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Tid och plats

Tisdag den 30 maj 2017, kl. 13:00 i Kommunhuset, A-salen, Tierp
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71-97

Utses att justera

Sara Sjödal (C)
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Justeringens tid och
plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän och övriga

Bengt-Olov Eriksson (S), ordförande
Jonas Nyberg (S), 1:e vice ordförande
Anette Pettersson (S)
Viktoria Söderling (S)
Pia Wårdsäter (S)
Kenneth Gunnarsson (MP)

Urban Blomster (V)
Catarina Deremar (C), 2:e vice
ordförande
Sara Sjödal (C)
Erik Kolm (C)
Daniel Blomstedt (M)
Joakim Larsson (SD)
Agneta Colantoni (SD)

Gunnar Jansson (S)

Lars-Göran Birkehom-Karlsen (M)

Helena Braman (S)
Torgny Helgesson (S)
Oskar Jonsson (MP)
Sylvia Lundholm (MP)
Carina Larsson (MP)

Alexander Karlsson (V)
Anna Ahlin (C)
Anna Grimberg (C)
Jim Blomstedt (M)
Sören Westerlund (SD)
Bengt Lindström (SD)

Yvette Axelsson, kommunchef
Niklas Eriksson, sekreterare
Patric Falk, Beredskapssamordnare/säkerhetsansvarig, §§ 71 & 86
Sofia Nohrstedt, kultur- och fritidschef, §§ 72, 73 & 82
Helena Carlsson, vård- och omsorgschef, §§ 73, 76 & 77
Randi Graungaard, 1F0-chef, § 73
Henrik Hedqvist, utbildningschef, § 73
Lars Ingeberg, chef Medborgarservice, § 73
Conny Rönnholm, ekonomichef, § 73

Underskrifter

Sekreterare
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BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-05-30

Datum då anslaget sätts upp

2017-06-07

Datum då anslaget tas ned

2017-06-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierps köping

Paragrafer

71-97

Underskrift

Niklas Eriksson
Utdragsbestyrkande
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§ 71
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Dnr Ks 2017.447

Plan för krishanteringsarbetet i Tierps kommun - revidering
Beslut

Kommunstyrelsens beslutar
att anta reviderad plan för krishanteringsarbetet i Tierps kommun.

Bakgrund
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tecknat en överenskommelse
med Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB), som reglerar
kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt lagen
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Överenskommelsen
preciserar vidare statens förväntningar på hur uppgifterna ska genomföras i
form av målbeskrivningar och riktlinjer för hur verksamhet och ersättning
ska följas upp.
Kommunen ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje
ny mandatperiod fastställa en plan för hur den ska hantera extraordinära
händelser. Planen ska utgöra en del i ett styrdokument för kommunens
arbete med krisberedskap.
Beslutsunderlag
• Plan för krishanteringsarbetet i Tierps kommun
• Länsstyrelsens uppföljning enligt lag (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap — Tierps kommun
Motivering
I december 2016 gjorde Länsstyrelsen i Uppsala län en uppföljning enligt

lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Vid denna tillsyn
pekade Länsstyrelsen på utvecklingsbehov av Tierps kommuns
styrdokument.

forts.
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forts.
Det reviderade styrdokumentet Plan för krishanteringsarbetet är inte ett nytt,
oberoende dokument, utan en påbyggnad av det hittills gällande
styrdokumentet. Omarbetningarna som resulterar i förslaget till nytt
styrdokument är utifrån de av Länsstyrelsen identifierade utvecklingsbehov.
Beslut skickat till
Patric Falk, Beredskapssamordnare/säkerhetsansvarig

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkancle
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§ 72

Dnr Ks 2017.411

Handlingsplan för integration
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att anta handlingsplan för integration, att gälla från och med 2018-01-01 till
och med 2018-12-31,
att revidering av handlingsplanen framöver sker på tjänstemannanivå,
att under Mål/delmål för område Attityd tillföra följande aktivitet:
Organisera/samordna utbildning i jämställdhet, demokrati och
samhällsstruktur, samt
att föreslå kommunfullmäktige att uppmana kommunens bolag att ta fram
egna handlingsplaner för integration.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i § 50/2017 behandlat ärendet.
Kommunfullmäktige i Tierps kommun antog den 20 september 2016 en
strategi för integration. Strategin innehåller mål inom områdena arbete,
boende, språk, attityd, mötesplatser och samverkan. I strategiarbetet har
kommunens integrationsarbete kartlagts övergripande. Kommunfullmäktige
har gett i uppdrag till kommunchefen att ta fram en handlingsplan för
integration utifrån strategin.
Beslutsunderlag
• Handlingsplan för integration
• Beslut kommunfullmäktige § 98/2016
Motivering
Kommunens verksamheter har tillsammans arbetat fram ett förslag till
handlingsplan utifrån strategin för integration. I handlingsplanen finns
målen från strategin med, och åtgärder specificeras för att Tierps kommun
ska kunna uppnå målen.
forts.
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§ forts.
Tierps kommun arbetar sedan tidigare med integration på olika sätt,
framförallt med det som kommunen som myndighet är ålagd att göra enligt
lag. Fokus i Tierps kommuns handlingsplan för integration är utveckling av
redan befintliga och nya aktiviteter. Förslaget tar hänsyn till och utgår ifrån
det befintliga integrationsarbetet som pågår löpande i verksamheterna, och
ger möjlighet till framtida utveckling av arbetet.
Kommunfullmäktige fastställde § 47/2017 Riktlinje för styrdokument att
gälla från och med den 31 maj 2017. Enligt riktlinjen ska en handlingsplan
fastställas av kommunchef, verksamhetschef och/eller enhetschef. Därför
föreslås att handlingsplanen framöver ska revideras på tjänstemannanivå.
Yrkande
Daniel Blomstedt (M) yrkar att ytterligare beslutspunkter med lydelserna,
att under Mål delmål för område Attityd tillföra följande aktivitet:
Organisera/samordna utbildning i jämställdhet, demokrati och
samhällsstruktur, samt
att uppmana de kommunala bolagen att utarbeta och anta egna
handlingsplaner för integrationsarbete,
läggs till arbetsutskottets förslag till beslut.
Joakim Larsson (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Joakim
Larssons (SD) avslagsyrkande och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
Ordföranden ställer proposition på Daniel Blomstedts (M) tilläggsyrkande
och finner att tilläggsyrkandet bifalls.
Reservation
Joakim Larsson (SD) och Agneta Colantoni (SD) lämnar reservation (se
skriftliga reservationer).
Beslut skickas till
Kommunchef
V erksamhetschefer
Projektledare för integration

Ordf sign

Justerandes sign

Sek( sign

Utdragsbestyrkande
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RerGaTiCrn

