
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-04-09

Tid och plats 9 april 2019, kl. 18:00-20:20, ajournering kl 19:20-19:35, A-salen, 
kommunhuset, Tierps köping

Paragrafer 30-50

Utses att justera Lotta Carlberg (C), Marie-Louise Rindå (S) 

Plats och tid för justering  2019-04-16 14:00

Beslutande 
Ledamöter Sara Sjödal (C) §§ 30-42/§§ 44-50

Erik Kolm (C) §§ 30-42/§§ 44-50
Lotta Carlberg (C) §§ 30-42/§§ 44-50
Yaqub Ahmed (C)
Anna Ahlin (C)
Peter Staland (C) §§ 30-42/§§ 44-50
Anna Grimberg (C)
Lars Lindgren (C) §§ 30-42/§§ 44-50
Helén Jaktlund (C)
Mats Wikander (C) §§ 30-42/§§ 44-50
Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M) 
§§ 30-42/§§ 44-50
Åsa Sikberg (M) §§ 30-42/§§ 44-50
Sven Lokander (M) §§ 30-42/§§ 44-50
Carola Fredén (M) §§ 30-42/§§ 44-50
Emma Lokander (M) §§ 30-42/§§ 44-
50
Kenneth Karlsson (M)
Anders Eklund (M)
Ann-Kristin Ringefors (KD) §§ 30-
42/§§ 44-50
Lars Svensk (KD)
Joachim Stormvall (MP) §§ 30-42/
§§ 44-50
Jenny Lundström (MP) §§ 30-42/      
§§ 44-50
Alfred Mujambere (L) §§ 30-42/§§ 44-
50

Viktoria Söderling (S) §§ 30-42/§§ 44-
50
Bengt-Olov Eriksson (S)
Jonas Nyberg (S) §§ 30-42/§§ 44-50
Barbro Wiklund (S) §§ 30-42/§§ 44-50
Gunnar Jansson (S) §§ 30-42/§§ 44-50
Christina Svensson (S)
Lars-Olof Färnström (S) §§ 30-42/
§§ 44-50
Marie-Louise Rindå (S)
Erica Aspgren Wallin (S) §§ 30-42/
§§ 44-50
Oskar Nilsson (S)
Christina Holmström (S) §§ 30-42/
§§ 44-50
Torgny Helgesson (S) §§ 30-42/§§ 44-
50
Linda Friberg (S) §§ 30-42/§§ 44-50
Alexander Karlsson (V) §§ 30-42/
§§ 44-50
Agnetha Andersson (V) §§ 30-42/
§§ 44-50
Joakim Larsson (SD) §§ 30-42/§§ 44-
50
Daniel Hedberg (SD)
Jonhas Åker (SD) §§ 30-42/§§ 44-50
Bengt Lindström (SD) §§ 30-42/§§ 44-
50
Klas Jakobsson (SD)
Per Karlsson (SD) §§ 30-42
Lars-Ola Sandström (SD)

Beslutande ersättare Margaretha Magnusson (S) §§ 30-
42/§§ 44-50
Börje Wennberg (S)
Christina Lindholm (C)
Rosa Ingeborg Malmberg (SD)
Sofia Jakobsson (SD) §§ 43-50
Emmanuel Nzisabira (V) § 43
Helena Broman (S) § 43
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Louise Blomfeldt (C) § 43
Filip Håkansson (C) § 43
Jessica Tindre Falk (M) § 43
Stig Lundqvist (M) § 43
Regina Birkehorn (M) § 43
Gunilla Wisell (KD) § 43
Oskar Jonsson (MP) § 43
Sarah Näslund (L) § 43
Sofia Jakobsson (SD) §§ 43-50
Krister Andersson (V) § 43

Underskrifter

Sekreterare

Sara Stråfors

Ordförande

Lars Svensk

Justerande 

Lotta Carlberg (C)                  Marie-Louise Rindå (S)
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Övriga närvarande
Ersättare Helena Broman (S) §§ 30-42/§§ 44-50

Louise Blomfeldt (C) §§ 30-42/§§ 44-50
Filip Håkansson (C) §§ 30-42/§§ 44-50
Jessica Tindre Falk (M) §§ 30-42/§§ 44-50
Stig Lundqvist (M) §§ 30-42/§§ 44-50
Regina Birkehorn (M) §§ 30-42/§§ 44-50
Jelena Zivkovic (M) §§ 30-42/§§ 44-50
Gunilla Wisell (KD) §§ 30-42/§§ 44-50
Margareta Wikström Svensk (KD) §§ 30-42/§§ 44-
50
Oskar Jonsson (MP) §§ 30-42/§§ 44-50
Brita Kajrup (MP) §§ 30-42/§§ 44-50
Sarah Näslund (L) §§ 30-42/§§ 44-50
Sofia Jakobsson (SD) §§ 30-42
Krister Andersson (V) §§ 30-42/§§ 44-50

Tjänstemän och övriga Randi Graungaard, kommundirektör
Sara Stråfors, kommunsekreterare 
Anders Badner, webbsändningsansvarig 
Maria Wirström, vaktmästeri
Daniel Blomstedt ordförande kommuns revisorer § 33
Per Davidsson tidigare ordförande kommunens revisorer (2014-2018) § 42

BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2019-04-09

Datum då anslaget sätts upp 2019-04-17

Datum då anslaget tas ned 2019-05-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Paragrafer 30-50

Underskrift

Sara Stråfors
Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning 

Paragraf Rubrik Dnr

Upprop

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

§ 30 Godkännande av föredragningslistan 2019/132

§ 31 Allmänhetens frågestund 2019/181

§ 32 Redovisning av kommuninvånarnas postlåda 2019/19

§ 33 Aktuellt från revisionen 2019/179

§ 34 Interpellation - När kommer den utlovade 
skattesänkningen, Börje Wennberg (S)

2019/373

§ 35 Anmälan av motion - Lokala 
ordningsförskrifter för penninginsamling, 
Jonhas Åker (SD)

2019/239

§ 36 Anmälan av motion - Utreda möjligheterna 
för en  
brottsförebyggande/brottsofferhandläggare 
inom kommunen

2019/355

§ 37 Anmälan av motion - Principuttalande 
gällande våldsbejakande terrorism/terrorister

2019/360

§ 38 Anmälan av motion - Bilfritt centrum, 
Agnetha Andersson (V)

