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§ 29

Ändring av föredragningslistan  

Beslut 
kommunfullmäktige beslutar 

att följande ärende tas bort från föredragningslistan:

 Revisionsberättelse för år 2017 avseende gemensam 
överförmyndarnämnd

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-04-10

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 30
  
Allmänhetens frågestund  

Vid varje kommunfullmäktigesammanträde, har allmänheten möjlighet att 
ställa frågor till kommunen under ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden 
pågår i 30 minuter och startar före det ordinarie sammanträdet. 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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§ 31
Dnr 2018/194     

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda   

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet
kommunfullmäktige beslutade § 113/2003 att inrätta en postlåda där 
folkbokförda kommuninvånare, oavsett ålder, kan lämna förslag och 
synpunkter på kommunens verksamheter. Inkomna förslag/synpunkter ska 
enligt beslutet hanteras på ett enkelt och rationellt sätt för att sedan 
redovisas till kommunfullmäktige.

Följande förslag/synpunkter redovisas:

Dnr KS 2018/194
Den 28 februari 2018 inkom ett förslag om att Tierps kommun kan tillverka 
en app där medborgarna kan hjälpa kommunen med åsikter, felanmälan på 
lampor, cykelvägar mm. Chef för Kommunikationsenheten 
Medborgarservice Ulrika Hedqvist svarar att Tierps kommun inte planerar 
att tillverka en sådan app. Tierps kommun har en ny mobilanpassad 
webbplats där det är enkelt och smidigt att felanmäla via mobilen. Man kan 
även bifoga en bild eller film. Ett tips är att lägga upp 
”felanmälningsformulär på sin mobils ”hemskärm” så blir funktionen nästan 
som en app.

Den 12 mars 2018 inkom ett förslag om att Tierps kommun att leverera mat 
till Björkens matsal för att de boende och andra pensionärer ges tillfälle till 
gemensamma måltider. Det kan inte bli dyrare än att åka runt med matlådor. 
Många ensamma saknar en gemenskap. Kostchef, Kostenheten Maria 
Leopardi svarar och tackar för förslaget och lovar att undersöka frågan och 
se om det går att öppna en ”öppen” servering på Björken.
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§ 32
Dnr 2018/273     

Anmälan av motion - Utbilda hela organisationen för att 
upptäcka våldsutsatta kvinnor – Sara Sjödal (C)  

Beslut 
kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Sara Sjödal (C) lämnade den 8 mars 2018 in en motion med följande 
förslag: 

Att utsätta en annan människa för våld i olika former såväl fysiskt, psykiskt 
som sexuellt är olagligt och därmed straffbart. Vi har som samhälle 
gemensamt bestämt att detta är något som absolut inte är godtagbart, ändå 
pågår det hela tiden. Problemet är att detta våld till stor del sker utan att 
några anmälningar görs, vilket i sin tur ger förövaren möjlighet att fortsätta. 
På detta vis utvecklas "första slaget" till systematiskt våld utan att samhället 
griper in. Mörkertalen är enligt Brottsförebyggande rådet särskilt stora vad 
gäller sexualbrott och våld i nära relationer. Vid en stor nationell studie, 
genomförd av Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK), konstaterades att 
14 procent av kvinnorna uppgav att de utsatts för fysiskt våld och hot av en 
partner. Det är ungefär var sjunde kvinna. 20 procent av kvinnorna uppgav 
att de utsatts för upprepat och systematiskt psykiskt våld av en partner. Det 
är var femte kvinna. Sju procent av kvinnorna uppgav att de utsatts för 
allvarligt sexuellt våld av en aktuell eller tidigare partner, det är ungefär var 
fjortonde kvinna.

Våldet i sig är fruktansvärt och straffbart men få tänker på de långsiktiga 
följderna för den som blivit utsatt. NCKs nationella studie som berördes 
ovan visade också på att det fanns starka kopplingar mellan våldsutsatthet 
och ohällsotillstånd som exempelvis psykisk- och fysisk ohälsa, riskbruk av 
alkohol och självskadebeteende. Oavsett under vilken period i livet 
övergreppen skett satte det tydliga spår i form av ohälsa.