Med anledning av kommunstyrelsen i Tierps kommuns beslut 2017-05-30, ärende 4 på
dagordningen anmäler undertecknade ledamöter reservation till förmån för nedanstående
tilläggsyrkande.
Vi moderater är av den bestämda uppfattningen att ett bra integrationsarbete är av
avgörande betydelse för vår kommuns positiva utveckling. Den beredning som arbetade fram
kommunens strategi för integrationsarbetet tillkom på moderat initiativ varför vi nu ser positivt
på att verksamheterna, på uppdrag, arbetat fram förslag till handlingsplan. Det är dock vår
uppfattning att även de kommunalägda bolagen utifrån deras förutsättningar formellt deltar i
integrationsarbetet. Vidare saknas uttalade aktiviteter kring utbildning i vår samhällsstruktur.
Tilläggsyrkande
Härmed yrkas att kommunstyrelsen, utöver ordförandes förslag, måtte besluta
Att under Mål/delmål Attityd tillföra följande aktivitet:
"Organisera/samordna utbildning i jämställdhet, demokrati och samhällsstruktur."
Samt
Att kommunstyrelsen, utöver ordförandes förslag, måtte föreslå kommunfullmäktige besluta
Att uppmana de kommunalägda bolagen att utarbeta och anta ,handlingsplaner för
integrationsarbete.
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Reservation punkt 4, handlingsplan för integrationsarbete
Vi reserverar oss mot beslutet att anta den föreliggande handlingsplanen för integrationsarbete.
Redan när integrationsstrategin antogs förra året reserverade vi oss mot antagandet av denna och
det är därför naturligt att vi nu också motsätter oss implementeringen av strategin. Skälen är flera.
För det första är Sverigedemokraterna som parti principiellt för assimilation och inte integration — vi
vill alltså att det ska vara de invandrare som kommer till Sverige som ska anpassa sig till Sverige
istället för att det svenska samhället skall anpassa sig till dem. Dessutom finns det vissa element i
planen som går utanför vad kommunen bör syssla med, till exempel att man ska ägna sig åt direkt
opinionspåverkan på medborgarna i Tierp om man till äventyrs råkar tycka "fel" i invandringsfrågan.
Avslutningsvis är flera av förslagen behäftade med kostnader vilket gör att de drar resurser från
kommunens kärnverksamheter. Med hänvisning till detta reserverar vi oss alltså till förmån för avslag

Joakim Larsson

Agneta Colantoni

Sverigedemokraterna i Tierp
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Dnr Ks 2017.485

§ 73

Tertialrapport - verksamhetsuppföljning per den 30 april 2017
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
uppdra till de verksamheter som prognostiserar underskott att noggrant
följa utvecklingen och vidta åtgärder för att minimera underskotten.

att

Bakgrund

Resultatet per den 30 april är — 25,7 mnkr vilket är 35,7 mnkr sämre än
periodiserad budget. Den periodiserade avvikelsen beror till stor del på
försenade intäkter varav statsbidrag inom Individ-och familjeomsorgen
utgör 17, 5 mnkr. Även inom äldreomsorgen och funktionshindraomsorgen
beror periodavvikelsen på budgeterade statsbidrag och ersättning från
Försäkringskassan som ännu ej erhållits. Finansförvaltningen redovisar ett
resultat som är 14,0 mnkr sämre än periodiserad budget.
Prognosen för år 2017 pekar på ett bokslutsresultat på + 13,4 mnkr vilket är
9,1 mnkr sämre än budget. Grundskola prognostiserar ett underskott med
2,6 mnkr. Funktionshindradeomsorgen ett underskott med 1,6 mnkr och
Medborgarservice ett underskott på 1,0 mnkr. Samtliga underskott kommer
av personalkostnader. Gymnasieskolan prognostiserar dock ett överskott
med 1,5 mnkr. Finansförvaltningen redovisar ett prognostiserat underskott
på 5,8 mnkr. Det beror på ökade kostnader för pensioner. Detta underskott
kommer dock till stor del att kunna betraktas som s.k. resultatstörande post
och påverkar därmed inte det s.k. balanskravet.
Måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen för de olika verksamheternas
specifika mål pendlar. En generell bedömning är dock att måluppfyllelse i
stor utsträckning ligger mellan delvis och god.
Beslutsunderlag

e

Verksamhetsuppföljning 2017-04-30
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§ forts.
Yrkande
Daniel Blomstedt (M) yrkar att ytterligare beslutspunkter med lydelserna,
att ombudgetera tre (3) miljoner kronor till grundskolan, inom
verksamhetsområde Utbildning, samt
att finansiering sker genom sänkt resultat,
läggs till föreliggande förslag till beslut.
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till Daniel Blomstedts (M) tilläggsyrkande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Daniel
Blomstedts (M) tilläggsyrkande och finner att föreliggande förslag bifalls.
Reservation
Daniel Blomstedt (M), Lars-Göran Birkenhorn-Karlsen (M) Erik Kolm (C),
Sara Sjödal (C) och Catarina Deremar (C) lämnar reservation (se skriftlig
reservation).
Beslut skickas till
Kommunchef
Chef Utbildning
Chef Vård och omsorg
Chef Medborgarservice
Chef Gemensam service
Ekonomichef

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Reservation

Med anledning av kommunstyrelsen i Tierps kommuns beslut 2017-05-30, ärende 5 på
dagordningen anmäler undertecknade ledamöter reservation till förmån för nedanstående
tilläggsyrkande.

Tilläggsyrkande
Härmed yrkas att kommunstyrelsen, utöver ordförandes förslag, måtte föreslå
kommunfullmäktige besluta
Att ombudgetera 3 mkr till verksamhetsområde grundskola.
Samt
Att finansiering sker genom sänkt resultat.

Tierp 2017-05-30
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§ 74

Dnr Ks 2017.290

Bemyndigande att underteckna handlingar

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att från och med den 30 maj 2017 och tillsvidare utse nedanstående
personer och ersättare för dessa med bemyndigande att underteckna
handlingar enligt nedan samt
att upphäva kommunstyrelsens beslut § 33/2017 om bemyndigande att
underteckna handlingar från samma datum.
Bakgrund
Med anledning av förändringar på tjänster i kommunens verksamhet utses
nedanstående personer och ersättare för dessa med bemyndigande att
underteckna handlingar.
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar
som krävs för verkställighet av kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande
Jonas Nyberg i förening med kommunchef Yvette Axelsson eller
ekonomichef Conny Rönnholm.
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar
inom verksamhetsområdena som krävs för verkställighet av
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande
Jonas Nyberg i förening med kommunchef Yvette Axelsson, chef
Medborgarservice Lars Ingeberg, för verksamhetsområde samhällsbyggnad
chef samhällsbyggnadsenheten Thomas Kihlström.

forts.
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§ forts.
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar
inom respektive blocks/enhets verksamhetsområde som krävs för
verkställighet av beslut och uppdrag, inklusive budget/verksamhetsplan
och ledningskontrakt.
Kommunchef Yvette Axelsson, chef Medborgarservice Lars Ingeberg,
personalchef Eva Berggård Nygren, verksamhetschef utbildning Henrik
Hedqvist, verksamhetschef vård- och omsorg Helena Carlsson,
verksamhetschef individ- och familjeomsorg Randi Graungaard,
verksamhetschef kultur- och fritid Sofia Nohrstedt, ekonomichef Conny
Rönnholm.
Undertecknande av lånehandlingar, borgensåtaganden och skuldebrev
Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande
Jonas Nyberg i förening med kommunchef Yvette Axelsson eller
ekonomichef Conny Rönnholm eller redovisningschef Tony B orselius.
Undertecknande av kollektivavtal
Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande
Jonas Nyberg i förening med kommunchef Yvette Axelsson eller
personalchef Eva Berggård Nygren.
Undertecknande av pensionsbrev
Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande
Jonas Nyberg i förening med personalchef Eva Berggård Nygren eller
personalassistent Pia Andersson.
Undertecknande av beställningsskrivelser och eventuella kontrakt samt
övriga ärenden enligt beslut om upphandling av kommunstyrelsens
arbetsutskott
Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande
Jonas Nyberg i förening med upphandlingschef Ulf Sandell eller
upphandlare Pär Eklund eller kommun- och upphandlingsjurist Jenny
Ljungvall Cardoso eller chef Medborgarservice Lars Ingeberg.
Undertecknande av externa hyresavtal
Kommunchef Yvette Axelsson eller ekonomichef Conny Rönnholm.
Med externa hyresavtal avses hyresvärdar utanför kommunkoncernen.
Behovet och avtalsförslaget ska först stämmas av med
fastighetsamordnaren.
Beslut skickas till
Berörda personer
Ekonomienheten
Fastighetssamordnaren
Ordf sign