2019/361

§ 39 Svar på motion - Utred kostnaderna för nya 
principer för läkarutlåtanden, Joakim Larsson 
(SD)

2017/1127

§ 40 Svar på motion - Sjuknärvaro, Alexander 
Karlsson (V)

2018/1009

§ 41 Svar på interpellation - Om byggande av nya 
hyresrätter i Månkarbo och Örbyhus, 
Alexander Karlsson (V)

2019/176
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§ 42 Årsredovisning och verksamheternas 
verksamhetsberättelser 2018

2019/287

§ 43 Inlämnande av revisionsberättelse och beslut 
om ansvarsfrihet 2018

2019/339

§ 44 Anmälan enligt miljöbalken om uppförande 
av ett vindkraftverk med tillhörande 
transformatorstation på fastigheten Vavd 2:4

§ 45 Avsiktsförklaring – Regional samverkan för 
dricksvattenförsörjning mellan Östhammars 
och Tierps kommuner

2019/281

§ 46 Förlängning av biblioteksplan för Tierps 
kommun

2019/226

§ 47 Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 
2018 Arbete och omsorg

2018/43

§ 48 Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 
2018 Barn och ungdom

2018/419

§ 49 Begäran om entledigande och val av ledamot 
Valnämnden

2019/101

§ 50 Delgivning kommunfullmäktige 2019 2019/71
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 30
Dnr 2019/132     

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna föredragningslistan med komplettering av anmälan av 
interpellation samt revidering av ärendeordningen. 
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 31
Dnr 2019/181     

Allmänhetens frågestund 

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

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

§ 32
Dnr 2019/19     

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna.   

Sammanfattning av ärendet
Förslag inkomna till Postlådan hanteras av verksamheterna och det är en 
handläggare som svarar på förslaget. Förslaget och svaret redovisas i 
kommunfullmäktige.

Följande förslag och svar redovisas:

Dnr KS 2018/1043 
Förslag om att få ut en soptunna/soplåda i en korsning där
det stannar väldigt mycket bilar. Just nu är det sopor lite överallt.
Önskemål även om fler soplådor i hela Mehedeby.

Svar: I dagsläget är det inte aktuellt med uppsättning av soptunnor på 
beskrivna platser.

Dnr KS 2018/1127
Förslag om mer belysning längs gatan. Avstånden mellan
gatlamporna är för glest.

Svar: Det är för närvarande inte aktuellt att komplettera belysningsstolpar 
efter Skidvägen.
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 33
Dnr 2019/179     

Aktuellt från revisionen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att lägga aktuell information från revisionen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Ordförande för revisionen Daniel Blomstedt redogör för aktuell
information från revisionen.

Kommunen har fem revisorer varav tre representerar oppositionen. Enligt
12 kap. 1 § kommunallag (KL 2017:725) är revisonens uppgift att årligen
granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller
fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna
kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna ska också
bedöma om resultaten i den delårsrapport som enligt 11 kap. 16 § (KL) ska
behandlas av fullmäktige och årsredovisningen är förenliga med de mål
fullmäktige beslutat. I sin granskning biträds revisorerna av sakkunniga
som ska ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som behövs
för att kunna fullgöra uppdraget.

För revisorerna gäller bestämmelserna i kommunallagen, bestämmelser
som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning, utfärdade
ägardirektiv för kommunala företag samt Reglemente för Tierps kommuns
revisorer.
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 34
Dnr 2019/373     

Anmälan av interpellation - När kommer den utlovade 
skattesänkningen, Börje Wennberg (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att anmäla interpellationen och att den ska besvaras på fullmäktige den 12 
juni 2019. 

Sammanfattning av ärendet
Inkommen interpellation - När kommer den utlovade skattesänkningen, 
Börje Wennberg (S).

Beslutsunderlag 
Interpellation - När kommer den utlovade skattesänkningen, Börje 
Wennberg (S).

Beslutet skickas till
Kommunsekreteraren
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 35
Dnr 2019/239     

Anmälan av motion - Lokala ordningsförskrifter för 
penninginsamling, Jonhas Åker (SD) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta följande: 

att uppdra åt kommunstyrelsen eller annan lämplig nämnd att utreda på 
vilka platser förbud mot tiggeri bör införas

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

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

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

att återkomma med ett förslag för antagande i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut 
 Motion – Lokala ordningsföreskrifter för penninginsamling, Jonhas 

Åker (SD)

Beslutet skickas till
 Kommunsekreterare 
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 36
Dnr 2019/355     

Anmälan av motion - Utreda möjligheterna för en  
brottsförebyggande/brottsofferhandläggare inom kommunen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta följande: 

att inrätta en brottspreventionsenhet inom den kommunala verksamheten

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

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

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

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut
 Motion - Utreda möjligheterna för en 

brottsförebyggande/brottsofferhandläggare inom kommunen, Jonhas 
Åker (SD)

Beslutet skickas till
 Kommunsekreterare
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 37
Dnr 2019/360     

Anmälan av motion - Principuttalande gällande våldsbejakande 
terrorism/terrorister 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta följande: 

att anta principuttalandet om Tierps kommuns hållning gentemot IS-
terrorister, samt

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

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut
 Motion - Principuttalande gällande våldsbejakande 

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

Beslutet skickas till
 Kommunsekreterare

13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-04-09

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 38
Dnr 2019/361     

Anmälan av motion - Bilfritt centrum, Agnetha Andersson (V) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta följande: 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten till bilfritt på 
Centralgatan, mellan Södra Esplanaden och Brunnsgatan.

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut
 Motion – Bilfritt centrum, Agnetha Andersson (V)

Beslutet skickas till
 Kommunsekreterare
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 39
Dnr 2017/1127     

Svar på motion - Utred kostnaderna för nya principer för 
läkarutlåtanden, Joakim Larsson (SD) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen. 

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

Sammanfattning av ärendet
På kommunfullmäktige den 19 december 20107 anmäldes motionen Utred 
kostnaderna för nya principer för läkarutlåtanden, Joakim Larsson (SD).
I motionen förslås följande:
att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en beräkning av de extra 
kostnaderna för kommunen förknippade med att gå på läkarutlåtanden 
istället för Försäkringskassans linje enligt vad som anförs i motionen.

Kommunstyrelsen ordförande Sara Sjödal svarar följande:
Joakim Larsson (SD) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att 
ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en beräkning av de extra 
kostnaderna för kommunen förknippade med att gå på läkarutlåtanden 
istället för Försäkringskassans linje.