Kommunens anställda möter i sitt arbete många kvinnor och statistiken talar 
för att flera av dessa kvinnor är våldsutsatta utan att någon reagerar. 
Verksamheter som möter människor i olika situationer har därför ett ansvar 
att försöka fånga upp kvinnor inom det stora mörkertalet för att erbjuda den 
hjälp som är möjlig att få. Det är ett gemensamt ansvar vi alla har. För att 
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detta ska vara möjligt behövs grundläggande kunskap, hos kommunens alla 
medarbetare och förtroendevalda. Ofta är det socialtjänst som utbildas i och 
har denna kunskap men för att kommunen ska bära sitt samhällsansvar krävs 
att hela organisationen har denna kunskap. Att se och kunna upptäcka 
signalerna är första steget för att hjälpa en våldsutsatt kvinna ur sin 
situation.

Med hänvisning till bakgrunden ovan föreslår jag att kommunfullmäktige 
beslutar:

att för alla kommunens medarbetare som saknar utbildning inom området 
genomföra NCKs Webbkurs om våld

att utbildnings- och diskussionstillfällen ordnas för kommunens 
förtroendevalda kopplat till genomförande av NCKs Webbkurs om våld.

Beslutsunderlag 
Motion - Utbilda hela organisationen för att upptäcka våldsutsatta kvinnor – 
Sara Sjödal (C)

Beslutet skickas till
kommunsekreterare
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§ 33
Dnr 2018/312     

Anmälan av motion – Sjuknärvaro - Alexander Karlsson (V)  

Beslut 
kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Alexander Karlsson (V) lämnade den 19 mars 2018 in en motion med 
följande förslag: 

Sannolikt finns det många orsaker till att en medarbetare går till jobbet trots 
sjukdom. Det kan för hen som har en så kallad sms-anställning röra sig om 
rädsla för att inte bli inringd mer. Det kan handla om en känsla av att inte ha 
råd med inkomstförlusten som karensdagen innebär, för den deltidsanställde 
undersköterskan. Det skulle också kunna bottna i en ovilja att försätta sina 
kollegor i en ohållbar arbetsmiljö på grund av låg bemanning. 
Anledningarna är säkerligen flera och dom väger troligtvis in i varandra. 
Sjuknärvaro innebär inte bara ett stort problem för den sjuke, som inte bara 
riskerar sitt eget liv och välmående, utan även dennes kollegor och andra 
hen kommer i kontakt med i sitt arbete, exempelvis äldre inom hemtjänst 
och särskilt boende, individer som i många fall redan har nedsatt hälsa. 
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta:

att årligen 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 att få ner sjuknärvaro till noll.

att sjuknärvaro, i likhet med sjukfrånvaro, redovisas löpande för
politiken vid exempelvis årsbokslut.

Beslutsunderlag 
Motion – sjuknärvaro – Alexander Karlsson (V)

Beslutet skickas till
Kommunsekreteraren 
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§ 34
Dnr 2018/298     

Interpellation - Varför följer TKAB inte lagen om offentlig 
upphandling? – Sara Sjödal (C)  

Beslut 
kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får framställas och

att interpellationen anses vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Sara Sjödal (C) inkom den 14 mars 2018 med en interpellation där hon 
skriver:

Förvaltningsrätten har just fällt sin dom: Tierps kommunfastigheter AB har 
gjort sig skyldiga till lagbrott genom att inte utlysa en upphandling offentligt 
som gällde ombyggnation av Vegahallen. En ombyggnation som kostar 
ungefär 35 miljoner. Bötesbeloppet är 2,5 miljoner kronor. Domen är rättvis 
eftersom lagen om offentlig upphandling, LOU, ska följas då den 
säkerställer att värdefulla skattekronor används på bästa vis och att det inte 
ska finnas möjlighet till korruption och utestängande av intresserade 
leverantörer.

LOUs syfte är att säkerställa att våra skattekronor används på bästa vis, att 
utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns samt att säkerställa att 
upphandlingar görs affärsmässigt. Vid offentlig upphandling måste därför 
principerna om likabehandling och icke-diskriminering, transparens, 
proportionalitet och ömsesidigt erkännande beaktas. Många krångliga ord 
men de betyder helt enkelt att LOU säkerställer att allt går schysst till och 
att skattemedel används på bästa vis. Öppenhet, ordning och reda. Nu har 
förvaltningsrätten fastslagit att det kommunala bolaget inte följt lagen om 
offentlig upphandling.

Med anledning av bakgrunden ovan frågar jag ordförande i Tierps 
kommunfastigheter AB och AB Tierpsbyggen:

- Vem betalar böterna, blir det höjda hyror för alla eller läggs allt på 
kultur och fritid?