Justerandes sign

SS

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Ks 2017.470

§ 75

Teckningsrätt avseende kommunens bankkonton, bankgirokonton,
plusgirokonton och checkräkningar

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson,
kommunstyrelsens vice ordförande Jonas Nyberg, kommunchef Yvette
Axelsson, ekonomichef Conny Rönnholm, redovisningschef Tony
Borselius, ekonom Lena Asplund, ekonom Linda Grundin, ekonomiassistent
Agneta Rostedt, ekonomiassistent Arietta Melin och ekonomiassistent Mats
Mattsson att två i förening underteckna order om utbetalningar från
kommunens bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och
checkräkningar, samt
att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 112/2015 upphör att gälla.
Bakgrund
Med anledning av nya befattningshavare vid ekonomienheten behöver nytt
beslut avseende teckningsrätt fattas.
Beslut skickas till
Ekonomienheten

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ forts.
Reservation
Catarina Deremar (C) (se skriftlig reservation) och Daniel Blomstedt (M)
lämnar reservation.
Beslut skickas till
Styrgrupp för Närvård
Helena Carlsson, chef Vård och omsorg

Ordf sign

Justerandes sign
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Reservation i ärende 8 på kommunstyrelsens dagordning 30 maj 2017
Till förmån för eget yrkande att kommunstyrelsen beslutar enligt följande
punkt 8 i avtalet
att avtalet ska gälla till och med 2020-12-31med förlängning i ett år om inte uppsägning görs
minst sex (6) månader innan avtalets utgång

Motiv
Att utveckla Närvård och tillskapa Närvårdsplatser i samarbete mellan tidigare landstinget,
numera regionen och kommunen, för framförallt våra sjuka äldre har varit en politisk
ambition under många år. Detta för att undvika inskrivning i slutenvården samt att erbjuda
vård nära där man bor, för att ge rätt vårdnivå till rätt patient. Det har fattats många beslut på
vägen, det har lagts ned många utredningstimmar under tio års tid. Stort engagemang har
funnits under många sammanträdestimmar. Trots detta så har det nu kommit fram ett avtal på
mycket kort tid som ger allt för dåliga planeringsförutsättningar för att bygga upp en bra
verksamhet. Vilket kan tolkas som att ambitionen är låg. Vad vill man egentligen? En
avtalstid som gäller fram till 2018-12-31 och som ska utvärderas och sägas upp tre månader
innan utgången tid, om någon av parterna önskar så är alldeles för kort.
Därför har vi yrkat på en avtalsperiod som gäller fram till 2020-12-31 och därefter
förlängning med ett år med uppsägningstid på minst sex månader innan avtalets utgång. Det
skulle ge goda planeringsförutsättningar. Vi vill minska onödiga ambulanstransporter in till
Akademiska sjukhuset och i stället ge trygg och säker vård på hemmaplan för framförallt våra
sjuka äldre.
För Centergruppen

Ca arma Deremar
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Dnr Ks 2016.755

Riktlinjer för upphandling av vård- och omsorgsboende

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom process och inriktning för upphandling av särskilt
boende för äldre enligt LOU.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i november 2016 att tillämpa lagen om
offentlig upphandling (LOU) för vård och omsorgsplatser. I samband med
beslutet fick kommunstyrelsen bland annat i uppdrag att sätta samman en
arbetsgrupp som tar fram ett förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget
ligger till grund för upphandling enligt LOU.
Motivering
Ett förfrågningsunderlag innehåller i huvuddrag:
• En allmän orientering
• Administrativa villkor
• Krav på leverantören (kvalificeringskrav)
• Krav på tjänsten (kvalitetskrav)
• Information om anbudsutvärdering och tilldelningskriterier
• Kontraktsvillkor
En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag till förfrågningsunderlag som
KSAU ställt sig bakom.
För upphandlingar enligt LOU finns en sträng sekretess. Kommunen får inte
sprida förfrågningsunderlaget, eller information om kraven i underlaget, så
att någon leverantör kan få konkurrensfördelar. Alla tänkbara leverantörer
måste få information samtidigt.
Upphandlingen kommer att omfatta särskilt boende för äldre där Tierps
kommun garanterar att köpa 40 platser. Dessa fördelas mellan omvårdnad,
demens och psykiatri.
Förfrågningsunderlaget innehåller strikta krav gällande kvaliteten i
verksamheten. Utföraren måste acceptera samtliga krav, Utvärdering av
anbuden kommer sedan att göras enligt så kallad lägsta pris, där utföraren
offererar pris per plats/lägenhet.
forts.
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§ forts.
Tidsplan
Anbudstiden kommer att vara sex månader från att förfrågningsunderlaget
annonseras på Kommers. Den utförare som vinner upphandlingen och
tilldelas kontrakt kommer därefter att få en byggtid på två år. Verksamheten
ska sedan starta under 2020.
Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar återremiss för tillförande av kvalitetskrav, jämte
pris, som bedömningskriterier till riktlinjerna för upphandling av vård- och
omsorgsboende.
Urban Blomster (V) yrkar avslag till föreliggande förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Joakim Larssons (SD) återremissyrkande
och finner att det avslås.
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Urban
Blomsters (V) avslagsyrkande och finner att föreliggande förslag bifalls.
Reservation
Joakim Larsson (SD) och Agneta Colantoni (SD) (se skriftlig reservation)
samt Urban Blomster (V) lämnar reservation.
Beslut skickas till
Ulf Sandell, chef Upphandling
Helena Carlsson, chef Vård och omsorg
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Reservation punkt 9, riktlinjer för upphandling av vård och
omsorgsboende
När kommunen nu tar fram riktlinjer för upphandling av äldreboendeplatser så tycker vi att det är
alltför begränsande att det som kommer att få avgöra i slutänden är vilken aktör som anger lägst
kostnad per plats. Det är självklart rimligt att man väger in kostnaden men den konstruktion som
man har valt av upphandlingsriktlinjerna leder till att det är den enda faktorn som beaktas efter att
aktörerna har lagt sig över en lägsta kvalitetsnivå. För vår del ser vi det som viktigt att inte enbart
göra den billigaste upphandlingen utan också den som ger bäst kvalitet så långt det är möjligt. Därför
vill vi att reglerna i underlaget återremitteras och omarbetas så att både prisnivån och den
kvalitetsnivå som aktörerna är beredda att tillhandahålla beaktas när man avgör vem som vinner
upphandlingen. Vi reserverar oss till förmån för detta.