Då kommunen inte har tillgång till Försäkringskassans system för att se hur 
många bosatta i Tierps kommun som får avslag på sin sjukskrivning trots 
läkarintyg kan man inte göra en sådan värdering av hur övervältringen av 
kostnader de facto ser ut.

Dessutom kan inte socialtjänstens system erbjuda statistik som talar om hur 
ofta man ifrågasätter läkarintyg. En manuell genomgång av alla ärenden 
skulle innebära en stor arbetsbörda som skulle kosta stora resurser. 

Kommunens socialtjänst erbjuder, istället för passiv sjukskrivning, insatser 
som syftar till att stärka den enskildes möjlighet till att komma in på/tillbaka 
till arbetsmarknaden. Att den strategin är framgångsrikvisar inte minst de 
sänkta kostnaderna för försörjningsstöd. 
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

Mot bakgrund i ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen.

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Bifall
Sara Sjödal (C) yrkar bifall på liggande förslag.  

Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av fullmäktige. 

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

Beslutsunderlag 
 Svar  på motion/Förslag till beslut
 Motion Utred kostnaderna för nya principer för läkarutlåtanden, 

Joakim Larsson (SD).
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 40
Dnr 2018/1009     

Svar på motion - Sjuknärvaro, Alexander Karlsson (V) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen. 

Reservation
Alexander Karlsson (V), Agnetha Andersson (V) och Emanuel Nzisabira 
(V) anmäler skriftlig reservation till förmån för eget yrkande. /Bilaga/ 

Sammanfattning av ärendet
På kommunfullmäktige den 29 november 2018 anmäldes motion om 
Sjuknärvaro från Alexander Karlsson (V).

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta följande:
att utreda, genom exempelvis en medarbetarenkät, hur ofta medarbetare går 
till arbetet trots sjukdom, samt vilka de primära orsakerna är

att utifrån resultatet och i samverkan med relevanta fackförbund utarbeta 
handlingsplaner för minskad sjuknärvaro

att verksamheterna minst två gånger per mandatperiod redovisar 
sjuknärvaro på liknande sätt som sjukfrånvaro.

Ordförande i förhandlingsdelegationen Lars-Göran Birkehorn Karlsen 
(M) svarar följande:
Att utreda sjuknärvaro är svårt då det är omöjligt att ha en exakt definition 
av sjukdom. Många lider t.ex. av kroniska sjukdomar som inte gör dem 
arbetsoförmögna och som inte heller påverkar deras omgivning på 
arbetsplatsen. Det finns grader i begreppen god hälsa och ohälsa. Det är 
därför svårt och inte heller önskvärt att få ner sjuknärvaron till noll. 
Däremot ska inte medarbetare gå till arbetet då de bör vara hemma för att 
tillfriskna eller för att de sprider smitta till omgivningen.
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

Det pågår intressant forskning på området bl.a. på Institutet för 
miljömedicin på Karolinska Institutet. Forskningen bedrivs mellan åren 
2017 till 2019 och ska ge svar på många av de frågor som kan ställas vad 
gäller sjuknärvaro. 

Det är inte alltid negativt med sjuknärvaro för individen. I vissa fall kan 
närvaro på arbetsplatsen gynna hälsan beroende på omständigheter och 
diagnos. Men sjuknärvaro som är till men för individens hälsa ska 
naturligtvis motverkas.

Om en enkätundersökning görs bör det finnas mer kunskap kring vilka 
åtgärder som kan vidtas för att motverka sjuknärvaro som är till men för 
individens hälsa. Däremot är det viktigt att ta del av forskningsresultaten i 
ovan nämnda studie. 

Handlingsplan för att sänka sjuknärvaro
Under december 2018 anslöt sig Tierps kommun till ett forskningsprojekt 
som drivs av Uppsala universitet. Projektet bygger på aktuell forskning kring 
faktorer som skapar hälsosamma arbetsmiljöer. Metoden kallas STAMINA 
och är ett strukturerat tidseffektivt arbetssätt med tillhörande metoder för ett 
inkluderande arbetsliv. Projektet startades i januari 2019. Varje chef får 
hjälpmedel att tillsammans med sina medarbetare åstadkomma ett 
systematiskt arbetsmiljö- och verksamhetsarbete. 

I det systematiska samverkansarbetet ska handlingsplaner arbetas fram på 
alla arbetsplatser för att fånga de risker som finns i arbetsmiljön och hitta 
aktiva åtgärder för att lösa dem. Om det är problem med sjuknärvaro på en 
arbetsplats ska detta tas med i handlingsplanen. Det som inte kan lösas på 
den egna arbetsplatsen ska skickas vidare till överordnad i organisationen.

Redovisning av sjuknärvaro 
Av ovan nämnda skäl är det svårt, för att inte säga omöjligt, att redovisa 
sjuknärvaro på liknande sätt som sjukfrånvaro. 

Mot bakgrund i ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande
Alexander Karlsson (V) yrkar att motionen ska bifallas.
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

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

Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av fullmäktige. 

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

Beslutsunderlag 
 Svar på motionen/Förslag till beslut
 Motion Sjuknärvaro Alexander Karlsson (V)
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§ 41
Dnr 2019/176     

Svar på interpellation - Om byggande av nya hyresrätter i 
Månkarbo och Örbyhus, Alexander Karlsson (V) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att interpellationen anses vara besvarad. 

Sammanfattning av ärendet
Alexander Karlsson (V) har den 4 februari 2019 lämnat in en interpellation 
om byggande av nya hyresrätter i Månkarbo och Örbyhus med följande 
frågor: 

1. Hur kommer styret att agera för att de planerade nybyggnationerna av 
hyresrätter till rimlig hyra i Månkarbo och Örbyhus blir genomförda? 