- Tillkommer det ytterligare kostnader för rättegångskostnader kopplat 
till domen, i så fall hur stora?
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- Finns fler byggprojekt beställda utan att LOU tillämpats trots att 
lagen kräver det inom Tierps kommunfastigheter och AB 
Tierpsbyggen?

Svar från Bengt-Olov Eriksson (S):
Sara Sjödal (C) ställer tre frågor till mig med anledning av att 
Konkurrensverket och sedan Förvaltningsrätten anser att Tierps 
kommunfastigheter (TKAB) inte fullt ut följer lagen om offentlig 
upphandling (LOU). TKAB har ramavtal med tre olika byggentreprenörer 
för att kunna göra avrop på löpande behov av byggentreprenader. Dessa 
entreprenörer är naturligtvis upphandlade enligt LOU. Det 
Konkurrensverket anser är att TKAB vid alla projekt ska göra en förnyad 
LOU-upphandling av dessa tre för att avgöra vem av dem som ska göra 
entreprenaden. TKAB:s försäkringsbolag har tagit över ärendet och kommer 
att överklaga Förvaltningsrättens dom till nästa instans.

Så till frågorna:

”Vem betalar böterna, blir det höjda hyror för alla eller läggs allt på kultur 
och fritid?”

- Eventuella bötesbelopp täcks av TKAB:s försäkringsbolag, vilket 
innebär att det inte påverkar hyresnivåerna.

”Tillkommer det ytterligare kostnader för rättegångskostnader kopplat till 
domen, i så fall hur stora?”

- Försäkringsbolaget driver processen vidare i nästa instans utan 
kostnad för TKAB.

”Finns fler byggprojekt beställda utan att LOU tillämpats trots att lagen 
kräver det inom Tierps kommunfastigheter och AB Tierpsbyggen”?

- Efter Konkurrensverkets uttalande genomförs ett förenklat 
förfarande där de tre ramavtalsentreprenörerna ges möjlighet att 
lämna anbud.

Yttranden 
Sara Sjödal (C) yttrar sig. 

Bengt-Olov Eriksson (S) yttrar sig. 

Jenny Lundström (MP) yttrar sig. 

Daniel Blomstedt (M) yttrar sig.
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Åsa sikberg (M) yttrar sig.

Catarina Deremar (C) yttrar sig.

Beslutsunderlag 
Interpellation - Varför följer TKAB inte lagen om offentlig upphandling? – 
Sara Sjödal (C)
Svar från Bengt-Olov Eriksson på interpellation - Varför följer TKAB inte 
lagen om offentlig upphandling? Sara Sjödal (C)

Beslutet skickas till
Kommunsekreteraren 
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§ 35
Dnr 2018/363     

Fråga - Vem beslutar om framtiden för Hållnäs skola? - Sara 
Sjödal (C)  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att frågan får framställas och

att frågan anses vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Sara Sjödal (C) inkom den 4 april 2018 med en fråga där hon skriver:
I media har det tydligt framgått att Hållnäs skola saknar behöriga lärare till
hösten. Ordförande i Utskottet Barn och Ungdom, Kenneth Gunnarsson, 
uttalar sig i UNT: – Som läget är i dag har vi inga sökande till de tre 
lärartjänsterna på skolan. Det gör att det kan bli aktuellt att diskutera en 
nedläggning, men ännu är inga beslut fattade.

Hållnäs skola har ett mycket högt värde för Tierps kommuns attraktivitet. 
Skolan på Hållnäshalvön rymmer också Naturskolan som är en verksamhet 
med mervärde för alla skolor. Lokala landsbygdsskolor i Tierps olika delar 
av kommunen är en stor drivkraft för att barnfamiljer ska välja att etablera 
sig i just vår kommun. En skola är i allra första hand till för eleverna och ska 
givetvis erbjuda alla elever samma möjligheter. Utifrån kommunens 
attraktivitet finns ytterligare anledningar att agera för skolans fortsatta 
framtid. Om så krävs, sätta in extra resurser via ombudgetering och fundera 
på nya lösningar.