Joakim Larsson

Agneta Colantoni

Sverigedemokraterna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

TI ERPS
KOMMUN

2017-05-30

16 (44)

Dnr Ks 2017.446

§ 78

Försäljning av mark — Kvarteret Lejonet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna försäljningen av fastigheterna Tierp 24:5, Tierp 24:6 samt del
av Tierp 24:1.
Bakgrund
Köpare till fastigheterna är Erlandsson Projektutveckling AB, ett
dotterbolag till Erlandsson Bygg i Öst AB som vann Kommunens
markanvisningstävling för bebyggelse av fastigheterna kommunstyrelsen
§ 130/2014. Överlåtelse till dotterbolaget är i enighet med § 20 i
markanvisningsavtalet som skrevs med exploatören och godkändes av
kommunstyrelsen.
En ny detaljplan (dp 1010) för bostäder i området har nu vunnit laga kraft.
Fastigheterna på sammanlagt cirka 4400 kvm överlåts i befintligt skick. En
av fastigheterna, Tierp 24:1, ska avstyckas eftersom Freedners torg är
allmän platsmark och ska vara kvar i kommunens ägo och därför ska
regleras över till kommunens gatufastighet Tierp 1:1.
Beslutsunderlag
• Köpekontrakt Tierps kommun och Erlandsson Projektutveckling AB
Motivering
I enighet med markanvisningsavtalet ska exploatören och kommunen
tillsammans verka för att området planläggs och därefter
bebyggs för bostäder och centrumverksamhet genom god arkitektur samt
på ett miljömässigt, social och ekonomisk hållbart sätt. Avsikten med
markanvisningsavtalet var att exploatören skulle förvärva och bebygga
fastigheterna.
Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsenheten
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Dnr Ks 2017.346

§ 79

Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta yttrandet, samt
att översända yttrandet till Regeringskansliet, Socialdepartementet.
Bakgrund
Regeringen gav i regleringsbreven för 2016 Pensionsmyndigheten och
Försäkringskassan i uppdrag att kartlägga hur nyanlända flickor och pojkar,
vars ena eller båda föräldrar är avlidna eller saknas, söker och får
underhållsstöd respektive efterlevandestöd.
Med anledning av bland annat myndigheternas svar på regeringsuppdraget
har en arbetsgrupp inom Socialdepartementet i samarbete med
Arbetsmarknads- och Justitiedepartementet gjort en översyn av regelverket
för efterlevandestöd. Syftet har bland annat varit att barn vars ena eller båda
föräldrar är avlidna och barn till föräldrar som är särlevande ska få ett mer
enhetligt skydd. En lagändring föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
Tierps kommun har fått förslaget på remiss.
Beslutsunderlag
• Yttrande över remiss om ändrade regler om retroaktivitet avseende
efterlevnadsstöd
• Remiss från Socialdepartementet — remittering av promemorian
• Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd (DS
2017:11)
Motivering
Tierps kommun har ingenting att invända mot förslaget om ändrade regler
om retroaktivitet avseende efterlevnadsstöd.
Beslut skickas till
Regeringskansliet, Socialdepartementet
Randi Graungaard, verksamhetschef IFO

Ordf sign

Justerandes sign
gi
S

Sekr sign

Uldragsbestyikande

TIERPS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

KOMMUN

2017-05-30

§ 80

18 (44)

Dnr Ks 2017.295

Revisionsrapport — Granskning av barn- och

ungdomspsykiatrin

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta yttrandet, samt

att översända yttrandet till kommunens revisorer.
Bakgrund
Tierps kommuns revisorer har deltagit i en länsövergripande granskning av
barn- och ungdomspsykiatrin. Landstingets revisorer har varit ansvariga
för granskningen som genomförts av Helseplan.
Tierps kommuns revisorer sände den 28 februari 2017 rapporten till
Kommunstyrelsen för yttrande, i första hand över de sidor som avser
Tierps kommun och de rekommendationer som följer av rapporten.
Beslutsunderlag
• Yttrande över rapporten Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin
- gemensam granskning med kommunerna
• Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin - gemensam granskning
med kommunerna.
Motivering
Rapporten belyser flera viktiga aspekter av verksamheternas möjligheter att
ge barn och unga med psykisk ohälsa stöd och hjälp. Kommunen ställer sig
bakom de rekommendationer som framförs med undantag från då det
framkommer annat av kommunens yttrande.
Beslut skickas till
Randi Graungaard, verksamhetschef IFO
Henrik Hedqvist, verksamhetschef Utbildning
Revisorerna
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Dnr Ks 2017.364

Revisionsrapport — Granskning äldreomsorgens framtidsplaneringar
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta yttrandet, samt
att översända yttrandet till kommunens revisorer.

Bakgrund

PwC har på revisorerna uppdrag översiktligt granskat kommunernas
prognoser och planering kring de framtida behoven inom äldreomsorgen.
Granskningens syfte och revisionsfrågan är att översiktligt bedöma om
kommunstyrelsen har ett ändamålsenligt planering och underlag för att möta
de ökade behoven inom vård och omsorgs kommande år och på längre sikt.
Helena Carlsson, verksamhetschef, vård och omsorg, har avgivit ett yttrande
på innehållet i rapporten.
Beslutsunderlag
• Yttrande angående revisionens granskning av kommunens planering
för den framtida äldreomsorgen.
• Granskning äldreomsorgens framtidsplanering.
Beslut skickas till
Helena Carlsson, verksamhetschef Vård och omsorg
Revisorerna
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Dnr Ks 2016.51

