SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-03-27

Tid och plats
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Alexander Karlsson (V)
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Anna Trankell, utskottsekreterare
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Eva Limmergård, tf verksamhetschef individ och familjeomsorg § 55
Lars Ingeberg, verksamhetschef Medborgarservice § 55
Eva Berggård Nygren, tf verksamhetschef gemensam service § 55
Gunnel Andersson, informationsstrateg § 37
Kjell-Åke Ederyd, kommunpolis § 37

Underskrifter
Sekreterare
Sara Stråfors
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Ordförande
Bengt-Olov Eriksson
Justerande
Daniel Blomstedt (M)

BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-03-27

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-03

Datum då anslaget tas ned

2018-04-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Paragrafer

37-59

Underskrift
Sara Stråfors
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-03-27

Innehållsförteckning
Paragraf Rubrik

Dnr

Upprop
Val av justerare - Daniel Blomstedt (M)
§ 37

Information: Kommunpolis Kjell-Åke
Ederyd GDPR informationstrategen
Gunnel Andersson om GDPR

§ 38

Remissvar - Stärk skyddet för
valhemligheten

2018/142

§ 39

Revisionsrapport - Granskning av
kommunens förebyggande arbete mot
hot och våld

2018/101

§ 40

Dokumenthanteringsplan för
kommunstyrelsen avseende styrande,
ledande och vissa verksamhetsstödjande
funktioner

2018/45

§ 41

Prisjustering inom valfrihetssystemet
LOV

2017/848

§ 42

Ekonomiskt stöd till skälig kostnad för
personlig assistans LSS

2018/220

§ 43

Remissvar - Behandling av spelmissbruk 2017/1144
och spelberoende. Kunskapsstöd med
nationella rekommendationer till hälsooch sjukvården och socialtjänsten

§ 44

Tilläggsavtal - köp av del av Tierp
Frebro 1:27 och del av Fors 1:6, Gatmot

2017/327

§ 45

Markanvisningsavtal Söderfors Smedja

2018/271

§ 46

Markanvisningsavtal CT Development

2018/272

§ 47

Beslut om betydande miljöpåverkan
gällande Avfallsplan för Tierps kommun
2019-2022

2018/282

§ 48

Bemyndigande att underteckna
handlingar 2018

2018/285
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§ 49

Revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning 2018

2018/79

§ 50

Valärenden för förtroendevalda 2018

2018/191

§ 51

Anmälan av ordförandebeslut: Umgänge 2017/851
med närstående enligt 6 kap. 15a § andra
stycket föräldrabalken

§ 52

Redovisning av delgivningar

2018/239

§ 53

Redovisning av delegationsbeslut KS
2018-03-27

2018/171

§ 54

Redovisning av protokoll 2018

2018/193

§ 55

Årsredovisning och verksamheternas
verksamhetsberättelser 2017

2018/309

§ 56

Renhållningsordning för Tierps kommun 2018/221

§ 57

Patientsäkerhetsberättelse för
elevhälsans medicinska insats i Tierps
kommun 2017

2018/214

§ 58

Patientsäkerhetsberättelsen för vård och
omsorg 2017

2018/190

§ 59

Riktlinje för stöd och hjälp i ordinärt och 2018/252
särskilt boende enligt socialtjänstlagen

BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-03-27

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-03

Datum då anslaget tas ned

2018-04-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Paragrafer

37-59

Underskrift
Sara Stråfors
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 37
Information
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kjell-Åke Ederyd, kommunpolis i Lokalpolisområdet Norduppland,
informerar om pågående samarbete mellan kommunen och
polismyndigheten. Det innebär bland annat att man ingår avtal om
medborgarlöften och en överenskommelse om samverkan. Det har tidigare
genomförts medborgar-dialoger och trygghetsvandringar i kommunen.
Information ges om vad medborgarlöften 2017 innebär och arbetet kring att
göra samhället tryggare och samverkansarbetet med kommunen. I
Lokalpolisområde Norduppland ingår Heby, Tierp, Älvkarleby och
Östhammars kommuner. Polismyndighetens organisation från 2015 är
uppdelade i sju stycken (7) regioner. Tierp tillhör polisområde Uppsala och
ingår i Region Mitt som omfattar Gävleborgs, Västmanlands och Uppsala
län.
Informationsstrategen Gunnel Andersson informerar om EU:s nya
dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som
träder i kraft den 25.e maj 2018. Det innebär bland annat att hårdare krav på
hantering av personuppgifter. Krav kommer att ställas på nya rutiner och
processer för säker hantering av register samt krav på ansvarig ledningsnivå.
Nya dataskyddsförordningen kommer att gälla för alla organisationer och
branscher som sparar eller på något sätt hanterar personlig och känslig
information om sina anställda eller sina kunder.
Ordföranden tackar för informationen.

Ordf sign

Justerandes sign
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§ 38
Dnr 2018/142

Remissvar - Stärk skyddet för valhemligheten
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta remissvaret som sitt eget och skicka det till Justitiedepartementet.
Sammanfattning av ärendet

Justitiedepartementet har skickat en remiss gällande ändringar i vallagen i
syfte att ytterligare stärka skyddet för valhemligheten. Det föreslås att det
ska ställas krav på att det i anslutning till en röstningslokal ska ordnas en
avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut. Det föreslås också att en
särskild personröst bör kunna lämnas på alla typer av valsedlar som används
i valet för alla partier som deltar i valet. Lagändringarna föreslås träda i kraft
den 1 oktober 2018.
Tierps kommun tillstyrker utredningens förslag om att särskild personröst
bör kunna lämnas på alla typer av valsedlar som används i valet. När det
gäller förslaget om avskärmad plats för valsedlar avstyrker Tierps kommun
förslaget eftersom att det kommer att skapa större problem för väljarna och
valadministrationen än nuvarande ordning.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Om de förslagna ändringarna i vallagen antas kommer det innebära att alla
kommuner behöver köpa in material för avskärmning av valsedelställ inför
valet till Europaparlamentet 2019. Det skulle också innebära att
kommunerna behöver rekrytera och betala ut ersättning till fler
röstmottagare. Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 och i
prognosen för 2019 föreslagit anslagshöjningar med ökade statsbidrag till
kommuner och ökade anslag till utlandsmyndigheterna för nödvändiga
investeringar i ny utrustning för att genomföra val samt ökade statsbidrag
till kommunerna för genomförande av val till Europaparlamentet 2019.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Remissvar
Remiss - Stärk skyddet för valhemligheten Ju2018/00824/L6
Beslutet skickas till