2. Hur är planerna för nybyggnationer av hyresrätter till rimlig hyra i övriga 
orter i kommunen? 

3. Delar ni vår uppfattning om hyresrättens plats i samhället som utjämnare 
av sociala och ekonomiska klyftor?

Ordförande i utskottet samhällsbyggnad, Jenny Lundström svarar 
följande: 
Inledningsvis så är det bara att konstatera att vi idag har en situation där 
produktionskostnaderna är sådana att hyran för nyproducerade hyresrätter 
ligger på en nivå som ofta inte ses som attraktiv eller möjlig för den 
enskilde. Regeringen har dock aviserat att investeringsstödet för hyresrätter 
kommer att återinföras och detaljerna kring detta kommer komma i 
regeringens ekonomiska vårproposition som lämnas till riksdagen den 16 
april. Eftersom vi ännu inte vet detaljerna om det kommande 
investeringsstödet så kan vi inte fullt ut bedöma den konkreta effekten av 
det men det innebär ett steg i rätt riktning.
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Kommunen har ett aktivt planarbete, och det finns redan idag detaljplaner 
som möjliggör för byggande av flerbostadshus såväl i Tierps köping, 
Karlholm, Månkarbo, Skärplinge, Söderfors och Örbyhus. Just nu 
detaljplaneläggs också ett område i Örbyhus centrum. I detaljplaner kan vi 
dock inte föreskriva vilken upplåtelseform som dessa flerbostadshus ska ha. 

Kvintetten ser ett stort behov av att det i kommunens samtliga orter finns 
olika typer av upplåtelseformer. Då det gäller hyresrätter är vårt kommunala 
bostadsbolag, Tierpsbyggen AB, den helt dominerande aktören. Vår 
ambition är ett ökat bostadsbyggande som bidrar till såväl ekologisk som 
social hållbarhet, och där har hyresrätten en given funktion. Bland annat 
avser vi att i kommande markanvisningstävlingar ställa krav på viss andel 
hyresrätter. 

Men vi behöver också se om vi kan förnya vårt arbetssätt för att främja ett 
ökat bostadsbyggande. De flerbostadshus som byggs i våra mindre orter 
innehåller oftast endast 10-20 lägenheter och även det är en tydlig hämsko 
för att få ihop den ekonomiska kalkylen för nyproduktion av hyresrätter. Vi 
tittar därför på om vi i dessa fall kan börja arbeta med kooperativa 
hyresrätter. Det kan ses som ett mellanting mellan vanlig hyresrätt och 
bostadsrätt. Kooperativ hyresrätt är en form av ekonomisk förening där 
hyresgästen betalar vanlig hyra och upplåtelseinsats som återbetalas vid 
avflyttning. Tierpsbyggens styrelse gav på senaste styrelsemötet ett uppdrag 
till VD att undersöka möjligheterna att bygga kooperativa hyresrätter i 
Månkarbo och Söderfors riktat till äldre villaägare.

Yttrande
Alexander Karlsson (V) och Jenny Lundström yttrar sig. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut
 Interpellation - Om byggande av nya hyresrätter i Månkarbo och 

Örbyhus, Alexander Karlsson (V)
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§ 42
Dnr 2019/287     

Årsredovisning och verksamheternas verksamhetsberättelser 
2018 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisning för år 2018, samt

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för hur 
regleringen ska ske av 2018 års underskott som ska regleras senast inom de 
tre närmast följande åren, samt

att åtgärdsplanen återrapporteras på kommunstyrelsen den 24 april.

Reservation
Viktoria Söderling (S), Bengt-Olov Eriksson (S), Jonas Nyberg (S), 
Barbro Wiklund (S), Gunnar Jansson (S), Christina Svensson (S), Lars-
Olof Färnström (S), Marie-Louise Rindå (S), Erica Aspgren Wallin (S), 
Oskar Nilsson (S) Christina Holmström (S), Torgny Helgesson (S), Linda 
Friberg (S), Alexander Karlsson (V), Agnetha Andersson (V) anmäler 
skriftlig reservation till förmån för eget yrkande. /Bilaga/ 

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning och bokslut har upprättats för år 2018.
Förvaltningsberättelsen är kommunstyrelsens översikt och analys av de 
olika verksamhetsområdena inklusive de kommunala bolagen, och lämnas 
till kommunfullmäktige för godkännande.

Enligt kommunallagen gällande reglering av balanskravsresultat stadgas 
följande - Om balanskravsresultatet enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning för ett visst räkenskapsår är negativt, 
ska det regleras under de närmast följande tre åren.

Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske.

Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då 
det negativa balanskravsresultatet uppkom. Lag (2018:600) 
(11 kap 12 §).   
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Fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat 
inte ska göras om det finns synnerliga skäl. 
(11 kap 13 §)   

Revisionen tillstyrker att kommunens årsredovisning för verksamhetsåret 
2018 godkänns. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med den 
kommunala redovisningslagen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande
Sara Sjödal (C) yrkar att det i andra att-satsen ska stå kommunstyrelsen 
istället för kommundirektör Randi Graungaard.
 
Viktoria Söderling (S) yrkar att underskottet ska återställas i sin helhet.  

Bifall
Sara Sjödal (C) yrkar bifall på liggande förslag. 
Joakim Larsson (SD) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen yrkar bifall på 
liggande förslag och på Sara Sjödals ändringsyrkande.

Alexander Karlsson, Jonas Nyberg och Erica Aspgren Wallin yrkar bifall till 
Viktoria Söderling (S) yrkande.

Avslag
Sara Sjödal (C) yrkar avslag på Viktoria Söderlings (S) yrkande. 

Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av fullmäktige. 

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Sara Sjödals (C) 
ändringsyrkande yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt Sara 
Sjödals (C) ändringsyrkande.

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag inklusive ändrad andra 
att-sats och Viktoria Söderlings (S) yrkande och finner att fullmäktige 
beslutar enligt liggande förslag inklusive andra att-sats.

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsen § 53/2019
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Årsredovisning del 1 och 2 med verksamheternas 

verksamhetsberättelser 2018
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Beslutet skickas till
 Redovisningschef
 Administrator enheten ledningsstöd för att lägga ut på hemsidan
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§ 43
Dnr 2019/339     

Inlämnande av revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet 
2018 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

1. att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i kommunstyrelsen, 
2. att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i jävsnämnden,
3. att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i valnämnden,
4. att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i gemensamma 

lönenämnden (för Tierps kommun),
5. att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i gemensamma IT-nämnden 

(för Tierps kommun),
6. att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i gemensamma 

överförmyndarnämnden (för Tierps kommun),
7. att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i gemensamma 

räddningsnämnden (för Tierps kommun).