Bidrag till Ungdomsnätverket
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Ungdomsnätverket ett verksamhetsbidrag om 200 000 kr för år
2017.
Bakgrund
Ungdomsnätverkets syfte är att skapa en trygghet, öka ungdomarnas
inflytande och delaktighet, samt jobba för en bra hälsa för barn och
ungdomar. Det ska inte bara vara ett ställe för "ungdomar på glid", utan där
ska alla ungdomar, samt pensionärer, invandrare och funktionshindrade
kunna komma och ta en fika, småprata eller träna.
Dialoger har genomförts med föreningen som uttrycker svårigheter i att nå
ut med sin verksamhet till rätt målgrupp. Kommunen har tydliggjort att
bidraget är att ses som ett verksamhetsbidrag och inte ett hyresbidrag.
Föreningen behöver arbeta medvetet för att öka sina intäkter till hyran som
idag är ungefär jämställt med det bidrag som tidigare delats ut från
kommunen (350 tkr).
Utifrån den minskade verksamhet som bedrivs idag i jämförelse med hur
verksamhetens ursprungliga ide var så föreslås ett minskat
verksamhetsbidrag. Vidare föreslås att bidraget betalas ut i delar,
månadsvis.
Beslutsunderlag
• Ansökan
Yrkande
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslut skickas till
Kommunchef
Kultur- och fritidschef
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Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
Bakgrund
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt 6 kap 35-37 §§ KL, inklusive beslut
som fattats med stöd av vidaredelegation.
Sammanställning över delegationsbeslut:
Bygglov
Handlingsid: KS 2017.3247
Period: 2017.04.08 - 2017.05.19
Miljö- och hälsoskydd
Handlingsid: KS 2017.3246
Period: 2017.04.08 - 2017.05.19
Registrering av lotteri
Handlingsid: KS 2017.3250
Period: 2017.03.01 - 2017.05.15
Färdtjänst och riskfärdstjänst
Handlingsid: KS 2017.3245
Period: 2017.04.11 - 2017.05.18
Fastställande av faderskap
Handlingsid: KS 2017.3248
Period: 2017.04.18 - 2017.05.17
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Avgift vård- och omsorgsinsatser
Handlingsid: KS 2017.2903
Period: 2017.03.01 - 2017.03.31
Handlingsid: KS 2017.3300
Period: 2017.04.01 - 2017.04.30
Delegationsbeslut Myndighetsgruppen Sociala enheten/IFO
Handlingsid: KS 2017.3251
Period: Lista 4/2017
Övriga delegationsbeslut, registrerade i Evolution
Handlingsid: KS 2017.3430)
Period: Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 30 maj 2017, lista
4/2017
Beslutsunderlag
Delegationslistor från verksamheterna
Beslut skickas till
Marie Thörne, Administratör Miljö- och Hälsoskyddsenheten
Evelina Håkansson, Administrativ assistent Ledningsstöd
Tove Lenke, Kundansvarig Kommunikationsenheten
Ann-Mari Sundin, Avgiftshandläggare WO
Susanne Heck, Administratör IFO
Jenny Olsson, Enhetschef Barn och Ungdom
Åsa Lindahl, Administrativ assistent WO
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§ 84
Delgivning av protokoll
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att delgivningen tas som en anmälan till protokollet.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat protokoll från
sammanträde
2017-05-16, §§ 35 - 57
Utskottet arbete och omsorg har överlämnat protokoll från sammanträde
2017-05-16, §§ 15 - 19
2017-05-16, §§ 20 - 23 sekretess
Utskottet barn och ungdom har överlämnat protokoll från sammanträde
2017-05-17, §§ 23-27
2017-05-17, §§ 104-132 sekretess
Utskottet samhällsbyggnad har överlämnat protokoll från sammanträde
2017-04-25, §§ 52-54
2017-05-15, §§ 55-59
Kommunstyrelsen förhandlingsdelegation har överlämnat protokoll från
sammanträde
2017-04-05, §§ 5-11
Tierps Fjärrvärme AB har överlämnat protokoll från sammanträde
2017-05-03, §§ 1-13 — Bolagstämma
2017-05-03, §§ 1-8 — Styrelsemöte
2017-05-16, §§ 1-7 — Styrelsemöte
Tierps Energi & Miljö har överlämnat protokoll från sammanträde
2017-05-03, §§ 1-11 — Bolagstämma
Räddningsnämndens arbetsutskott har överlämnat protokoll från
sammanträde
2017-05-09, §41
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§ 85
Delgivning
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att delgivningen tas som en anmälan till protokollet.

Bakgrund
Dnr Ks 2017.756
Länsstyrelsen Uppsala län har översänt beslut gällande anläggande av
våtmark på fastigheten Botarbo 1:3 och 7:1 i Tierps kommun.
Dnr EDP 2016.1170
Länsstyrelsen Uppsala län har översänt beslut gällande överklagande av
föreläggande om att åtgärda tråd på fastigheten Gryttjom 4:34 i Tierps
kommun. Länsstyrelsen avslår överklagandet.
Dnr KS 2017.164
Region Uppsala har översänt minnesanteckningar och underlag från möte
med Regionalt forum 12 maj 2017.
Dnr Ks 2017.427
Uppsala kommun har översänt rapporten Utvärdering av gemensam
räddningsnämnd Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner.
Dnr Ks 2017.1
Uppsala kommun har översänt sammanträdesprotokoll från
Räddningsnämndens arbetsutskott den 9 maj 2017.
Dnr Ks 2017.1
Tierps Fjärrvärme AB har översänt kallelse/föredragningslista inför
sammanträde den 3 maj 2017.
Dnr Ks 2017.1
Tierps Energi & Miljö AB har översänt kallelse/föredragningslista inför
sammanträde den 3 maj 2017.
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Dnr Ks 2017.448

Risk- och sårbarhetsanalys för Tierps kommun - revidering
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderad Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för Tierps

kommun, samt
att brist på livsmedel ska lyftas fram i risk- och sårbarhetsanalysen som ett
av de större riskområdena för kommunen.

Bakgrund
Kommunledningens säkerhetssamordnare redovisar i skrivelse 20 oktober
2015 förslag till risk- och sårbarhetsanalys 2015 för Tierps kommun.
Den 1 december 2016 gjorde Länsstyrelsen i Uppsala län en uppföljning
enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Länsstyrelsen pekade
på att det fanns några behov av revideringar.
Beslutsunderlag
• Risk- och sårbarhetsanalys 2015 (rev. 2017)
• Länsstyrelsens uppföljning enligt lag (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap — Tierps kommun
Motivering
Den reviderade risk- och sårbarhetsanalysen kommer att ligga till grund för
kommunens säkerhetsarbete under återstående del av mandatperioden. Den
reviderade RSA:n är påfyllnad och förtydligande av den information och
analys som redan fanns.
Tierps kommuns risk- och sårbarhetsanalys följer 2 kap, 1§ i Lagen om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (2006:544) samt föreskrifter MSBFS 2015:5 om
kommuners risk- och sårbarhetsanalyser.
forts.
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§ forts.
Yrkande
Daniel Blomstedt (M) yrkar att ytterligare beslutspunkt med lydelsen,
att brist på livsmedel ska lyftas fram i risk- och sårbarhetsanalysen som ett
av de större riskområdena för kommunen,
läggs till föreliggande förslag till beslut.
Bengt-Olov Eriksson (5) yrkar bifall till Daniel Blomstedts (M)
tilläggsyrkande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag till beslut inklusive
Daniel Blomstedts (M) tilläggsyrkande och finner att föreliggande förslag
inklusive Daniel Blomstedts (M) tilläggsyrkande bifalls.
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Dnr Ks 2017.425

Utökning av VA-verksamhetsområde, Berg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att utöka VA-verksamhetsområdet i Berg enligt bifogad karta. Ansvar
91201, verksamhet 5450 och 5460, enligt förslag från styrelsen i Tierps
Energi & Miljö AB.
Bakgrund
Enligt beslutad VA-plan är Berg ett område som ska utbyggas med
kommunalt vatten mellan 2018 och 2021.
Utdrag ur VA-planen:
7.3.4 Berg
Förutsättningar
Samlad bebyggelse mellan järnvägen och väg 292. Huvudsakligen morän,
kuperat.
Behov
Ca 10 fastigheter, villor och gårdar. Få godkända avlopp. Oklar
dricksvattensituation.
Möjligheter
Området ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde i Upplanda,
Örbyhus.
Kapaciteten på Odens källa vattenverk och Tierps avloppsreningsverk är
god. Tekniskt goda förutsättningar och ekonomiskt rimliga möjligheter att
ansluta.
Övrigt
Innan anslutning blir aktuell måste avledning av översvämningsvatten i
samband med stora nederbördsmängder i Upplanda åtgärdas. Åtgärder
pågår med bl.a. bortpumpning samt anläggande och renovering av
ledningsnät. Åtgärderna planeras vara klara under
2014.
Anslutning utreds under period 1.
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§ forts.
Boende i Berg har i augusti 2015 begärt prioritering av anslutning till
kommunalt VA. Prioriteringsbegäran framhåller som motiv till prioritering
att det sannolikt inte finns några avloppsanläggningar som har fullgod
avloppsrening, varierande grundvattennivåer samt att det inom området
finns brunnar som är avloppspåverkade med förhöjda halter av Coliformabakterier. Vidare motiveras prioriteringen av att det är svårt att anordna
godkända enskilda avloppslösningar och att området ligger i anslutning till
befintligt VA-verksamhetsområde i Upplanda.
Beslutsunderlag
• VA-plan. Fastställd av kommunfullmäktige den 10 juni 2014 § 66.
(bifogas ej).
• Bilaga 1, karta med förslag till VA-verksamhetsområde.
• Bilaga 2, begäran om prioritering.
Motivering
Detta är ett fullföljande av ett åtagande i VA-planen med en framflyttning i
tidplan efter boendes begäran.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Preliminär beräkning av anläggningskostnad:
Intäkter från anslutningsavgifter (15 fastigheter):