Justitiedepartementet

Ordf sign

Justerandes sign
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§ 39
Dnr 2018/101

Granskning av kommunens förebyggande arbete mot hot och
våld
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna yttrandet och skicka det till Revisionen.
Sammanfattning av ärendet

Revisionen har givit PwC i uppdrag att granska kommunens förebyggande
arbete mot hot och våld. Granskningens syfte har varit att besvara
revisionsfrågan om kommunen säkerställt ett ändamålsenligt arbete med att
förebygga och hantera hot och våld för tjänstemän och förtroendevalda.
Mot bakgrund av granskningsens resultat har revisionen lämnat följande
rekommendationer till kommunstyrelsen:
 Författa en ny säkerhetspolicy som är koncis och lätt förståelig.
Bilägg verksamhetsspecifika föreskrifter och behandla de
förtroendevalda uttryckligen.
 Genomför regelbundna analyser på verksamhetsnivå och aggregera
till nämndnivå. Genomför riktade utbildningsinsatser inom KIA mot
de förtroendevalda.
 Se över möjligheten att skicka politikernas trygghetsundersökning PTU-frågorna till Tierps förtroendevalda och anonymisera svaren.
Detta skulle möjliggöra jämförelser mellan år och mot rikssnittet.
Åtgärder som föreslås med anledning av granskningens resultat
Då den nya säkerhetssamordnaren tillträtt den 1 mars 2018 kommer
gränsdragningen mellan säkerhetsområdet och HR fastställas.
En ny säkerhetspolicy ska tas fram som är koncis och lätt förståelig.
Verksamhetsspecifika föreskrifter ska biläggas och de förtroendevalda ska
behandlaas uttryckligen.
KIA står för kommunernas informationssystem om arbetsmiljö. KIAsystemet ska inbegripa de förtroendevalda. Regelbundna analyser på
verksamhetsnivå och aggregera till nämndnivå ska genomföras. Riktade
utbildningsinsatser till förtroendevalda om hur man rapproterar i KIA ska
genomföreas.
Ordf sign

Justerandes sign
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Riktlinjerna för hantering av hot och våld i arbetsmiljön ska revideras.
Regelbundna utbildningar i hantering av hot och våld ska genomföras både
för tjänstemän och förtroendevalda.
Möjligheten att skicka politikernas trygghetsundersökning - PTU-frågorna
till Tierps förtroendevalda och anonymisera svaren ska undersökas för att
möjliggöra jämförelser mellan år och mot rikssnittet.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Revisionens rapport - Granskning av kommunens förebyggande arbete mot
hot och våld
Beslutet skickas till

Revisionen

Ordf sign

Justerandes sign
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§ 40
Dnr 2018/45

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen avseende
styrande, ledande och vissa verksamhetsstödjande funktioner
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen avseende
styrande, ledande och vissa verksamhetsstödjande funktioner, samt
att dokumenthanteringsplanen ersätter eventuella tidigare beslut om
bevarande/gallring av här redovisade handlingstyper.
Sammanfattning av ärendet

Att redovisa och beskriva sina allmänna handlingar är till nytta för den egna
myndigheten, men samtidigt en förutsättning för att den s.k.
offentlighetsprincipen ska kunna upprätthållas. För att underlätta
allmänhetens rätt att ta del allmänna handlingar finns därför lagkrav på att
myndigheternas handlingar ska redovisas, enligt 6 § arkivlag (1990:782) och
4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Redovisnings-kravet
följs upp i 5 § arkivreglementet Arkivföreskrifter för Tierps kommun.
Redovisningen av handlingar sker i form av en arkivbeskrivning som i text
ger information om organisation, verksamhet, sökvägar etc, samt en
dokumenthanteringsplan med förteckning över i verksamheten
förekommande handlingstyper, tillsammans med beslut om bevarande eller
gallring av dessa. En dokumenthanteringsplan är ett styrande dokument som
beslutas av respektive myndighet efter samråd med arkivmyndigheten enl.
arkivföreskrifter 7 §. Dokumenten är utarbetade av kommunens
informationsstrateg med delegation i arkivfrågor.
Kommunstyrelsen beslutade 2011/40§ om införande av verksamhetsbaserad
arkivredovisning (informationsredovisning) i Tierps kommun. En sådan
redovisning lyfter fram sambanden mellan verksamhet och handlingar, så att
informationen kan ses i sitt rätta sammanhang. Alla nya
dokumenthanteringsplaner relateras därför till en överskådlig grundstruktur
(se Bilaga 1.).
Inom vissa områden kan det finnas behov av att få gallra underlag och andra
skrymmande pappershandlingar, fastän en fullständig översyn av alla
arbetsprocesser ännu inte har gjort.
Ordf sign

Justerandes sign
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Här redovisas därför under avdelning 2.4, 2.7 och 2.8 bara ett fåtal
handlingstyper (att kompletteras vid senare tillfälle).
Hos alla myndigheter förekommer dessutom handlingar som brukar
benämnas vara av ”tillfällig eller ringa betydelse” (t.ex. kopior,
reklamutskick, eller handlingar för kännedom som inte lett till någon åtgärd),
och som kan förekomma i samtliga processer.
En uppdaterad redogörelse för sådana handlingar redovisas i Bilaga 1 till
dokumenthanteringsplanen. Även dessa handlingar kommer att omfattas av
kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen
avseende styrande, ledande & vissa verksamhetsstödjande funktioner
(reviderad och utökad) 2018-02-22
Arkivbeskrivning - avseende styrande, ledande, och vissa
verksamhetsstödjande funktioner under kommunstyrelsen 2018-02-22
Beslutet skickas till

Kommunens informationsstrateg

Ordf sign

Justerandes sign
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§ 41
Dnr 2017/848

Prisjustering inom valfrihetssystemet LOV
Beslut

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
att införa en årlig justering av hemtjänstersättningen gällande
serviceinsatser till LOV-leverantörer,
att Omsorgsprisindex ska fungera som en indikation för den årliga
prisjusteringen, samt
att årligen återkommande fastställa justeringen att gälla från den 1 juli.
Beslutsmotivering

Att införa en årlig justering av hemtjänstersättningen gällande
serviceinsatser bedöms vara betydelsefull för att tillmötesgå LOVleverantörernas tillvaro. Det är samtidigt viktigt att ha en kostnadskontroll
för kommunen.
Sammanfattning av ärendet