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

I beslutet om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen deltar inte
Sara Sjödal (C)
Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M)
Lotta Carlberg (C)
Åsa Sikberg M
Ann-Kristin Ringefors (KD)
Joachim Stormvall (MP)
Alfred Mujambere (L)
Viktoria Söderling (S)
Jonas Nyberg (S)
Erica Aspgren Wallin (S)
Linda Friberg (S)
Torgny Helgesson (S)
Alexander Karlsson (V)
Joakim Larsson (SD)
Jonhas Åker (SD)
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Anna Ahlin (C)
Carola Fredén (M)
Erik Kolm (C) 
Emma Lokander (M
Gunilla Wisell (KD)
Jenny Lundström (MP
Sarah Näslund (L)
Gunnar Jansson (S)
Barbro Wiklund (S)
Christina Holmström (S)
Agnetha Andersson (V)
Bengt Lindström (SD)
Klas Jakobsson (SD)

I beslutet om ansvarsfrihet för jävsnämnden deltar inte
Lars Lindgren (C) 
Christer Niklasson (S) 
Mats Wikander (C) 
Margaretha Magnusson (S)

I beslutet om ansvarsfrihet för valnämnden deltar inte
Jessica Tindre Falk (M) 
Jonhas Åker (SD) 
Brita Kajrup (MP) 
Helena Broman (S) 
Joakim Larsson (SD)

I beslutet om ansvarsfrihet för gemensamma lönenämnden deltar inte
Sara Sjödal (C)
Viktoria Söderling (S)

I beslutet om ansvarsfrihet för gemensamma IT-nämnden deltar inte
Sara Sjödal (C)
Viktoria Söderling (S)

I beslutet om ansvarsfrihet för gemensamma överförmyndarnämnden 
deltar inte
Lotta Carlberg (C)
Helena Broman (S)
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I beslutet om ansvarsfrihet för gemensamma räddningsnämnden deltar 
inte
Peter Staland (C)
Lars-Olof Färnström (S)
Sven Lokander (M)
Margaretha Magnusson (S)

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet.
Granskningen har inriktats mot att bedöma kommunstyrelsens och
nämndernas ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Granskning har också genom de lekmannarevisorer som utsetts, skett av
verksamheten i kommunens företag AB Tierpsbyggen, Tierps
kommunfastigheter AB, Tierps Fjärrvärme AB och Tierps Energi och
Miljö AB. Granskningen har även omfattat den verksamhet som under året
bedrivits av gemensam lönenämnd och gemensam IT-nämnd samt de 
gemensamma nämnderna överförmyndarnämnden i Uppsala och 
räddningsnämnden i Uppsala. Granskningen har utförts i enlighet med 
kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens 
revisionsreglemente.

I kommunallagen (2017:725) 5 kap, 24 §  ska fullmäktige vid ett 
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen 
avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska 
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. 

Kommunrevisionen tillstyrker att kommunstyrelsen, övriga nämnder och de 
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018. 

Revisionen tillstyrker också att kommunens årsredovisning för 
verksamhetsåret 2018 godkänns. Årsredovisningen är upprättad i enlighet 
med den kommunala redovisningslagen. 

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

Enligt 5 kapitlet 48 paragrafen andra punkten kommunallagen (2017:725), 
får en ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta i 
den del av beslutet om ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren 
själv. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga ekonomiska konsekvenser bedöms föreligga.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Revisionsberättelse för år 2018
 Granskning av årsredovisning för år 2018

Beslutet skickas till
 Ekonomienheten
 Kommundirektör
 Verksamhetschefer
 Kommunens revisorer
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§ 44
Dnr EDP 2016-1815     

Anmälan enligt miljöbalken om uppförande av ett vindkraftverk 
med tillhörande transformatorstation på fastigheten Vavd 2:4 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att förbjuda Vindströmmen AB att uppföra och driva ett vindkraftverk på 
fastigheten Vavd 2:4 med stöd av 27§ förordningen (SFS 1998:889) om 
miljöfarlig verksamhet samt med hänvisning till 2 kapitlet 6§ och 3 kapitlet 
1, 2, 3§ miljöbalken (1998:808).

Reservation 
Sara Sjödal (C), Erik Kolm (C), Lotta Carlberg (C), Yaqub Ahmed (C), 
Anna Ahlin (C), Peter Staland (C), Anna Grimberg (C), Magdalena Ewert 
(C), Lars Lindgren (C), Helen 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), Anders Eklund 
(M),  Ann-Kristin Ringefors (KD), Lars Svensk (KD), Jenny Lundström 
(MP), Joachim Stormvall (MP) och Alfred Mujambere (L) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Sökanden inkom den 24 november 2016 med en anmälan enligt miljöbalken 
gällande uppförandet av ett vindkraftverk med tillhörande 
transformatorstation samt följdverksamheter i Hållnäs. Preliminär 
elproduktion uppges motsvara elförbrukningen i knappt 500 villor med en 
årsförbrukning på 20 000 kWh. 

Etableringsplatsen ligger inom försvarsmaktens influensområde samt i ett 
riksintresseområde för naturvård och kulturmiljövård. En 
miljökonsekvensbedömning har genomförts avseende klimat, kulturmiljö, 
landskapsbild, friluftsliv, ljud- och skuggeffekter samt hinderbelysning. 
Naturvärdesbedömningen omfattade bland annat inventeringen av boplatser 
och flygvägar av havsörn, fiskgjuse och storlom. Det påträffades 9 fridlysta 
fladdermusarter varav 7 så kallade högriskarter avseende vindkraft. 
Kommunfullmäktige i Tierps kommun beslutade den 27 februari 2018 att 
förbjuda uppförandet av ett vindkraftverk på den aktuella platsen med 
hänvisning till värdefull kultur- och naturmiljö samt artskyddsförordningen 
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och Naturvårdsverkets syntesrapport 6740 (2017). Beslutet överklagades 
och länsstyrelsen återförvisade ärendet för fortsatt handläggning. 

Enligt länsstyrelsens sammanfattande bedömning strider uppförandet av ett 
vindkraftverk på den aktuella platsen inte mot de allmänna hänsynsreglerna 
i 2 kap miljöbalken eller mot miljöbalkens bestämmelser i övrigt.

Beslutsmotivering 
I strävan mot en hållbar utveckling är en utbyggnad av vindkraft ett 
angeläget allmänt intresse. Den gällande översiktsplanen för Tierps 
kommun innebär inte något uttryckligt hinder mot lokalisering av 
vindkraftverk på den aktuella platsen. Störningen från hinderbelysningen 
bedöms bli måttlig då vindkraftverket kommer att vara skymt från de flesta 
platser på grund av växtligheten. Utsikten mot havet kommer inte att 
påverkas.