c:a 2 386 tkr
1 926 tkr

Detta innebär en underfinansiering med c:a 460 tkr.
Tidplan
Projektet är planerat att genomföras kv. 3 2017 — kv. 2 2018.
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Dnr Ks 2017.458

Valdistriktsindelning
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till valdistriktsindelning, samt
att överlämna indelningen till Länsstyrelsen i Uppsala län för fastställande.
Bakgrund
Valnämnden har i § 2/2017 behandlat ärendet.
Inför valår ska kommunen enligt vallagen se över sin valdistriktsindelning
och kommunfullmäktige ska vid behov föreslå länsstyrelsen ändringar i
indelningen. Länsstyrelsen beslutar sedan om kommunens förslag på
valdistriktsindelning.
Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och
2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får ligga utanför intervallet endast om
det finns särskilda skäl. Kommunen ska i sin översyn också ta hänsyn till
framtida kända förändringar såsom flyttningar och nybyggnationer som
framöver kan komma att påverka antalet röstberättigade.
Det har tagits fram ett förslag med förändringar av valdistriktsindelningen i
Tierps kommun inför de allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet
2019.
Beslutsunderlag
• Utredning - Valdistriktsindelning i Tierps kommun
Motivering
För att se om valdistiktsindelningen behöver förändras har utgångspunkten
varit den statistik som Valmyndigheten tar fram året innan valår över
röstberättigade per den 1 mars 2017. För att urskilja framtida förändringar i
befolkningsutvecklingen har en befolkningsprognos för kommunen och dess
delområden använts som komplement till statistiken från Vamyndigheten.
Hänsyn har också tagits till planerad nybyggnation av bostäder.
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Statistiken från Valmyndigheten över antalet röstberättigade,
befolkningsprognosen och framtida nybyggnation pekar på att det finns
behov av några justeringar i valdistriktsindelningen.
Underlaget visar att det behövs ytterligare ett valdistrikt i Tierps köping. Det
är en konsekvens av att distriktet Tierps köping södra redan idag har för
många röstberättigade samt av framtida nybyggnationer och
befolkningsökning.
Vadistriktet Örbyhus har i och med befolkningsökningen snart för många
röstberättigade. Därför behövs en justering av gränserna mot distrikten
Vendel och Tobo som båda har för få röstberättigade.
1 övrigt bedöms att inga fler förändringar av valdistiktsindelningen behövs
inför de allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet 2019.
Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar att föreliggande beslutspunkt med lydelsen, att
anta förslaget till valdistriktsindelning, ändras till lydelsen,
att anta förslaget till valdistriktsindelning men med ändringen att
valdistriktet för Örbyhus delas in i två distrikt.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag till beslut och
Joakim Larssons (SD) ändringsyrkande och finner att föreliggande förslag
till beslut bifalls.
Reservation
Joakim Larsson (SD) och Agneta Colantoni (SD) lämnar reservation (se
skriftlig reservation).
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Reservation punkt 20, valdistriktsindelning
Överlag är förslaget till valdistriktsindelning acceptabelt, men det finns ett problem. I förra valet var
det långa köer utanför vallokalen i Örbyhus och det distriktet är dessutom det största i kommunen.
Det ligger väldigt nära den övre gränsen för vad valmyndigheten rekommendationer för storlek på
valdistrikt. Vi menar därför det att vore rimligt att dela distriktet Örbyhus i två, förslagsvis längs den
distriktsgräns som går rakt genom samhället. Vi reserverar oss till förmån för detta.

Joakim Larsson
Agneta Colantoni

Sverigedemokraterna
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Dnr Ks 2017.419

§ 89

Beslut om godkännande av bokslut och ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsen i Regionförbundet Uppsala län (likvidation av
regionförbundet)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige enligt
Regionförbundet Uppsala läns likvidationskommittés förslag
att godkänna Regionförbundet Uppsala läns årsredovisning för år 2016,
samt att årets resultat — 2 702 täcks av eget kapital,
att bevilja förbundsstyrelsen i Regionförbundet Uppsala läns ansvarsfrihet
för år 2016, samt

att godkänna att likvideringen av Regionförbundet Uppsala län sker.
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Tierps kommun beslutade § 63/2016 om att tillstyrka
att — under förutsättning att riksdagen beslutar om att landstinget kan bilda
Region Uppsala den 1 januari 2017 — Regionförbundet i Uppsala län avvecklas
den 31 december 2016, samt att godkänna att regionförbundets egna kapital,
tillgångar, skulder och åtaganden per den 31 december 2016 överförs till
Region Uppsala.

Ur likvidationskommittén för Regionförbundet Uppsala läns protokoll, §
104/2017 Årsredovisning 2016
Förbundsstyrelsen fastställde 2016-03-18 en plan för likvidationen av
regionförbundet (organisationsnummer 222000-1511). I den anges att varje
medlems fullmäktige ska godkänna att förbundet formellt upplöses per
2017-01-01 för att förbundet ska kunna träda i likvidation. Alla
regionförbundets medlemmar har godkänt förbundets upplösande i enighet
med förslaget.
För att bokslut och förvaltningsberättelse ska kunna upprättas och granskas
samt för att förbundsstyrelsen ska kunna beviljas ansvarsfrihet måste
samtliga medlemmars fullmäktige fatta beslut om godkännande av bokslut
samt om ansvarsfrihet för 2016 senast 2017-06-30.
forts.
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§ forts.
2016 har varit ett år präglat av förändring för regionförbundet.
Verksamheten har bedrivits enligt plan samtidigt som förberedelser skett
inför nedläggning av verksamheten och sammanslagning med Landstinget i
Uppsala län till Region Uppsala. I förhållande till verksamhetsplan 2016
bedöms den samlade måluppfyllelsen som god.
I slutet av året har avvecklingen av regionförbundet inneburit högre kostnad
än beräknat, även i förhållande till bedömningen i delårsbokslutet, vilket
resulterat i ett underskott på cirka 2,7 mkr. Underskottet förklaras av
kostnader av engångskaraktär för pensionsutbetalningar,
förtroendemannaersättningar, IT-tjänster, mobiler och
Beslutsunderlag
• Regionförbundet Uppsala läns förvaltningsberättelse för år 2016
• Regionförbundet Uppsala läns årsredovisning för år 2016
• Regionförbundet Uppsala läns revisorers redogörelse för år 2016
• Granskning av regionförbundet Uppsala läns årsredovisning för år
2016
• Likvidationskommitténs protokoll från 2017-04-28
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Underskottet täcks av regionförbundets egna kapital, i enlighet med beslut
av förbundsfullmäktige 10 december 2015 om att bemyndiga
förbundsstyrelsen att ta i anspråk delar av det egna kapitalet för att möta
eventuella omstrukturerings- eller andra oförutsedda kostnader som kan
uppstå i samband med likvideringen av regionförbundet.
Regionförbundets egna kapital uppgår därmed till 3 729 tkr, vilket överförs
till Region Uppsala efter avslutad likvidation.
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Dnr Ks 2017.449