Tierps kommun införde den 1 februari 2011 ett valfrihetssystem enligt Lag
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) för serviceinsatser inom hemtjänsten
samt psykosociala insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) för personer under
och över 65 år. I dagsläget förekommer tre leverantörer, så kallade LOVföretag, i Tierps kommun. Två av företagen har LOV-avtal med Tierps
kommun som trädde i kraft per den 1 februari 2011. Det tredje företaget har
ett avtal som trädde i kraft per den 12 november 2012. Samtliga tre företag
erhåller en överenskommen ersättning som baseras på ett timpris som är
fastställt av kommunen. Timersättningen har varit densamma sedan avtalen
tecknades. Kommundirektör har gett enheten för Kvalitet och strategisk
utveckling i uppdrag att ta fram ett förslag till prisjustering. I uppdraget
ingår en kartläggning av hur andra kommuner hanterar prisjustering av
timersättning till leverantörer.
Av Sveriges 290 kommuner är det 161 kommuner som har valfrihetssystem
i drift. Den vanligaste insatsen som läggs ut med valfrihet är hemtjänst.
Kommunerna har valt att ersätta leverantörerna på olika sätt. Enligt Sveriges
Kommuner och Landsting förekommer tre varianter av ersättningsmodell;
att ersättningen grundas på biståndsbedömd tid, utförd tid eller utförd
aktivitet.
Ordf sign

Justerandes sign
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Det föreligger en skillnad mellan Sveriges kommuner i hur stor
hemtjänstersättning som utgår till leverantörerna och det är en variation
mellan 259 och 490 kronor per timme. Det finns även en skillnad mellan
kommunerna avseende hur hemtjänstersättningen prisjusteras. Här kan tre
varianter av prisjustering urskiljas; justering med stöd av Omsorgsprisindex,
genom att ansvarig nämnd beslutar om prisjustering eller att ingen
prisjustering förekommer.
Utredningen föreslår att den variant av prisjustering som bör tillämpas i
Tierps kommun är justering med stöd av Omsorgsprisindex. Utredningen
föreslår att modellen ska kombineras med en bedömning av rådande
kostnadsläge gällande personalkostnader och övriga kostnader i Tierps
kommun.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Införandet av en årlig prisjustering för LOV-leverantörerna kommer att få
vissa ekonomiska konsekvenser för kommunen och då belasta ekonomin för
Vård och Omsorg.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta följande:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att införa en årlig justering av hemtjänstersättningen gällande
serviceinsatser till LOV-leverantörer,
att Omsorgsprisindex ska fungera som en indikation för den årliga
prisjusteringen, samt
att årligen återkommande fastställa justeringen att gälla från den 1 juli.
Bifall

Viktoria Söderling (S) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Viktoria
Söderlings (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Viktoria Söderlings (S) yrkande.
Ordf sign

Justerandes sign
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Beslutsunderlag

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 27/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande och utredning
Beslutet skickas till

Kommundirektör
Verksamhetschef vård och omsorg,
Utredare/utvecklare kvalitet och strategisk utveckling

Ordf sign

Justerandes sign
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§ 42
Dnr 2018/220

Ekonomiskt stöd till skälig kostnad för personlig assistans LSS
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa nivån för ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig
assistans enligt lag om stöd och service till 264 kronor per timme för 2018,
motsvarande 89,37% av den statliga assistansersättningen,
att fastställa nivån för ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig
assistans enligt lag om stöd och service till 295 kronor per timme för 2018 i
de fall behov av aktiv tid för assistans finns under hela natten,
att beslutet träder i kraft 1 juli 2018 och i samband med det upphäva
tidigare beslut Ks. § 851/2009.
att ersättningen därefter beräknas årligen till 89,37 % av den statliga
assistansersättningen.
Beslutsmotivering

Utifrån genomförd kartläggning där andra kommuner studerats finns det
anledning att se över vilken ersättningsmodell och -nivå som bör tillämpas i
Tierps kommun. Hänsyn bör tas till kommunens kostnader för
administration i förhållande till minskade kostnader för utbetald ersättning.
Som ett led i att minska kostnaderna för att uppnå en budget i balans
föreslår verksamheten att ersättningen fastställs till 264 kronor per timme.
Detta motsvarar dels genomsnittliga kostnader för personlig assistans, dels
vad en assistanstimme enligt LSS i egen regi kostar.
Sammanfattning av ärendet

Insatsen personlig assistans enligt lag (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) är tudelad. Den enskilde kan efter ansökan
beviljas antingen biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till
skäliga kostnader för sådan assistans. Biträde av personlig assistent innebär
att kommunen utför assistansen. Om den enskilde väljer annan
assistansanordnare, eller att själv vara arbetsgivare för sina assistenter, ska
kommunen ersätta skäliga kostnader för assistansen.

Ordf sign

Justerandes sign
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Under de senaste åren har fler och fler kommuner fastställt egna nivåer för
vad som är skälig ersättning. Frågan om skälig ersättning har även prövats
juridiskt då enskilda/assistansanordnare överklagat beslut om skälig
ersättning som inneburit en lägre ersättning än den statliga. Högsta
förvaltningsdomstolen slog fast i en dom i december 2016 att kommunen
kan ge en lägre ersättning än den statliga, så länge inte den enskilde påvisar
att denne har en faktisk högre kostnad.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Om kommunen ersätter med 264 kronor per utförd assistanstimme innebär
det utifrån nuvarande antal personer och deras behov att kostnaderna
minskar cirka 486 000 kronor per helår.
Beslutsunderlag

Beslut utskottet arbete och omsorg § 42
Handläggarens tjänsteutlåtande och utredning
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta följande:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa nivån för ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig
assistans enligt lag om stöd och service till 264 kronor per timme för 2018,
motsvarande 89,37% av den statliga assistansersättningen,
att fastställa nivån för ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig
assistans enligt lag om stöd och service till 295 kronor per timme för 2018 i
de fall behov av aktiv tid för assistans finns under hela natten,
att beslutet träder i kraft 1 juli 2018 och i samband med det upphäva
tidigare beslut Ks. § 851/2009.
att ersättningen därefter beräknas årligen till 89,37 % av den statliga
assistansersättningen.
Bifall

Viktoria Söderling (S) yrkar bifall på utskottets förslag.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
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Ordföranden ställer proposition på utskottets förslag och Viktoria
Söderlings (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Viktoria Söderlings (S) yrkande.
Beslutet skickas till