Konsekvenserna avseende ljudpåverkan och skuggtider bedöms 
sammantaget bli små då det inte finns bostäder i omedelbar närhet. Endast 
tre bostäder bedöms ligga inom intervallet 35-40 dB(A) medan alla övriga 
bostäder förväntas få en maximal ljudnivå på under 30 dB(A). Samtliga 
bostäder beräknas få skuggtider på mindre än 8 timmar per år vilket bedöms 
vara acceptabelt.

Etableringsplatsen är belägen inom ett område för rekreation med höga 
natur- och kulturvärden. Vad gäller påverkan på riksintresse för naturvården 
och påverkan på de närliggande naturreservaten och Natura 2000-områdena 
bedömer länsstyrelsen att det planerade vindkraftverket inte medför en 
påtaglig skada.

Enligt länsstyrelsens bedömning är påverkan på landskapsbilden acceptabel 
och skogsområdet i det planerade vindkraftverkets omedelbara närhet kan 
inte karakteriseras som strövområde för den breda allmänheten.
Ingen aktiv boplats av havsörn, fiskgjuse eller storlom inom skyddszonen 
för vindkraftverket kunde noteras vid inventeringstillfället. Däremot visade 
observationer att flygvägar i närheten av etableringsplatsen inte kan 
uteslutas.Genom att installera så kallad fladdermusdrift, en stopreglering att 
hålla vindkraftverk avstängda under vissa förhållanden, kan risken för 
eventuella kollisioner med fladdermöss minskas.

Sammanfattningsvis bör lokaliseringen av ett vindkraftverk på den aktuella 
platsen inte medföra en påtaglig miljöpåverkan under förutsättning att 
förelagda skyddsåtgärder vidtas.
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
En handläggningsavgift tas ut enligt av kommunfullmäktige antagen taxa.

Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkande
Jenny Lundström (MP) yrkar att fullmäktige ska besluta 

att bevilja uppförandet av vindkraftverk i enlighet med föreliggande 
yttrande med försiktighetsmått.

Bifall 
Klas Jakobsson (SD), Jonas Nyberg (S) och Alexander Karlsson (V) yrkar 
bifall till liggande förslag.

Anna Ahlin (C) och Sara Sjödal (C) yrkar bifall på Jenny Lundströms (MP) 
yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av fullmäktige.

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Jenny Lundströms 
(MP) yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt liggande förslag. 

Sara Sjödal (C) begär omröstning.

Beslutsgång omröstning 
Ordföranden meddelar att liggande förslag är huvudförslag och att Jenny 
Lundströms (MP) yrkande är motförslag.

Följande omröstningsproposition godkänns:
 Den som vill bifalla liggande förslag röstar ja.
 Den som vill bifalla Jenny Lundströms (MP) yrkande röstar nej.

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

Omröstning har verkställts och fullmäktige beslutar enligt liggande förslag. 
/Bilaga/
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Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsen § 54/2019
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 32/2019
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Handläggarens yttrande inklusive bilagor
 Ansökan inklusive bilagor 

Beslutet skickas till
 Sökanden
 Fastighetsägare
 Sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda
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§ 45
Dnr 2019/281     

Avsiktsförklaring – Regional samverkan för 
dricksvattenförsörjning mellan Östhammars och Tierps 
kommuner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta en avsiktsförklaring om långsiktig samverkan för vattenförsörjning 
mellan Östhammars kommun och Tierps kommun,

att uppdra till Tierps Energi & Miljö AB att, tillsammans med Östhammar 
Vatten AB, genomföra en fördjupad utredning av förutsättningarna för den 
långsiktiga vattenförsörjningen,

att, om förutsättningar finns för långsiktig vattenförsörjning, uppdra till 
Tierps Energi & Miljö AB att ingå avtal om försäljning av vatten/gemensam 
vattenproduktion med Östhammar Vatten AB. Innan avtalet undertecknas 
ska det godkännas av kommunfullmäktige i respektive kommun, samt

att besluten ovan förutsätter att kommunfullmäktige i Östhammars kommun 
fattar motsvarande beslut.

Sammanfattning av ärendet
Den kommunala VA-försörjningen i Östhammars kommun är mycket 
ansträngd. På flera orter behöver kapaciteten utökas för att möta den tillväxt 
som beräknas i kommunen fram till 2030. I Östhammar och Alunda tätorter 
nyttjas redan idag hela den kapacitet som finns varför även kortsiktiga 
åtgärder behöver utredas och vidtas. 

Detta är ett beslut av principiell karaktär och ska därför antas på 
Kommunfullmäktige. Tierps kommun har, i och med Uppsalaåsens 
sträckning i kommunen, tillgång till stora mängder råvatten för 
dricksvattenförsörjning. Vattentäkten Odens källa är belägen i Uppsalaåsen 
strax söder om Månkarbo.

En diskussion gällande samverkan mellan kommunerna angående en 
gemensam vattenförsörjning från Odens källa har pågått sedan några år. En 
utredning har visat att förutsättningar för samverkan finns (Ramböll 2016; 
PM, Överföring av dricksvatten från Örbyhus till Österbybruk).
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Bifall 
Jonas Nyberg (S) och Sara Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsen § 55/2019
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 PM Samverkan för dricksvattenförsörjning mellan Östhammars och 

Tierps kommuner, Östhammar Vatten AB och Tierps Energi & 
Miljö AB, mars 2019

 PM Överföring av dricksvatten från Örbyhus till Österbybruk, 
Ramböll, 2016

 Tjänsteutlåtande Östhammars kommun

Beslutet skickas till
 Östhammars kommun
 Tierps Energi & Miljö AB
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§ 46
Dnr 2019/226     

Förlängning av biblioteksplan för Tierps kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att anta ny biblioteksplan för Tierps kommun 2019-2021.

Reservation 
Joakim Larsson (SD), Daniel Hedberg (S), Jonhas Åker (SD), Bengt 
Lindström (SD), Sofia Jakobsson (SD), Klas Jakobsson (SD), Rosa 
Ingeborg Malmberg (SD) och Lars-Ola Sandström (SD) anmäler skriftlig 
reservation till förmån för eget yrkande. /Bilaga/ 

Sammanfattning av ärendet
I bibliotekslagen (SFS 2013:801) anges att: ”Kommuner och landsting ska 
anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet”. Denna plan 
föreslås ersätta den biblioteksplan som antogs 2014 av kommunfullmäktige 
i Tierps kommun och föreslås gälla 2019-2021. Planen ska vara det 
styrdokument som visar inriktning och prioriteringar i verksamheten under 
planperioden men också fungera som uppföljningsbar plan för folkbibliotek 
och skolbibliotek i kommunen.