Nu måste kommunen agera och verkligen tänka nytt. Hur kan Tierps 
kommun skapa så pass attraktiva tjänster att behöriga lärare söker? Att 
rekryteringen inför höstterminen lyckas är avgörande för Hållnäs skolas 
framtid, då måste alla möjligheter utredas. Nu när kommunen står inför 
faktum finns två vägar – ge upp skolan och centralisera eleverna till 
Skärplinge eller tänka framåt och satsa för att skapa framtidens lärartjänster. 
En utveckling som sedan kan spridas till övriga skolor och på det viset säkra 
lärarkompetensen då problematiken med att få behöriga sökanden inte är 
unikt för Hållnäs skola.

I det fall nedläggningshotet blir verklighet till följd av att kommunen inte 
lyckas skapa tillräckligt attraktiva lärartjänster uppstår följdfrågan, vilken 
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skola står näst på tur att avvecklas? Med anledning av bakgrunden ovan 
frågar jag ordförande i utskottet barn och ungdom:
- Fortgår processen med att ta fram en lösning på att finna behöriga lärare 
genom att omforma tidigare utlysta tjänster för att öka attraktiviteten?
- Kommer beslut angående Hållnäs skolas framtid tas i Tierps
kommunfullmäktige? I så fall när är det inplanerat att beslut ska tas?

Svar på fråga
Kenneth Gunnarsson (MP) svarar på frågan:
Det är som bekant problem att rekrytera behöriga lärare till landets skolor, 
och det gäller särskilt ute på landsbygden. Ännu mer problematiskt är det 
när det handlar om en skola som Hållnäs skola, som har integrerade 
årskullar – åk. F-3 och 4-6 , då det ställer särskilda krav på kompetens och 
erfarenhet av lärarna. Det är anledningen till att det de senaste åren har varit 
stor omsättning på lärare i Hållnäs. Det är en ogynnsam situation för 
eleverna, då kontinuitet i relationerna elev/lärare är en viktig faktor för 
elevernas resultat. Inför läsåret 18/19 har alla tre lärare i Hållnäs av olika 
skäl valt att säga upp sina anställningar och rekrytering har pågått en längre 
tid. Inför risken att stå utan lärare till hösten har rektor initierat en process 
för att hålla föräldrar informerade om hur situationen utvecklas, allt med 
målet att barnen ska få den utbildning och den kvalitet de har rätt till.

Svar på fråga 1:
Processen fortgår med att ta fram en för eleverna fungerande lösning till 
höstterminen. Rekryteringsprocessen efter behöriga lärare pågår, men 
tjänsterna kan inte omformas då skolformen och skolans storlek sätter 
villkoren. De senaste dagarnas rekryteringsprocess har resulterat i visat 
intresse från flera erfarna lärare, och förhoppningen från rektors sida är att 
personalsituationen ska vara löst inom kort.

Svar på fråga 2:
Det krävs ett myndighetsbeslut för att flytta elever från en skola till en 
annan, eller stänga en skola för kortare eller längre tid, eller för att lägga ned 
en skola. Prejudicerande domar säger att beslut ska fattas av KS eller KF. 
Om det blir aktuellt med ett stängningsbeslut för Hållnäs skola, är det KS 
som fattar det beslutet.

Yttrande 
Sara Sjödal (C) yttrar sig. 
Kenneth Gunnarsson (MP) yttrar sig.

Beslutsunderlag 
Fråga - Vem beslutar om framtiden för Hållnäs skola? Sara Sjödal (C)

Beslutet skickas till
Kommunsekreteraren 
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§ 36
Dnr 2018/221     

Renhållningsordning för Tierps kommun  

Beslut 
kommunfullmäktige beslutar 

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

Beslutet skickas till
Ledningsstöd för registrering 
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§ 37
Dnr 2018/252     

Riktlinje för stöd och hjälp i ordinärt och boende enligt 
socialtjänstlagen   

Beslut 
Kommunfullmäktige  beslutar 

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. Förslag till ny riktlinje innebär en 
anpassning till ny lagstiftning och rådande rättspraxis på området samt ett 
förtydligande för både myndighet, utförare och kommunmedborgare. 

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. 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 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 kommunstyrelsen § 59/2018
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Beslut utskottet arbete och omsorg § 21/2018
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

Beslutet skickas till
Tf. verksamhetschef Individ- och familjeomsorg
Verksamhetschef Vård och omsorg
Verksamhetsutvecklare Individ- och familjeomsorg
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§ 38
Dnr 2017/848     

Prisjustering inom valfrihetssystemet LOV  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

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 LOV-
leverantörernas 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 LOV-
företag, 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. 
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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.

