet
för år 2020 ska fastställas av kommunfullmäktige den 5 november 2019 och
de kommer då att offentliggöras på Tierps kommuns hemsida.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Sammanträdesdagar 2020

Beslutet skickas till





Gruppledare
Alla chefer och kommunala bolag
Webbansvarig Ledningsstöd
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§ 130
Dnr 2019/743

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2020
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att kungörelsen om kommunfullmäktiges sammanträden under år 2020
ska införas i Norra Uppland, på kommunens hemsida och i sociala
medier.
Sammanfattning av ärendet

Enligt 5 kap 13 § nya kommunallagen ska ordföranden tillkännage tid och
plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ärenden
som ska behandlas.
Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens eller
landstingets anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till



Kommunsekreterare
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§ 131
Dnr 2019/71

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser 2019
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunstyrelsens
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i appen
löpande vart efter dem registrerats i kommunens diarieföringssystem.
Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka
handlingar som finns att tillgå.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför
kommunstyrelsen senast sammanträde
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§ 132
Dnr 2019/101

Godkännande av entledigande och val av ny ledamot i
demokratiberedningen och lokala säkerhetsnämnden vid
Forsmarks kärnkraftverk
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Jelena Zivkovics (M) begäran om entledigande från uppdragen
som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i demokratiberedningen och
ledamot i lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarks kärnkraftverk,
att till ny ledamot i demokratiberedningen under perioden 5 november 2019
till och med 14 oktober 2022 utse VAKANT,
att till ny ledamot i lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarks kärnkraftverk
under perioden 5 november 2019 till och med 31 december 2020 nominera
VAKANT.
Sammanfattning av ärendet

Jelena Zivkovic (M) har den 4 november 2019 inkommit med en begäran
om entledigande från sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige,
ledamot i demokratiberedningen och ledamot i lokala säkerhetsnämnden vid
Forsmarks kärnkraftverk.
Yttrande

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) yttrar sig.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut
Inkommen begäran om entledigande
Nominering från gruppledare

Beslutet skickas till








Förtroendemannaregistret Troman
Lönecentrum
Länsstyrelsen
Regeringskansliet
Berörda ledamöter
Kommunsekreterare
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§ 133
Dnr 2019/101

Val av revisor och ordförande för granskning av kommunens
räkenskaper och förvaltning, lekmannarevisor för kommunala
bolag och revisor i Tierps sockens Magasinfond och Gustav
Gilljams i Yvre donationsfond
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Daniel Blomstedts begäran om entledigande från sina uppdrag
som kommunrevisor och lekmannarevisor i kommunens bolag samt revisor i
Tierp Sockens Magasinfod och Gustav Gilljam i Yvre donationsfond,
att till revisor att granska kommunens räkenskaper och förvaltning under
perioden 1 december 2019 till 31 december 2022 utse Göran Karlsson,
att till lekmannarevisor i Tierps Fjärrvärme AB för tiden 1 december 2019
till och med bolagsstämman för 2022 års förvaltning utse Göran Karlsson,
att till lekmannarevisor i Tierps Energi & Miljö AB för tiden 1 december
2019 till och med bolagsstämman för 2022 års förvaltning utse Göran
Karlsson,
att till revisor i styrelsen för Tierps sockens Magasinfond och Gustav
Gilljams i Yvre donationsfond under perioden 1 december 2019 till 31
december 2022 utse Göran Karlsson.
Beslutsunderlag





Inkommen begäran om entledigande
Förslag till beslut
Gruppledarnas nomineringar

Beslutet skickas till








Berörd förtroendevald
Förtroendemannaregistret Troman
Lönecentrum
Tierps energi & Miljö AB Revisorer
Tierps Fjärrvärme AB Revisorer
Tierp Sockens Magasinfod och Gustav Gilljam i Yvre donationsfond
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§ 134
Dnr 2019/101

Godkännande av entledigande och val av nämndeman för
perioden 1 januari 2020 till 31 december 2023
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Jelena Zivkovics begäran om entledigande från uppdraget som
nämndeman,
att till uppdraget som nämndeman för perioden 1 januari 2020 till 31
december 2023 välja Sven Lokander.
Sammanfattning av ärendet

Jelena Zivkovic har den 4 november 2019 inkommit med en begäran om
entledigande från sina uppdrag som nämndeman.
Beslutsunderlag



Nominering från gruppledare

Beslutet skickas till





Uppsala Tingsrätt
Berörd nämndeman
Förtroendemannaregistret Troman
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§ 135
Dnr 2019/101

Godkännande av entledigande och val av ny ersättare i
kommunstyrelsen
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Viktor Hages (S) begäran om entledigande från uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen,
att till ny ersättare i kommunstyrelsen utse Kjell Hammerin (S).
Beslutsunderlag




Inkommen begäran om entledigande
Nominering från gruppledare

Beslutet skickas till








Förtroendemannaregistret Troman
Lönecentrum
Berörda ledamöter
Ordförande kommunstyrelsen
Ordförande utskottet barn och ungdom
Kommunsekreterare
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