Upphävande av styrdokument
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva följande dokument:
1. Socialbidragsnorm 2002, KF § 17/1998.
2. Taxa för servicetjänster till äldre - kommunkansliets
arbetsmarknadsenhet, KF § 107/2004.
3. Handikappolicy, KF § 37/2009.
4. Måltidspriser vid korttidsvistelse och korttidstillsyn utanför det egna
hemmet inom RCV, RCVF och RCB, KF § 52/2009.
5. Avgift för resor vid korttidsvistelse/boende, KF § 73/2009.
6. Regler för bidrag till kulturföreningar i Tierps kommun, KF §
76/2001.
7. Taxa biblioteksverksamheten, KF § 47/2011.
8. Taxor och avgifter vid uthyrning av IP-skogen, KF § 71/2013.
9. Avgift från föräldrar eller vårdnadshavare när barn placeras i
familjehem eller hem för vård eller boende (HVB), KF § 19/2016.
10.LSS-riktlinjer, KS § 109/2008.
11.Ersättning till privata utförare inom Personlig assistans, KS §
51/2009.
12.Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor, KS § 78/2010.
13.Handlingsplan för uppföljning av ungdomar 16-20 år, KS § 85/2012.
14.Bidragsregler för studieförbund, KS § 7/2014.
15.Regler för Tierps kommuns kulturstipendium, KFN §15/2001.
16.Regler för Tierps kommuns ungdomsledarstipendium, KFN §
16/2001.
17.Kostnad för resor till och från sysselsättning för personkrets 1 och 2
enligt LSS, VON§ 7/2006.
18.Kostnad för resor till korttidsvistelse för ungdomar 12-21 år med
funktionshinder, VON § 8/2006.
19.Handlingsplan vid misstanke om att barn far illa, IFO 2011.
20. Riktlinjer och lathund för Tierps kommun på Facebook,
Medborgarservice 2012.
21. Bidrag till enskilda kulturarrangemang, OKÄND.
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§ forts.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsen att sammanställa en
lista över inaktuella styrdokument och överlämna dem till fullmäktige för
beslut om upphävande (KF § 21/2016).
Beslutsunderlag
• Styrdokumenten som ska upphävas
Motivering
Enheten för kvalitet och strategisk utveckling har gjort en inventering av
kommunens styrdokument. Verksamhetscheferna har gått igenom den
inventerade listan och kommenterat vilka som behöver revideras respektive
vilka som ska upphävas.
Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag.
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Dnr Ks 2017.450

§ 91

Riktlinjer för intern kontroll och insyn i kommunens verksamheter

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Riktlinje för intern kontroll och insyn i kommunens verksamheter,

att riktlinjen ska gälla från och med 1 oktober 2017, under förutsättning att
fullmäktige senast 1 oktober 2017 har beslutat om att anta revideringar i
kommunstyrelsens reglemente som tydliggör kommunstyrelsens ansvar för
intern kontroll, samt
att gälla till och med 31 december 2020.
Bakgrund
Intern kontroll är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen och syftar
till att hjälpa kommunstyrelsen och kommunledningen att säkerställa att de
mål som kommunfullmäktige har beslutat om uppnås, att intern och extern
rapporteringen är tillförlitlig och att såväl lokala som nationella
bestämmelser följs.
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod besluta om ett program för
uppföljning av och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare (KL 3
kap. 9b §). Sveriges kommuner och landsting rekommenderar att
programmet utformas på ett sätt som gör det neutralt till om verksamhet
utförs av privat eller egen utförare.
Beslutsunderlag
• Riktlinje för intern kontroll och insyn i kommunens verksamheter
Motivering
Verksamheten bedömer att de regelverk för uppföljning som lagen avser att
programmet ska innehålla faller inom ramen för den interna kontrollen och
att de delarna lämpligen läggs i fullmäktiges Riktlinje för intern kontroll och
insyn i verksamhet. Detta för att samla alla fullmäktiges normerande
instruktioner till kommunstyrelsen avseende uppföljning och kontroll i ett
dokument.
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Dnr Ks 2017.451

Program för uppföljning av och insyn i kommunens verksamheter
2018-2019
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Programmet för uppföljning av och insyn i kommunens

verksamheter 2018-2019, samt
att programmet ska gälla från och med den 1 januari 2018 till och med

31 december 2019.
Bakgrund

Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod besluta om ett program för
uppföljning av och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare (KL 3
kap. 9b §). Sveriges kommuner och landsting rekommenderar att
programmet utformas på ett sätt som gör det neutralt till om verksamhet
utförs av privat eller egen utförare.
Beslutsunderlag

•

Program för uppföljning av och insyn i kommunens verksamheter
2018-2019

Motivering

Verksamheten gör den bedömningen att programmet, så som det beskrivs i
lag och av experter, delas i två olika dokument med syfte att särskilja de
aktiverande och normerande delarna (enligt riktlinje för styrdokument) som
programmet ska innehålla. Verksamheten bedömer att de regelverk för
uppföljning som lagen avser att programmet ska innehålla faller inom ramen
för den interna kontrollen och att de delarna lämpligen läggs i ett
normerande dokument för intern kontroll.
Programmet för uppföljning av och insyn i kommunens verksamhet
innehåller målen för hur arbete med uppföljning ska utvecklas. De mål som
anges i programmet ska efter programperioden vara en integrerad del av
kommunens interna kontrollprocess.
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Dnr Ks 2017.495

Riktlinjer för medborgardialog - revidering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna demokratiberedningens förslag till beslut till
kommunfullmäktige för ställningstagande.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade § 67/2014 att fastställa Riktlinjer och
principer för medborgardialog. Demokratiberedningen har ett generellt
uppdrag att arbeta med att vidareutveckla medborgardialogen i kommunen.
Kommunfullmäktige gav demokratiberedningen i uppdrag § 22/2016 att ta
fram en plan för medborgardialog. Planen ska beskriva struktur och
systematik för genomförande av medborgardialoger samt hur dialogerna ska
kopplas till styrprocessen.
Demokratiberedningen har identifierat förbättringsområden och utifrån
dessa gjort en processbeskrivning. Bland annat kan konstateras att
sen riktlinjen antogs 2014 har många dialoger hållits med kommunens
medborgare, dels av förtroendevalda och av tjänstemän. Vad som har
framkommit är att en viss förvirring råder om vad en medborgardialog är
och vilka som håller i den, när ska den hållas och hur kommer den att
påverka beslutet.
Demokratiberedningen har utifrån sitt arbete gjort bedömningen att en
separat plan för medborgardialog inte tjänar sitt syfte. Demokratiberedningen föreslår istället att riktlinjer och principer för medborgardialog
revideras. I det reviderade förslaget framkommer var beslutet om dialog ska
tas samt tjänstemännens ansvar i dialogen och hur resultatet kommer in i
styrprocessen.
Förtydligande har gjorts gällande:
-Definitioner av dialoger
-Roller och ansvar i processen att fatta beslut om genomföra och följa upp
medborgardialoger.
forts.
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§ forts.
På tjänstemannanivå fastställs en handbok för medborgardialog. Handboken
har blivit mer omfattande för att kunna vara ett tydligare stöd för politiker
och tjänstemännen i dialogen.
Yrkande
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till föreliggande förslag.
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Dnr Ks 2017.393