Beslutsunderlag 
Beslut kommunstyrelsen § 41/2018
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 27/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande och utredning
Prisjustering inom Tierps kommuns valfrihetssystem

Beslutet skickas till
Kommundirektör
Verksamhetschef vård och omsorg, 
Utredare/utvecklare kvalitet och strategisk utveckling
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§ 39
Dnr 2018/220     

Ekonomiskt stöd till skälig kostnad för personlig assistans 
enligt LSS  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

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, samt

att ersättningen därefter beräknas årligen till 89,37 % av den statliga 
assistansersättningen. 

Reservation
Joakim Larsson (SD), Sören Westerlund (SD), Göran Ek (SD), Bengt 
Lindström (SD), Daniel Hedberg (SD), Ingeborg Rosa Malmberg (SD) 
anmäler skriftlig reservation till förmån för eget yrkande. /Bilaga/ 

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 
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assistansanordnare, eller att själv vara arbetsgivare för sina assistenter, ska 
kommunen ersätta skäliga kostnader för assistansen.

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. 

Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt följande 
ändringsyrkande: 

att stödnivån för ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig 
assistans sätts till 295 kronor per timme för 2018,

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, samt

att beslutet träder i kraft 1 juli 2018 och i samband med det upphäva 
tidigare beslut Ks. § 851/2009.

Bifall 
Viktoria Söderling (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens 
förslag och Joakim Larssons (SD) ändringsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag 
Beslut kommunstyrelsen § 42/2018
Beslut utskottet arbete och omsorg § 18/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande och utredning
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Ekonomiskt stöd till skälig kostnad för personlig assistans enligt LSS

Beslutet skickas till
Verksamhetschef vård och omsorg
Verksamhetschef individ och familjeomsorg
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§ 40
Dnr 2018/343     

Årsredovisning räddningsnämnden  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga årsredovisning 2017 avseende gemensamma räddningsnämnden i 
Uppsala län till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Uppsala kommun har överlämnat årsredovisning 2017 för gemensamma 
räddningsnämnden.

Beslutet skickas till
Kommunsekreteraren 
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§ 41
Dnr 2018/309     

Årsredovisning och verksamheternas verksamhetsberättelser 
2017  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

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.

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bifall
Jonas Nyberg (S) och Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Yttrande
Daniel Blomstedt (M) yttrar sig.
Joakim Larsson (SD) yttrar sig. 

Anna Ahlin (C) yttrar sig. 
Gunilla Wisell (KD) yttrar sig. 
Elisabeth Rosengren (V) yttrar sig.
Åsa Sikberg (M) yttrar sig.
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Beslutsunderlag 
Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslut kommunstyrelsen § 55/2018
Årsredovisning del 1 och 2 med verksamheternas verksamhetsberättelser 
2017

Beslutet skickas till
Kommunsekreteraren 
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§ 42
Dnr 2018/337     

Revisionsberättelse för 2017 avseende kommunstyrelsen  

Jäv 
Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter under 2017 Bengt-Olov Eriksson 
(S), Jonas Nyberg (S), Pia Wårdsäter (S), Anette Pettersson (S), Viktoria 
Söderling (S), Kenneth Gunnarsson (MP), Urban Blomster (V), Catarina 
Deremar (C), Sara Sjödal (C), Erik Kolm (C), Daniel Blomstedt (M), Åsa 
Sikberg (M), Joakim Larsson (SD) och Bengt Lindström (SD) samt 
nämndens ersättare Gunnar Jansson (S), Helena Broman (S), Torgny 
Helgesson (S), Alexander Karlsson (MP), Anna Ahlin (C), Lotta Carlberg 
(C), Lars-Göran Birkehorn Karlsen, Jim Blomstedt (M), Sören Westerlund 
(SD) och Bengt Lindström (SD) deltar inte i kommunfullmäktiges 
behandling och beslut i ärendet på grund av jäv. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga Revisionsberättelse för 2017 till handlingarna, samt

att bevilja kommunstyrelsen och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 
2017 års förvaltning. 