Verksamhetschef Vård och omsorg
Verksamhetschef Individ och familjeomsorg
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§ 43
Dnr 2017/1144

Remissvar - Behandling av spelmissbruk och spelberoende.
Kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och
sjukvården och socialtjänsten
Beslut

Kommunstyrelsen besluta
att anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till Socialstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet

Kunskapsstödet är framtaget utifrån Socialstyrelsens uppdrag från
regeringen (S2015/05769/FST), som innebar att myndigheten skulle
utarbeta specifika rekommendationer till hälso- och sjukvården och
socialtjänsten för stöd och behandling till personer med missbruk och
beroende av spel om pengar.
Bakgrunden är de ändringar som träder i kraft 1 januari 2018 i
socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
HSL. Lagändringarna medför ett utvidgat ansvar för socialtjänsten att
förebygga, motverka och bistå med insatser vid spelmissbruk.
För hälso- och sjukvården innebär lagändringen att en skyldighet särskilt
beakta ett barns behov av information, råd och stöd om en vuxen som barnet
bor tillsammans med har ett missbruk av spel om pengar. Lagändringen
innebär också att kommun och landsting ska ingå överenskommelser om
samverkan kring personer som missbrukar spel om pengar.
Socialstyrelsen presenterar i remissversionen av kunskapsstödet sex
rekommendationer som gäller stöd, vård och behandling av personer med
spelmissbruk eller spelberoende om pengar. Syftet med
rekommendationerna är att de ska leda till en mer jämlik vård och omsorg,
som är baserad på bästa tillgängliga kunskap.
Kunskapsstödet vänder sig till behandlare, chefer och
verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten som
möter personer med spelproblem, spelmissbruk eller spelberoende.
Rekommendationerna är avsedda att användas också av dem som tar fram
vårdprogram och andra styrdokument för behandling av missbruk eller
beroende av spel om pengar.
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Det riktar sig även till personal som möter personer med annat
substansmissbruk eller annan psykiatrisk diagnos samt
till personal inom socialtjänsten som möter skuldsatta personer, vars skulder
kan vara relaterade till spelmissbruk eller spelberoende.
Yttrande
Kunskapsstödets inleds med en mycket kortfattat men innehållsrik
beskrivning av problemområdet och dess omfattning. Det som saknas i
inledningen av kunskapsstödet är ett resonemang och eller en diskussion
kring hur de olika huvudmännen skulle kunna bedriva ett förebyggande
arbete rörande spelmissbruk och beroende.
Rekommendationer beträffande identifiering, utredning och
behandling
Vad gäller identifiering och utredning förefaller rekommendationerna att
vara tydliga och enkla att förstå och följa. Men när det gäller
behandlingsmetoder uppfattas rekommendationerna inte riktigt tydliga
avseende KBT som behandlingsmetod. Det är svårt att förstå vad
Socialstyrelsen menar med KBT. Inom missbrukarvården används ett antal
olika manualbaserade behandlingsmetoder som har präglats av kognitiv
beteendeterapi (KBT) och bedrivs av professionella med varierad
utbildningsbakgrund och kvalitet. KBT-behandling utövas också av
legitimerade psykoterapeuter med långutbildningsbakgrund. Det är svårt att
förstå vilken typ av KBT-behandling som Socialstyrelsen menar har bra
effekt för behandling av spelmissbruk och beroende. Detta skulle med fördel
kunna förtydligas i texten.
Sammanfattningsvis bedöms kunskapsunderlaget att ge ett bra stöd till de
olika huvudmännen för att identifiera, bedöma och behandla spelmissbruk
och spelberoende.
Beslutsunderlag

Beslut utskottet arbete och omsorg § 19/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Remiss - Behandling av spelmissbruk och spelberoende. Kunskapsstöd med
nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten
Beslutet skickas till

Socialstyrelsen
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§ 44
Dnr 2017/327

Köp av del av Tierp Frebro 1:27 och del av Fors 1:6, Gatmot
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna tilläggsavtal till överenskommelsen om utökat område
gällande fastighetsköp gällande del av fastigheten Tierp Frebro 1:27 samt
del av Tierp Fors 1:6.
Beslutsmotivering

Tidigare motivering: För att aktuell typ av sluttäckning skall fungera på
avsett vis får det ej växa träd på markområdet under mycket lång tid. Därför
är en återgång till framtida skogsproduktion på markytan utesluten.
Lämpligen överförs då nu markytan till kommunal ägo.
Utökningen av området, enligt detta tilläggsavtal, bör göras runt större delen
av den gamla deponin. Delar av det utökade områdets syfte är att tillgodose
behovet vid sluttäckning av deponin då ett större område behövs för att det
inte ska bli för brant lutning på deponin samt att det inte ur miljösynpunkt
bör gränserna inte vara så tätt inpå för att säkerställa att förorenat område är
i kommunal ägo. Övriga ytor är för att tillgodose ett framtida behov för
utveckling av verksamheten återvinningscentralen Gatmot till ett ekologiskt
centrum och verksamhetsområde med cirkulär ekonomi som affärsmodell
med strävan att avfall inte ska existera utan ses som en råvara.
Sammanfattning av ärendet

Tidigare beslutsbakgrund: Kommunstyrelsen godkände köp av del av
Frebro 1:27 och Fors 1:6, 2016-04-19 §60 och 2017-04-25 §59.
Tierps Kommun har på nämnda fastigheter deponerat hushållsavfall fram till
år 2008. Därefter har arbete påbörjats, enlig redovisad och godkänd miljö
konsekvensbeskrivning, med att sluttäcka deponin. Deponins
sluttäckningsarbete beräknas vara genomför senast år 2025. Därefter
fortlöper kontrollprogram, för att bevaka sluttäckningens funktion och
kvalitet. Tierps Kommun är ansvarig för denna tillsyn, samt eventuellt
förlängd tillsynsperiod.För att säkerhetsställa funktionen av sluttäckningen
krävs ett utökat område i deponins närhet, främst ur säkerhetsperspektivet
för att undvika allt för branta lutningar av deponis sidokanter, samt att
ytterligare yta krävs för att efterbehandla vissa massor som används som
konstruktionsmaterial i sluttäckning och framtida behov i arbetet kring
cirkulär ekonomi.
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Total köpeskilling 1 110 000 kronor.
Tidigare ersättning 510 000 kronor har erlagts 2016-05-27.
Tilläggsersättning 600 000 kronor för utökat område.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Tilläggsavtal till köpekontrakt med kartbilaga
Köpekontrakt med kartbilaga
Värdering
Karta från utredning sluttäckning
Beslutet skickas till