Aktieköp - Inera AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förvärva fem (5) aktier i Inera AB för totalt 42 500 kronor, samt
att finansieringen sker genom ianspråktagande av rörelsekapital.
Bakgrund
Sedan styrelsen för Sveriges kommuner och landsting (SKL) den 7 oktober
2016 beslutade att godkänna att SKL Företag AB förvärvar Mera AB har nu
samtliga landsting och regioner tagit beslut om att sälja merparten av sina
aktier i företaget till SKL Företag AB. Därmed kan nu samtliga kommuner
erbjudas att förvärva fem aktier vardera till en summa av 42 500 kronor i
Inera AB och på så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda
sig av företagets tjänster.
Företaget Inera AB bildades år 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla
landsting och regioner. Verksamheten har varit inriktad på utveckling av ehälsa. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar,
infrastruktur och digitalisering. Under många år har frågan om ändrad
verksamhetsinriktning diskuterats och behovet av att bredda verksamheten
och omfatta även kommunerna samt ge en närmare anknytning till SKL:s
arbete med verksamhetsutveckling. Genom ett breddat ägande ska bolaget
kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden såsom skola, omsorg
och samhällsbyggnad.
Beslutsunderlag
• SKL — Erbjudande om förvärv av aktier i Inera AB
• Aktieöverlåtelseavtal mellan SKL företag AB och kommun rörande
Inera AB
• Årsrapport 2015 — Inera AB
Motivering
Genom att kommunen blir delägare kan bl.a. tjänster köpas från Inera AB
utan föregående upphandling (genom Teckal-undantaget i
upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med
och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor.
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§ forts.
Yrkande
Daniel Blomstedt (M) och Lars-Göran Birkenhom-Karlsen (M) yrkar avslag
på föreliggande förslag till beslut,
Proposition
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag till beslut och
Daniel Blomstedts (M) och Lars-Göran Birkenhom-Karlsen (M)
avslagsyrkande och finner att föreliggande förslag till beslut bifalls.
Reservation
Daniel Blomstedt (M) och Lars-Göran Birkenhom-Karlsen (M) lämnar
reservation (se skriftlig reservation).
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Reservation

Med anledning av kommunstyrelsen i Tierps kommuns beslut 2017-05-30, ärende 26 på
dagordningen anmäler undertecknade ledamöter reservation till förmån för nedanstående
tilläggsyrkande.

Yrkande
Härmed yrkas att kommunstyrelsen måtte föreslå Komunfullmäktige besluta
Att avstå från att förvärva aktier i Inera AB

Tierp 2017-05-30
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Dnr Ks 2016.881

§ 95

Motionssvar — Kommunen behöver en föreningssamordnare
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra till kommunstyrelsen att vidare utreda om föreningsservice i
samband med ombyggnation av Kulturhuset Möbeln, samt
att därmed anse motionen besvarad.
Bakgrund
Lotta Carlberg (C) lämnade den 15 november in en motion med följande
förslag:
•
•

att uppdra till kommunstyrelsen att utveckla föreningsservicen i
Tierps kommun
att utveckla en tjänst med uttalat uppdrag att vara
föreningssammordnare och "spindel i nätet" för att underlätta arbetet
i våra föreningar

Motionssvar
Ett levande och väl fungerande föreningsliv är viktigt för alla kommuner.
Inte minst i Tierp där det finns stora geografiska avstånd. Möjligheten att få
utöva kultur- och fritidsaktiviteter i sin närmiljö främjar både hälsa och
utveckling. En stor del av föreningarna i kommunen består av äldre
deltagare och flera vittnar om svårigheten att få deltagare i styrelsearbete. På
flera orter är det ungefär samma människor som är involverade i olika
styrelser. Vi ser behov av ett utökat föreningsstöd i kommunen men frågan
behöver utredas ytterligare innan vi kan utkristallisera om det är en faktisk
tjänst som är det bästa stödet eller om stödet ska se annorlunda ut.
Kommunstyrelsen ger därmed i uppdrag till kultur och fritid att vidare
utreda frågan om föreningsservice och hur servicen ska se ut i samband med
arbetet kring kommande ombyggnation av Kulturhuset Möbeln.
Kommunstyrelsens ordförande har den 9 maj 2017 besvarat motionen enligt
ovanstående och föreslagit att uppdra till kommunstyrelsen att vidare utreda
frågan om föreningsservice i samband med ombyggnation av Kulturhuset
Möbeln.
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§ forts.
Yrkande
Catarina Deremar (C) yrkar att motionen ska bifallas.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag till beslut och
Catarina Deremars (C) yrkande och finner att föreliggande förslag till beslut
bifalls.
Reservation
Catarina Deremar (C) lämnar reservation.
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§ 96
Rapportering av ej verkställda beslut från utskotten barn och ungdom
samt arbete och omsorg
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna enheten för kvalitet och strategisk utvecklings rapportering till
inspektionen för vård och omsorg, IVO, samt
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Bakgrund
Kommunen är skyldig att anmäla till inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast
tre månader efter beslut.

Föreligger underlag avseende rapportering per den 30 mars 2017 enligt 28

g LSS och 16 kap. 6 g SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL
och LSS.
Utskottet arbete och omsorg och utskottet barn och ungdom beslutade i
ärendet § 15 2017 och § 105 2017.
Under det senaste kvartalet var det totalt nio SoL- och fyra LSS- beslut som
inte har verkställts inom tre månader, nio män och fyra kvinnor. Den
främsta anledningen till att besluten inte verkställts är
- Resursbrist saknar ledig bostad samt
- Saknar lämplig uppdragstagare
LSS:
4 beslut om bostad med särskild service rapporterade som ej verkställda
SoL, över 65 dr:
5 beslut om vård och omsorgsboende rapporterade som ej verkställda
Individ och familjeomsorg (IFO), ej verkställda beslut:
Kontaktperson lst
Kontaktfamilj 3 st
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§ 97
Sammanträdets avslutning
Ordföranden tackar alla ledamöter och ersättare för det första halvårets
genomförda sammanträden och lovprisar det goda samtals- och
debattklimatet som har rått under nämnda period och uttrycker en önskan
om att höstens sammanträden ska fortsätta i samma anda. Därefter önskar
ordföranden alla en skön och trevlig sommar och avslutar sammanträdet.
2:e vice ordförande önskar ordföranden detsamma.
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