Sammanfattning av ärendet
Vid dagens sammanträde deltar Per Davidsson, ordförande revisionen och 
föredrar 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.
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Den för året gällande revisionsplanen vilket innebär att fördjupade 
granskningsinsatser genomförts inom följande områden:

 Granskning av kommunens hantering av deponier
 Granskning av personal- och kompetensförsörjning
 Granskning av den interna kontrollen i pensionshantering och 

redovisning
 Granskning av kommunens förebyggande arbete mot hot och våld
 Granskning av lönehanteringen i den gemensamma lönenämnden, en 

gemen-sam granskning med Tierp, Älvkarleby och Knivsta

Utöver detta har revisionen genomfört granskningar av den övergripande 
ansvarsutövningen, kommunens årsredovisning och delårsrapport.
Nedan redogör vi för granskningens resultat.
Bedömningen är att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 
Årets resultat är positivt och uppgår till +4,1 mnkr (+41,3 mnkr). Resultat 
visar en negativ avvikelse mot budget med ca 18,5 mnkr. Kommunen klarar 
balanskravet enligt kom-munallagen.

Kommunfullmäktiges finansiella mål
 Kommunens resultat ska uppgå till minst 1,5 % av summan av 

skatteintäkter och generella statsbidrag
 Investeringarna i den skattefinansierade verksamheten ska 

finansieras av avskrivningar och resultat för samma verksamhet.

Inget av målen uppfylls. 

Verksamhetsmål
Av årsredovisningen framgår att det pågår ett arbete med att tydliggöra 
kommunens mål och mätbarheten av dessa. Redovisningen börjar med en 
beskrivning av målen och vilka aktiviteter som genomförts under 2017. 
Därefter presenteras bedömningar i tre olika tabeller:

 Övergripande inriktningsinål och koininungeinensainina mål 2017-
2019. Bedöm-ningen är att samtliga mål följer riktningen för att nå 
målen

 Mål utifrån den Regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län 
(RUS). Av fem mål följer två riktningen för att nå målen, två av 
målen har en negativ utveckling jämfört med målen och ett mål 
följer delvis utvecklingen

 Verksamhetsmål, av 50 mål bedöms 11 vara uppfyllda, 34 delvis 
uppfyllda och 4 är inte uppfyllda. Det finns även ett mål som inte 
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anses vara applicerbart. 6 av de mål som anses uppfyllda återfinns 
inom kultur- och fritidsverksamheten

Sammanställningen innebär att redovisningen har förbättrats jämfört med 
tidigare år. Revisionen saknar kommunstyrelsens sammanfattande 
bedömning av måluppfyllelsen.

Rättvisande räkenskaper
Revisionen bedömer att räkenskaperna är rättvisande med undantag av 
materiella anläggningstillgångar då kommunen inte har övergått till 
komponentavskrivning. Räkenskaperna är i övrigt i allt väsentligt upprättade 
enligt god redovisningssed med följande undantag:

 Särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet i 
koncernföretagen förvaltnings-berättelsen i enlighet med RKR 8.2 
kan utvecklas ytterligare

 Avsättning för deponier, nuvärdesberäkning har inte gjorts utifrån 
RKR 10.2.

Beslutsunderlag 
Handläggarens tjänsteutlåtande
Revisionsberättelse för år 2017
Granskning av årsredovisning för år 2017

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Kommundirektör
Verksamhetschefer
Kommunens revisorer
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§ 43
Dnr 2018/345     

Revisionsberättelse för år 2017 avseende valnämnden  

Jäv 
Valnämndens ordinarie ledamöter under 2017 Monica Norén (S), Helena 
Broman (S) och Sören Westerlund (SD) samt ersättare Frida Nyberg (S), 
Joakim Larsson (SD) och Marianne Eriksson (C) deltar inte i 
kommunfullmäktiges behandling och beslut i ärendet på grund av jäv. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja valnämnden och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2017 
års förvaltning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av 2017 
års redovisning. Granskningen har utförts av PwC. Valnämnden har 
granskats i samband med granskning av årsredovisningen. Revisorerna 
tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för valnämnden.

Beslutsunderlag 
Handläggarens tjänsteutlåtande
Revisionsberättelse för år 2017
Granskning av årsredovisning för år 2017

Beslutet skickas till
Valnämnden
Ekonomienheten
Ekonomichef
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§ 44
Dnr 2018/346     

Revisionsberättelse för år 2017 avseende jävsnämnden  

Jäv 
Jävsnämndens ersättare under 2017 Villy Wahlström (S) deltar inte i 
kommunfullmäktiges behandling och beslut i ärendet på grund av jäv.