Verksamhetschef Renhållning
Chef Förvaltning och genomförande
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§ 45
Dnr 2018/271

Markanvisningsavtal Söderfors Smedja
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avtalet om markanvisning med Söderfors Smedja AB
avseende del av Tierp Jörsön 9:1.
Beslutsmotivering

Detta avtal innebär att Söderfors Smedja AB har en option att ensam
förhandla med kommunen om fastigheten ska bebyggas. Avsikten är att
Söderfors Smedja AB därefter får förvärva marken och genomföra
byggnationen och i och med detta expandera sin verksamhet i Söderfors.
Sammanfattning av ärendet

En markanvisning innebär att ett företag reserverar ett visst kommunägt
markområde. Det betyder att ingen annan kan köpa marken under
reservationstiden, men det är ingen garanti för att kommunen kommer att
sälja marken till just det företaget
Till grund för detta avtal ligger att Söderfors Smedja AB önskar bygga ut
sina befintliga verksamhetslokaler för att kunna expandera sin verksamhet
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

V/A-nätet finns framdraget till området. Anslutningsavgifter erläggs av
Söderfors Smedja AB enligt gällande taxa.
Förrättningskostnaden hos lantmäteriet bekostas av Söderfors Smedja AB.
Området är inte detaljplanelagt. Om detaljplaneläggning i framtiden önskas
av Söderfors Smedja AB ansvarar de för att ansöka om planläggning och de
kostnader som en sådan process medför.
Kommunen får en framtida intäkt enligt gällande taxa för
markförsäljningen.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Markanvisningsavtal med kartbilaga
Beslutet skickas till

Chef Medborgarservice
Exploateringsansvarig handläggare
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§ 46
Dnr 2018/272

Markanvisningsavtal CT Development
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avtalet om markanvisning med CT Development AB gällande
mark på Siggbo Handelsområde enligt kartbilaga.
Reservation

Joakim Larsson (SD) anmäler skriftlig reservation till förmån för eget
yrkande. /Bilaga/
Beslutsmotivering

Syftet med markanvisningsavtalet är att säkerställa och möjliggöra ett
handelsområde med planläggning som bebyggs på ett ekonomiskt hållbart
sätt.
Sammanfattning av ärendet

Till grund för avtalet ligger att Byggherren är överens med Kommunen om
bebyggelse av fastigheten så snart hyresavtal med hyresgäster är tecknade.
Överenskommelsen gäller ett för kommunen attraktivt handelsområde med
flera mindre aktörer inom samma fastighet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Temab ansvarar för utbyggnationen av allmänna V/A-nätet till fastigheten.
Anslutningsavgifter erläggs av Byggherren enligt gällande taxa.
Förrättningskostnaden hos Lantmäteriet bekostas av Byggherren.
Byggherren ersätter kommunen för planläggningskostnader genom
planavgift. Kommunen får en framtida intäkt för markförsäljning enligt då
gällande taxa.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Överenskommelse med kartbilaga
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Joakim Larsson (SD) yrkar avslag på föreliggande förslag.
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Beslutsgång

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Joakim Larsson
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande
förslag.
Beslutet skickas till

Chef Medborgarservice
Exploateringsansvarig handläggare
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§ 47
Dnr 2018/282

Beslut om betydande miljöpåverkan - Avfallsplan för Tierps
kommun 2019-2022
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna att en miljöbedömning av den nya avfallsplanen, som är under
framtagande, ska genomföras då den innebär betydande miljöpåverkan.
Beslutsmotivering

I enlighet med 6 kap miljöbalken har Tierps kommun genomfört en
undersökning av om avfallsplanen kommer att innebära betydande
miljöpåverkan. Den betydande miljöpåverkan kan vara både positiv och
negativ.
Enligt 6 kap 4§ miljöbalken och 2§ miljöbedömningsförordningen ska en
avfallsplan antas innebära betydande miljöpåverkan om den anger
förutsättningarna för att bedriva verksamheter som anges i 6§ eller bilagan
till miljöbedömningsförordningen. Tierps avfallsplan anger bland annat
förutsättningar för deponering, biologisk behandling och bortskaffande av
avfall. Detta innebär att avfallsplanen enligt lagkrav innebär betydande
miljöpåverkan.
Sammanfattning av ärendet

Arbete har påbörjats med framtagning av ny avfallsplan för Tierps kommun.
I arbetet samarbetar Tierps kommun och TEMAB (Tierps Energi & Miljö
AB).
För kommuners avfallsplaner ska i de allra flesta fall en miljöbedömning
genomföras. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i
planen men det är också ett sätt att stämma av att man inte glömmer något
väsentligt ur miljösynpunkt i avfallsplanen. Sedan 1 januari 2018 har
reglerna för hur miljöbedömningen ska genomföras ändrats. En av
förändringarna är att kommunen enligt 6 kap 7 § miljöbalken i ett särskilt
beslut ska avgöra om genomförandet av avfallsplanen kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. I beslutet ska även de omständigheter som talar
för eller emot en betydande miljöpåverkan redovisas och beslutet ska göras
tillgängligt för allmänheten.
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Tidsplan
Arbetet med avfallsplanen har pågått under en tid och kommer att fortsätta
under våren 2018 med bland annat framtagande av en
miljökonsekvensbeskrivning och utställning/ samråd av förslag till
avfallsplan. Avsikten är att beslut om den nya avfallsplanen kommer att tas
vid Kommunfullmäktiges sammanträde 18 september 2018.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till

Chef Samhällsbyggnad
Thorsten Schnaars verksamhetschef Renhållning TEMAB
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§ 48
Dnr 2018/285

Bemyndigande att underteckna handlingar 2018
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att från och med den 27 mars 2018 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.
Sammanfattning av ärendet