Den föreslagna nya biblioteksplanen följer i huvudsak samma upplägg som 
den tidigare biblioteksplanen. Små ändringar och förtydliganden har gjorts 
eftersom det har skett förändringar i det dagliga arbetet inom 
biblioteksverksamheten sedan 2014. Biblioteksorganisationen är den samma 
men har till vissa delar organiserats om inom Kultur och fritids verksamhet. 
Exempelvis har Kultur och fritids programverksamhet utvecklats och 
professionaliserats vilket ställt krav på förtydliganden kring hur 
arrangerandet av programverksamheten på biblioteken, som numer 
kultursekreterarna i huvudsak ansvarar för, organiseras. I övrigt har ett 
mindre antal ändringar gjorts i biblioteksplanen i enlighet med förändringar 
i den löpande verksamheten, exempelvis att projekten Ordförrådet och Allas 
barnbarn upphört och därmed strukits i den nya biblioteksplanen.

Beslutsmotivering 
Som ovan angetts är Tierps kommun i enlighet med skrivelse i 
bibliotekslagen (SFS 2013:801) ålagd att anta en biblioteksplan för sin 
verksamhet på biblioteksområdet. 
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Planen fungerar även som det styrdokument som visar inriktning och 
prioriteringar i verksamheten under planperioden och fungerar som 
uppföljningsbar plan för folkbibliotek och skolbibliotek i kommunen.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet innebär inga förändrade ekonomiska konsekvenser. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta enligt 
följande: 

Sid 6, sista punkten: 
Meningen ”Invånare med annat modersmål än svenska ska ha tillgång till 
medier på sitt eget språk” strykes.

Sid 8, andra punkten under rubriken ”Åtaganden”:
Punkten omformuleras till att lyda: ”Invånare med annat modersmål än 
svenska ska ha tillgång till medier på lättläst svenska. Biblioteken ordnar 
biblioteksvisningar för SFI-elever varje år. Tierps bibliotek ska även 
arrangera minst en programpunkt varje år som lyfter något av de nationella 
minoritetsspråken.”

Sid 10, andra punkten från sidans topp:
Texten ”och på modersmålet” stryks.

Sid 11, längst upp:
Punkten som inleds med ”Barn med ett annat modersmål…” stryks helt.

Sid 13, andra stycket:
Stycket omformuleras till att lyda: ”Det fysiska biblioteksrummet används i 
allt större utsträckning som samhällets gemensamma vardagsrum och som 
en plats för människor att mötas. Den avskilda miljö som biblioteksrummet 
utgör behöver bevaras.”

Bifall
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall på liggande förslag 

Avslag
Lotta Carlberg (C) yrkar avslag på Joakim Larssons (SD) yrkande. 
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Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av fullmäktige. 

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

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsen § 58/2019
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 21/2019
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Förslag till biblioteksplan för 2019-2021
 Gällande skolbiblioteksavtal

Beslutet skickas till
 Kultur och fritid, bibliotekschef
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§ 47
Dnr 2018/43     

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2018 Arbete och 
omsorg 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2018 till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller beviljad insats 
enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har 
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när 
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt eller av någon anledning 
har avslutats innan det har verkställts. De respektive beslut enligt LSS 
(avser samtliga LSS-beslut) och SoL (avser SoL-beslut för vuxna över 21 
år) som har rapporterats till IVO för perioden 1 oktober till 31 december 
2018, d.v.s. kvartal 4, är:

Ej verkställda beslut:
- Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS i form av 

korttidsboende. Beslutsdatum: 2018-03-20. Beslutet avsåg till en 
början Stödfamilj. Det är svårt att hitta lämpliga stödfamiljer, varför 
det generellt sett kan dra ut på tiden att verkställa dessa beslut. 
Under tiden har beslutet ändrats till att avse Korttidsboende. I januari 
2019 är en introduktion inplanerad på ett korttidsboende. Men 
eftersom en verkställighet inte är helt bestämd har det rapporterats 
som ej verkställt till IVO.

- Ledsagarservice enligt LSS: Beslutsdatum: 2018-09-26. Orsak till 
att beslutet inte har verkställts är dels för att kund till en början var 
osäker på om det fanns behov av insatsen, och dels för att det är 
svårt att hitta lämpliga ledsagare. Ett möte med en eventuell 
ledsagare är inbokat under slutet av januari. Beslutet är rapporterat 
som ej verkställt till IVO eftersom verkställighet inte är helt 
bestämd.

- Bostadssocialt kontrakt enligt SoL. Beslutsdatum: 2018-09-21. 
Orsak till att beslutet ej är verkställt är att kommunen saknar lämplig 
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lägenhet att erbjuda. I avvaktan har kund erbjudits en 
träningslägenhet som fortgår till dess beslutet kan verkställas.

- Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2018-02-01. Orsak 
till ej verkställighet: Kund har blivit erbjuden boende vid två 
tillfällen men har tackat nej. Inget nytt erbjudande har dock lämnats 
sedan rapporteringen av kvartal 3. Biståndshandläggare har gjort 
bedömningen att biståndsbeslutet ska kvarstå.

- Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2018-08-08. Orsak 
till att beslutet inte har verkställts är att kund har tackat nej till ett 
erbjudande som lämnades i augusti 2018, på grund av ekonomiska 
skäl.

- Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2018-08-16. Orsak 
till att beslutet inte har verkställts är att kund har tackat nej till ett 
erbjudande som lämnades i november 2018, på grund av att det finns 
önskemål om ett specifikt boende.

- Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2018-09-14. Orsak 
till att beslutet inte har verkställts är att kund har tackat nej till ett 
erbjudande som lämnades i november 2018, på grund av att kund 
inte ännu är redo för att flytta.

Verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut:
- Kontaktperson enligt LSS. Beslutsdatum: 2018-05-28. Datum för 

verkställighet: 2018-10-23. Anledning till att verkställighet dröjde är 
att det emellanåt föreligger svårigheter att hitta en lämplig person till 
ett uppdrag.

- Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Beslutsdatum: 
2017-12-21. Datum för verkställighet: 2019-02-01. Kund har tackat 
ja till erbjudande 2019-01-08. Orsak till att verkställighet har tagit 
lång tid är att kund har blivit erbjuden lägenheter men har tidigare 
tackat nej till erbjudanden eller inte svarat på erbjudanden.

- Bostadssocialt kontrakt enligt SoL. Beslutsdatum: 2018-05-28. 
Datum för verkställighet: 2018-11-01. Orsak till att verkställighet 
har tagit lång tid är dels att kund har tackat nej till erbjudande samt 
att det i kommunen finns få lediga lägenheter att erbjuda.

- Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2018-06-07. Datum 
för verkställighet: 2018-10-19. En orsak till att verkställighet har 
dröjt är för att kund tackat nej till ett erbjudande som lämnades i 
augusti 2018. 

Avslutade beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut:
- Kontaktperson enligt LSS. Beslutsdatum: 2017-12-15. Datum för 

avslut: 2018-11-06. Orsak till avslut är att kund ej har medverkat till 
att verkställa insatsen. Flera förslag på kontaktpersoner har erbjudits 
med kund har valt att tacka nej. 

39



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-04-09

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

- Kontaktperson enligt LSS. Beslutsdatum: 2018-07-13. Datum för 
avslut: 2018-10-26. Orsak till avslut är att kund på egen begäran 
frånsäger sig insatsen. Kund upplever att det inte finns behov av 
aktuell insats och ska eventuellt ansöka om andra insatser.

- Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS i form av 
stödfamilj. Beslutsdatum: 2018-03-29. Datum för avslut: 2019-01-
08. Orsak till avslut är att kundens vårdnadshavare upplever att det 
inte längre finns behov av insatsen. 

- Korttidsboende/växelvård enligt SoL. Beslutsdatum: 2018-10-10. 
Datum för avslut: 2018-10-11. Orsak till avslut är att beslut om 
korttidsvistelse/växelvård har ersatts av beslut om permanent bostad 
enligt SoL.

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsen § 59/2019
 Beslut utskottet arbete och omsorg § 20/2019
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
 Enheten Kvalitet och strategisk utveckling
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§ 48
Dnr 2018/419     

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2018 Barn och 
ungdom 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2018 till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) inte har verkställts 
inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när ett tidigare 
rapporterat beslut har blivit verkställt eller av någon anledning har avslutats 
innan det har verkställts. De beslut enligt SoL, avseende barn och unga 
under 21 år, som har rapporterats till IVO för perioden 1 oktober till 31 
december 2018, d.v.s. kvartal 4, är: 

Ej verkställda beslut:
- Kontaktperson. Beslutsdatum: 2018-04-24. Orsak till att beslutet 

inte har verkställts är dels för att vårdnadshavare har tackat nej till 
flera erbjudanden på kontaktperson. En dialog har förts med 
vårdnadshavare kring insatsens syfte. Det är också ett komplext och 
omfattande uppdrag varför det kan vara ännu svårare att hitta en 
lämplig uppdragstagare. Arbetet med att hitta en passande resurs 
fortsätter.

- Kontaktperson. Beslutsdatum: 2018-04-24. Orsak till att beslutet 
inte har verkställts är dels för att vårdnadshavare har tackat nej till 
flera erbjudanden på kontaktperson. En dialog har förts med 
vårdnadshavare kring insatsens syfte. Det är också ett komplext och 
omfattande uppdrag varför det kan vara ännu svårare att hitta en 
lämplig uppdragstagare. Arbetet med att hitta en passande resurs 
fortsätter.

- Kontaktperson. Beslutsdatum: 2018-04-24. Orsak till att beslutet 
inte har verkställts är dels för att vårdnadshavare har tackat nej till 
flera erbjudanden på kontaktperson. En dialog har förts med 
vårdnadshavare kring insatsens syfte. Det är också ett komplext och 
omfattande uppdrag varför det kan vara ännu svårare att hitta en 

41



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-04-09

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

lämplig uppdragstagare. Arbetet med att hitta en passande resurs 
fortsätter.

- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2018-05-04. Orsak till att beslutet 
inte har verkställts är att det är svårt att hitta ett passande och 
lämpligt familjehem. Arbetet med att hitta en resurs fortsätter.

Verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut:
- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2018-03-16. Datum för 

verkställighet: 2018-12-17. Orsak till att det har dröjt att verkställa 
beslutet är att det emellanåt finns svårigheter att hitta lämplig resurs 
som passar för uppdraget. 

- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2018-03-16. Datum för 
verkställighet: 2018-12-17. Orsak till att det har dröjt att verkställa 
beslutet är att det emellanåt finns svårigheter att hitta lämplig resurs 
som passar för uppdraget. 

Avslutade beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut:
- Annat bistånd i form av familjestöd. Beslutsdatum: 2018-04-10. 

Datum för avslut: 2018-10-31. Orsak till avslut är att beslutet har 
upphört på egen begäran från vårdnadshavare då familjesituationen 
har ändrats och behovet av stöd inte längre finns.

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsen § 60/2019
 Beslut utskottet barn och ungdom § 50/2019
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
 Enheten Kvalitet och strategisk utveckling
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§ 49
Dnr 2019/101     

Begäran om entledigande och val av ledamot Valnämnden

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna inkomna begäran om entledigande och skicka dem till 
Länsstyrelsen, samt

att till ny ersättare i valnämnden under perioden 9 april 2019 till och med 
den 31 december 2022 utse Tomas Lindberg (KD).

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

Elin Lindqvist (S) har den 15 mars 2019 inkommit med en begäran om 
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 
Jan Berglund har den 4 april 2019 begärt entledigande från sitt uppdrag som 
ersättare i valnämnden. Till ny ledamot förslås Thomas Lindberg (KD).

Yttrande
Ann-Kristin Ringefors (KD) yttrar sig.

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut
 Inkomna begäran om entledigande

Beslutet skickas till
 Länsstyrelsen
 Den entledigande för kännedom
 Vald ledamot
 Valnämndens ordförande
 Systemadministratör Troman
 Lönecentrum
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§ 50
Dnr 2019/71     

Delgivning kommunfullmäktige 2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet
Följande handlingar redovisas som bilagor i utskicket: 

Handlingsid KS 2019.1212
Handlingsid KS 2019.1218
Handlingsid KS 2019.1696

Yttrande
Jenny Lundström (MP), Sara Sjödal (C) och Jonas Nyberg (S) yttrar sig.
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