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja jävsnämnden och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2017 
års förvaltning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av 2017 
års redovisning. Granskningen har utförts av PwC. Jävsnämnden har 
granskats i samband med granskning av årsredovisningen. Revisorerna 
tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för jävsnämnden.

Beslutsunderlag 
Handläggarens tjänsteutlåtande
Revisionsberättelse för år 2017
Granskning av årsredovisning för år 2017

Beslutet skickas till
Jävsnämnden
Ekonomienheten
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§ 45
Dnr 2018/347     

Revisionsberättelse för år 2017 avseende gemensam 
lönenämnd  

Jäv 
Den gemensamma lönenämndens ordinarie ledamot under 2017 Bengt-Olov 
Eriksson (S) och nämndens ersättare Catarina Deremar (C) deltar inte i 
kommunfullmäktiges behandling och beslut i ärendet på grund av jäv. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Tierps kommuns enskilda ledamöter i den gemensamma 
lönenämnden ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av 2017 
års redovisning. Granskningen har utförts av PwC. Gemensamma 
lönenämnden har granskats i samband med granskning av årsredovisningen. 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för gemensamma 
lönenämnden.

Beslutsunderlag 
Handläggarens tjänsteutlåtande
Revisionsberättelse för år 2017
Granskning av årsredovisning för år 2017

Beslutet skickas till
Lönenämnden 
Ekonomienheten
Ekonomichef
Knivsta kommun
Älvkarleby kommun
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§ 46
Dnr 2018/350     

Revisionsberättelse för år 2017 avseende gemensam IT-nämnd  

Jäv 
Den gemensamma IT-nämndens ordinarie ledamöter under 2017 Bengt-
Olov Eriksson (S) och Catarina Deremar (C) samt nämndens ersättare Jonas 
Nyberg (S) och Lotta Carlberg (C) deltar inte i kommunfullmäktiges 
behandling och beslut i ärendet på grund av jäv. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Tierps kommuns enskilda ledamöter i den gemensamma IT-
nämnden ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av 2017 
års redovisning. Granskningen har utförts av PwC. Gemensamma it-
nämnden har granskats i samband med granskning av årsredovisningen. 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för gemensamma it-
nämnden.

Beslutsunderlag 
Handläggarens tjänsteutlåtande
Revisionsberättelse för år 2017
Granskning av årsredovisning för år 2017

Beslutet skickas till
It-nämnden 
Ekonomienheten
Ekonomichef
Älvkarleby kommun
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§ 47
Dnr 2018/352     

Revisionsberättelse för år 2017 avseende gemensam 
räddningsnämnd  

Jäv 
Den gemensamma räddningsnämndens ordinarie ledamöter under 2017 
Jonas Nyberg (S), Sven Lokander (M) samt nämndens ersättare Margaretha 
Magnusson (S) och Christofer Blomstedt (M) deltar inte i 
kommunfullmäktiges behandling och beslut i ärendet på grund av jäv. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Tierps kommuns enskilda ledamöter i den gemensamma 
räddningsnämnden ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av 2017 
års redovisning. Granskningen har utförts av PwC. Gemensamma 
räddningsnämnden har granskats i samband med granskning av 
årsredovisningen. Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för 
gemensamma räddningsnämnden i Uppsala.

Beslutsunderlag 
Handläggarens tjänsteutlåtande
Revisionsberättelse för år 2017
Granskning av årsredovisning för år 2017

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Ekonomichef
Gemensamma räddningsnämnden
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§ 48
Dnr 2018/353     

Revisionsberättelse för år 2017 för stiftelsen Tierps sockens 
magasinfond och Gustav Gilljams i Yvre donationsfond  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa resultat- och balansräkning för fonderna, samt

att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av 2017 
års redovisning. Revisorerna tillstyrker att resultaträkningen och 
balansräkningen fastställs och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret.

Beslutsunderlag 
Handläggarens tjänsteutlåtande
Revisionsberättelse för år 2017 för stiftelsen Tierps sockens magasinfond 
och Gustav Gilljams i Yvre donationsfond

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Stiftelsen Tierps sockens magasinfond och Gustav Gilljams i Yvre 
donationsfond
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§ 49
Dnr 2018/191     

Valärenden för förtroendevalda 2018  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna aktuella avsägelser, entlediganden och val.