Med anledning av nyanställd personal och 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 kommundirektör Randi Graungaard 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 kommundirektör Randi Graungaard, chef
Medborgarservice Lars Ingeberg, för verksamhetsområde samhällsbyggnad
chef samhällsbyggnadsenheten Thomas Kihlström.
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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:
Kommundirektör Randi Graungaard, chef Medborgarservice Lars Ingeberg,
verksamhetschef utbildning Jon-Erik Egerszegi, verksamhetschef vård- och
omsorg Helena Carlsson, verksamhetschef individ- och familjeomsorg Eva
Limmergård, 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 kommundirektör Randi Graungaard eller
ekonomichef Conny Rönnholm eller redovisningschef Tony Borselius.
Undertecknande av kollektivavtal:
Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande
Jonas Nyberg i förening med kommundirektör Randi Graungaard 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 Håkan Bergström eller kommun- och upphandlingsjurist Jenny
Ljungvall Cardoso eller kommundirektör Randi Graungaard.
Undertecknande av externa hyresavtal:
Kommundirektör Randi Graungaard eller ekonomichef Conny Rönnholm.
Med externa hyresavtal avses hyresvärdar utanför kommunkoncernen.
Behovet och avtalsförslaget ska först stämmas av med
fastighetsamordnaren.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Daniel Blomstedt (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att chef
Medborgarservice Lars Ingeberg byts ut till kommundirektör Randi
Graungaard under rubriken - Undertecknande av beställningsskrivelser
och eventuella kontrakt samt övriga ärenden enligt beslut om
upphandling av kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslutsgång

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på föreliggandes förslag och Daniel
Blomstedt (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Daniel Blomstedt (M) yrkande.
Beslutet skickas till

Berörda personer
Ekonomienheten
Fastighetssamordnaren

Ordf sign

Justerandes sign

29

Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-03-27

§ 49
Dnr 2018/79

Kommunstyrelsens delegationsordning 2018
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa kommunstyrelsens delegationsordning enligt föreliggande
förslag,
att ändringen gäller från och med 2018-03-27, samt
att kommunstyrelsens beslut § 168/2017 upphör att gälla från samma datum.
Sammanfattning av ärendet

Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten har
rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning.
Omorganisering av Samhällsbyggnadsenheten

I och med en omorganisation av Samhällsbyggnadsenheten, som trädde i
kraft 2018-01-0,1 krävs en ändring av kommunstyrelsens gällande
delegationsordning (KS § 168/2017). Ändringen innebär att vissa punkter
justeras gällande nya titlar för delegat och ersättare, detta för att
överensstämma med den nya organisationen.
Enligt förlaget föreslås även viss justering av befintliga punkter samt att
tillägg av två nya punkter föreslås.
De två nya punkter som föreslås gäller;
- beslut om fastighetsinlösen i sådana ärenden där Kommunen är skyldig att
lösa in marken samt det tydligt framgår vad kostnaden är per kvadratmeter
markyta enligt kommunfullmäktiges beslut samt priset understiger
300 000kr.
- beslut om bortforsling och skrotning av fordon.
Ändring av delegationsordning enligt föreliggande förslag föreslås med stöd
av kommunallag (2017:725) 6 kap 37 §.

Övriga ändringar
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Enheten Kvalitet och strategisk utveckling

Ändring av punkterna Om002 samt Om003.
Individ- och familjeomsorgen

Ändring av punkten OmBa036
Ändring av punkten OmMi014
Ändring av punkten Ubu008
Ändring av punkten OmBa013
Ändring av punkten Ubu029
Ändring av punkten Ubu007
Ändring av punkten OmBa012
Ändring av punkten OmMi018
Ändring av punkten OmBaV004
Ändring av punkten OmBa036
Ändring av punkten Uao004
Ändring av punkten UbuaoG019
Ny punkt gällande beslut om bistånd i form av boendestöd till SUF
målgrupp
Ny punkt gällande beslut om bistånd i form av familjestödjande
öppenvårdsinsatser i egen regi
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande med förslag till ändringar
Beslutet skickas till

Medborgarkansliet för expediering
Individ- och familjeomsorgen
Enheten för kvalitet och strategisk utveckling
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§ 50
Dnr 2018/191

Valärenden för förtroendevalda 2018
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att utse Joachim Stormvall (MP) ledamot i utskottet arbete och omsorg från
och med den 27 mars 2018 till och med en 31 december 2018.
Sammanfattning av ärendet

Carina Larsson (MP) har avsagt sig uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen, samt ledamot i utskottet arbete och omsorg och
pensionärsrådet från och med den 30 januari 2018.
På kommunfullmäktige den 27 februari blev Joachim Stormvall (MP) till
ersättare kommunstyrelsen och ska nu väljas till ledamot i utskottet arbete
och omsorg från och med den 27 mars 2018 till och med en 31 december
2018.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut § 28/2018
Beslutet skickas till

De entledigade och de valda för kännedom
Förtroendemannaregistret Troman, för åtgärd
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§ 51
Dnr 2017/851

Anmälan av ordförandebeslut
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att ta anmälan om ordförandebeslut till protokollet.
Sammanfattning av ärendet

Ett ordförandebeslut har fattats den 7 december 2017 med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt U005 avseende att enligt 6 kap
19 § föräldrabalken avge yttrande till Södertörns tingsrätt.
Beslutsunderlag

Ordförandebeslut från den 7 december 2017
Beslutet skickas till

Individ- och familjeomsorgen
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§ 52
Dnr 2018/239

Redovisning av delgivningar till kommunstyrelsen
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av delgivningar.
Sammanfattning av ärendet

Följande handlingar redovisas
Diarienummer KS 2018/236
Handlingsid KS 2018.939
Diarienummer KS 2018/1
Handlingsid KS 2018.852
Diarienummer KS 2018/189
Handlingsid KS 2018.723
Diarienummer KS 2017/717
Handlingsid KS 2018.673
Diarienummer KS 2018/178
Handlingsid KS 2018.686
Diarienummer KS 2018/1
Handlingsid KS 2018.672
Diarienummer KS 2018/168
Handlingsid KS 2018.666
Diarienummer KS 2018/151
Handlingsid KS 2018.646
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§ 53
Dnr 2018/171

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
Sammanfattning av ärendet

Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt kommunallagen, inklusive
beslut som fattas med vidaredelegation.
Sammanställning över delegationsbeslut:
Bygglov
Handlingsid KS 2018.1322
Period: 2018.02.02 – 2018.03.15
Miljö- och hälsoskydd
Handlingsid KS 2018.1321
Period: 2018.02.02 – 2018.03.15
Fastställande av faderskap
Handlingsid KS 2018.710
Period: 2018.02.13 – 2018.02.15
Handlingsid KS 2018.707
Period: 2018.01.15 – 2018.02.15
Handlingsid KS 2018.1417
Period: 2018.03.14 – 2018.03.14
Handlingsid KS 2018.1418
Period: 2018.02.21 – 2018.03.21
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser
Handlingsid KS 2018.650
Period: 2018.01.01 – 2018.01.31
Handlingsid KS 2018.1323
Period: 2018.01.01 – 2018.01.28
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Bostadsanpassningsbidrag
Handlingsid KS 2018.661
Period: 2018.01.23 – 2018.01.30
Handlingsid KS 2018.1071
Period: 2018.02.08 – 2018.02.23
Upphandling
Handlingsid KS
Period:
Parkeringstillstånd
Handlingsid KS
Period:
Färdtjänst
Handlingsid KS 2018.1291
Period: 2017.12.29 – 2018.03.13
Kommunala bidrag till enskilda vägar
Handlingsid KS 2018.1379
Period Lista 3-4/2017
Handlingsid KS 2018.1380
Period Lista 1/2018
Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution
Handlingsid KS 2018.171listan skapas på sammanträdesdagen
Period: Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 27 mars 2018, lista
2/2018
Beslutsunderlag

Delegationslistor från verksamheterna.
Beslutet skickas till

Medborgarkansliet
Anna-Carin Nilsson Administrativ assistent IFO
Ulrika Hedqvist Chef Kommunikationsenheten
Ulf Sandell Chef Upphandlingsenheten
Kristina Matsson Handläggare Bostadsanpassning
Hanna Fontaeus Enhetschef IFO
Ann-Mari Sundin Avgiftshandläggare
Pia Wiberg Avgiftshandläggare
Monica Mattsson Administrativ assistent IFO
Carina Norin Administrativ assistent IFO
Åsa Lindahl Administratör IFO
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§ 54
Dnr 2018/193

Redovisning av protokoll 2018
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av protokoll.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde 30 januari 2018, §§ 1-16
Sammanträde 6 mars 2018, §§ 17-28
Utskottet samhällsbyggnad
Sammanträde 30 januari 2018, §§ 1-25
Sammanträde 6 mars 2018, §§ 26-37
Utskottet barn och ungdom
Sammanträde 30 januari 2018, allmänt §§ 25-30
Sammanträde 30 januari 2018, sekretess §§ 1-24
Sammanträde 14 februari 2018, sekretess §§ 31-45
Sammanträde 6 mars 2018, allmänt §§ 57-61
Sammanträde 6 mars 2018, sekretess §§ 45-56
Utskottet arbete och omsorg
Sammanträde 23 januari 2018, LVM sekretess § 1
Sammanträde 30 januari 2018, allmänt §§ 9-11
Sammanträde 30 januari 2018, allmänt §§ 2-8
Sammanträde 6 mars 2018, allmänt §§ 16-22
Sammanträde 6 mars 2018, sekretess §§ 12-15
Jävsnämnden
Sammanträde 14 mars 2018, §§ 1-8
Pensionärsrådet
Sammanträde 28 februari 2018, §§ 1-5
Rådet för funktionshinderfrågor
Sammanträde 28 februari 2018, §§ 1-4
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Valnämnden
Sammanträde 26 februari 2018, §§ 1-11
Tierps Energi och Miljö AB
Sammanträde 12 december 2017, § 1-9
Tierps Fjärrvärme AB
Sammanträde 12 december 2017, § 1-8
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§ 55
Dnr 2018/309

Årsredovisning och verksamheternas verksamhetsberättelser
2017
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning för år 2017.
Sammanfattning av ärendet

Årsredovisning och bokslut har upprättats för år 2017.
Förvaltningsberättelsen är kommunstyrelsens översikt och analys av de
olika verksamhetsområdena inklusive de kommunala bolagen, och lämnas
till kommunfullmäktige för godkännande.
Bengt-Olov Eriksson, kommunstyrelsens ordförande, sammanfattar året:
Tierp fortsätter att växa! Den positiva trenden och det stora intresset för
Tierp från omvärlden, har hållit i sig även under 2017. Befolkningen ökade
med 186 personer, vilket helt och hållet beror på det positiva flyttnettot.
Trots att det föddes 229 barn under året är födelsenettot svagt negativt med
minus fyra invånare.
De senaste årens relativt höga födelsetal i kombination med en hög inflyttning
av barnfamiljer har gjort att behovet av förskoleplatser har exploderat. En ny
förskola, Kvarnbacken, med sex avdelningar har byggts under året och kunde
tas i bruk i början av 2018. Ytterligare två förskolor är under upphandling
plus ett antal tillfälliga paviljonglösningar som används för att klara de
ökande behoven.
Efterfrågan på nya bostäder är fortsatt mycket hög, trots att ett antal nya
lägenheter har färdigställts under året. Badhusgatans sista etapp, Parkgården
samt studentlägenheterna i Högbergsparken blev inflyttningsklara under året.
Vid årsskiftet startade dessutom ombyggnationen av Björkgården till
Trygghetsboende med 22 lägenheter. Kön till Tierpsbyggens bostäder är ca
9 000 personer och även kön till villatomter är hög. De 15 villatomter som
iordningställdes i Vallskoga såldes snabbt.
Även efterfrågan på mark är mycket stor vilket gör att planarbetet har varit
och är prioriterat. Detaljplanen för Siggbo handelsområde fastställdes under
året och fortsatte för Siggbo trädgårdsstad och Triangelparken.
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Det sista området kommer förutom bostäder att inrymma ett nytt vård- och
omsorgsboende med byggstart under 2018. Byggandet av en ny brand- och
ambulansstation har påbörjats i det närbelägna Siggbo företagspark.
Den höga efterfrågan gäller även övriga delar av kommunen och
bostadsbyggande planeras 2018 också i Söderfors, Månkarbo och Örbyhus.
Detaljplanen för Karlholms strand vann laga kraft i början av året och
saneringsarbetet av det gamla industriområdet avslutades under senare delen
av året. Det innebär att byggnation av nya bostäder i området kan komma
igång under 2018.
Ekonomiskt redovisar vi ett resultat på + 4 mnkr vilket är betydligt sämre än
budget och också betydligt sämre än prognoserna under året. De största
negativa avvikelserna redovisar förskoleverksamheten, äldreomsorgen och
funktionshindradeomsorgen. Till stor del beror det på volymökningar men
också på svårigheten att anpassa verksamheten till ändrade behov.
Gymnasieskolan redovisar en kraftig positiv avvikelse, vilket främst beror på
att man haft betydligt fler elever från andra kommuner och att fler
Tierpselever än tidigare har valt Högbergsskolan.
Fokus under 2017 har av naturliga skäl varit mycket på tillväxtfrågor som
byggande och relaterade frågor. Det gäller att dra nytta av vårt geografiska
läge och agera när ”tåget går”. Men det är viktigt att komma ihåg att utan en
väl fungerande skola, omsorg, kultur och fritid mm. kan vi aldrig vara en
attraktiv kommun. Tack vare att vi har en väl fungerande verksamhet och
service har vi också möjlighet att uppnå ett lyckat resultat med de satsningar
vi gör.
Till sist vill jag tacka alla anställda och förtroendevalda för ett väl genomfört
och framgångsrikt verksamhetsår 2017.
Beslutsunderlag