Sammanfattning av ärendet

1. Catarina Deremar (C) har avsagt sig uppdrag som oppositionsråd 
från och med 30 april 2018

Till uppdraget från och med 1 maj till och med 31 december 2018, 
väljs:
Oppositionsråd Sara Sjödal (C) efter

Catarina Deremar

2. Catarina Deremar (C) har avsagt sig uppdrag som 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen från och med 30 april 2018

Till uppdraget från och med 1 maj till och med 31 december 2018, 
väljs:
2: vice ordförande Sara Sjödal (C) efter

Catarina Deremar

3. Catarina Deremar (C) har avsagt sig uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen från och med 30 april 2018

Till uppdraget från och med 1 maj till och med 31 december 2018, 
väljs:
Ledamot Anna Ahlin (C) efter

Catarina Deremar

4. Catarina Deremar (C) har avsagt sig uppdrag som ledamot i It-
nämnd Älvkarleby Tierp från och med 30 april 2018

Till uppdraget från och med 1 maj till och med 31 december 2018, 
väljs:
Ledamot Sara Sjödal (C) efter

Catarina Deremar
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5. Catarina Deremar (C) har avsagt sig uppdrag som 2:e vice 
ordförande i krisledningsnämnd från och med 30 april 2018

Till uppdraget från och med 1 maj till och med 31 december 2018, 
väljs:
2:e vice ordförande Sara Sjödal (C) efter

  Catarina Deremar

6. Catarina Deremar (C) har avsagt sig uppdrag som ersättare i 
lönenämnden Knivsta Älvkarleby Tierp från och med 30 april 2018

Till uppdraget från och med 1 maj till och med 31 december 2018, 
väljs:
Ersättare Sara Sjödal (C) efter

Catarina Deremar

7. Catarina Deremar (C) har avsagt sig uppdrag som ledamot i 
mälardalsrådet från och med 30 april 2018

Till uppdraget från och med 1 maj till och med 31 december 2018, 
väljs:
Ledamot Sara Sjödal (C) efter

Catarina Deremar

8. Catarina Deremar (C) har avsagt sig uppdrag som ersättare i nämnd 
för kunskapsstyrning socialtjänst och angränsande hälso- och 
sjukvård från och med 30 april 2018

Till uppdraget från och med 1 maj till och med 31 december 2018, 
väljs:
Ersättare Lotta Carlberg (C) efter

Catarina Deremar

9. Catarina Deremar (C) har avsagt sig uppdrag som ersättare i 
samordningsförbund rehabiliteringsområde. I Uppsala län från och 
med 30 april 2018

Till uppdraget från och med 1 maj till och med 31 december 2018, 
väljs:
Ersättare Lotta Carlberg (C) efter
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Catarina Deremar

10. Catarina Deremar (C) har avsagt sig uppdrag som ersättare i 
valberedningen från och med 30 april 2018

Till uppdraget från och med 1 maj till och med 14 oktober 2018, 
väljs:
Ersättare Erik Kolm (C) efter

Catarina Deremar

11. Catarina Deremar (C) har avsagt sig uppdrag som ersättare i 
överförmyndarnämnd från och med 30 april 2018

Till uppdraget från och med 1 maj till och med 31 december 2018, 
väljs:
Ersättare Lotta Carlberg (C) efter

Catarina Deremar

12. Anna Ahlin (C) har avsagt sig uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen från och med 30 april 2018

Till uppdraget från och med 1 maj till och med 31 december 2018, 
väljs:
Ersättare Yaqub Ahmed (C) efter

Anna Ahlin

13. Carina Larsson (MP) har avsagt sig uppdrag som ledamot i 
pensionärsrådet från och med 30 januari 2018.

Till uppdraget från och med 10 april till och med 31 december 2018, 
väljs:
Ledamot Joachim Stormvall (MP) efter

Carina Larsson

14. Sören Westerlund (SD) har avsagt sig uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen från och med 26 februari 2018.

Till uppdraget från och med 10 april till och med 31 december 2018, 
väljs 
Ersättare Fredrik Andersson (SD) efter

Sören Westerlund
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Beslutsunderlag 
Förslag till beslut
Inkomna avsägelser

Beslutet skickas till
De entledigade och de valda för kännedom
Förtroendemannaregistret Troman, för åtgärd
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§ 50
Dnr 2018/176     

Delgivningar  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Följande handlingar redovisas:
Diarienummer KS 2018/1
Handlings id KS 2018.1428
Handlings id KS 2018.1395
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