Årsredovisning del 1 och 2 med verksamheternas verksamhetsberättelser
2017
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§ 56
Dnr 2018/221

Renhållningsordning för Tierps kommun
Beslut

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna ny renhållningsordning för Tierps kommun och att den ska
gälla fr.o.m. den 1 maj 2018, samt
att renhållningsordning fastställd av kommunfullmäktige § 162/2012
upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet

Tierps Energi & Miljö AB (TEMAB) ansvarar på uppdrag av Tierps
kommun för insamling, transport, behandling (återvinning och
bortskaffande) och planering av avfall.
Den föreslagna renhållningsordningen förtydligar ansvaret mellan Tierps
kommun och Tierps Energis och Miljö AB. De främsta förtydliganden är
kopplat till hantering av komposterbart avfall/matavfall samt hämtnings
intervall.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Renhållningsordning för Tierps kommun
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§ 57
Dnr 2018/214

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i
Tierps kommun 2017
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska insats i
Tierps kommun 2017.
Sammanfattning av ärendet

Patientsäkerhetsberättelse 2017, utarbetad av Karina Vallström,
verksamhetschef Elevhälsan och Ann-Christin Davik Forsanker, Medicinskt
ledningsansvar.
Beslutsunderlag

Beslut utskottet barn och ungdom § 58/2018
Patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska insats i Tierps
kommun 2017
Beslutet skickas till

Karina Vallström, verksamhetschef Elevhälsan
Ann-Christin Davik Forsanker, Medicinskt ledningsansvar
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§ 58
Dnr 2018/190

Patientsäkerhetsberättelsen 2017 för vård och omsorg
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att med godkänna patientsäkerhetsberättelsen för vård och omsorg 2017.
Sammanfattning av ärendet

Den i januari 2011 började patientsäkerhetslagen att gälla (2010:659). Varje
år måste vårdgivare lämna in en patientsäkerhetsberättelse. Den beskriver
hur vårdgivaren har arbetat med att identifiera, analysera och minska risker i
vården. Patientsäkerhetsberättelsen ska även redogöra för de resultat som
uppnåtts under föregående år.
Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Carin Thunman,
verksamhetschefer Helena Carlsson och Randi Graungaard har tillsammans
utarbetat patientsäkerhetsberättelsen 2017.
Beslutsunderlag

Beslut utskottet arbete och omsorg § 20/2018
Patientsäkerhetsberättelsen 2017 för vård och omsorg
Beslutet skickas till

Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)
Verksamhetschef vård och omsorg
Kommundirektör
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§ 59
Dnr 2018/252

Riktlinje för stöd och hjälp i ordinärt och boende enligt
socialtjänstlagen
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta Riktlinje för stöd och hjälp i ordinärt och särskilt boende enligt
socialtjänstlagen - Vård och omsorg till äldre och personer med
funktionsnedsättning från och med 1 juni 2018, samt
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att tidigare riktlinje Övergripande riktlinjer för äldre och personer med
funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL), Kf 2013 § 76 upphör att gälla
31 maj 2018.
Sammanfattning av ärendet

Revidering av nu gällande riktlinje påbörjades under hösten 2017 med
anledning av att berörda verksamheter infört IBIC, Individens Behov i
Centrum. IBIC är ett nationellt behovsinriktat, systematiskt och strukturerat
arbetssätt för att bedöma äldres och personer med funktionsnedsättningars
behov av stöd från socialtjänsten.
Beslutsunderlag
Övergripande riktlinjer för äldre och personer med funktionsnedsättning
Socialtjänstlagen (SoL), Kf 2013 § 76
Riktlinje för stöd och hjälp i ordinärt och särskilt boende enligt
socialtjänstlagen - Vård och omsorg till äldre och personer med
funktionsnedsättning
Motivering
Förslag till ny riktlinje innebär en anpassning till ny lagstiftning och rådande
rättspraxis på området samt ett förtydligande för både myndighet, utförare
och kommunmedborgare.
Metod
Arbetet har genomförts av en arbetsgrupp bestående av representanter från
berörda verksamheter Individ- och familjeomsorg och Vård och omsorg.
Även representanter från Pensionärsrådet har deltagit i arbetet och ställt sig
positiva till förslaget.
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Arbetet har inneburit granskning av aktuell rättspraxis samt jämförelse med
hur fem kommuner (Östhammar, Knivsta, Uppsala, Borlänge och Örebro)
som arbetar enligt IBIC reviderat sina riktlinjer efter införandet.
Det nya förslagets innehåll
Det nya förslaget omfattar traditionell äldreomsorg och har i jämförelse med
nu fastställd riktlinje en förändrad disposition och uppdaterad terminologi
utifrån Socialstyrelsens definitioner och begrepp. Förslaget innebär även
förtydliganden kring den enskildes ansvar, hushållsgemenskap, vem som
kan företräda den enskilde i kontakt med myndigheten, kommunens ansvar
för medborgare, anhöriganställningar och vad som omfattas av rätten till
bistånd.
Förslaget innebär även att nu gällande schablontider för insatser samt
bistånd till LSS målgrupp och boendestöd för personer med psykisk
funktionsnedsättning lyfts ur riktlinjen och att insatsen korttidsplats
renodlas.
Beslutsunderlag

Beslut utskottet arbete och omsorg § 21/2018
Riktlinje för stöd och hjälp i ordinärt och särskilt boende enligt
socialtjänstlagen
Beslutet skickas till

Tf. verksamhetschef Individ- och familjeomsorg
Verksamhetschef Vård och omsorg
Verksamhetsutvecklare Individ- och familjeomsorg
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