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Sekreterare
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BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-04-24

Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Paragrafer

60-67

Underskrift
Sara Stråfors
Utdragsbestyrkande

2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-04-24

Innehållsförteckning
Paragraf Rubrik

Dnr

Upprop
Val av justerare - Anette Pettersson
§ 60

Dataskyddsombud för Tierps kommun

2018/324

§ 61

Svar på revisionsrapport - Granskning
av intern kontroll avseende hantering
och redovisning av pensioner

2018/102

§ 62

Omfördelning investeringsbudget 2018
för Samhällsbyggnads Chef
Förvaltning och Genomförande
investeringsbudget 2018

2018/333

§ 63

Årlig prisjustering för LOV-ersättning
2018

2018/386

§ 64

Teckningsrätt avseende kommunens
bankkonton, bankgirokonton,
plusgirokonton och checkräkningar

2018/392

§ 65

Valärenden för förtroendevalda 2018

2018/191

§ 66

Redovisning av delegationsbeslut

2018/182

§ 67

Redovisning av protokoll 2018

2018/193
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§ 60
Dnr KS 2018/324

Dataskyddsombud för Tierps kommun
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att utse informationsstrateg Gunnel Andersson (kommunstyrelsens
personuppgiftsombud) till dataskyddskyddsombud för samtliga nämnder
inom Tierps kommun, samt
att Gunnel Anderssons uppdrag som personuppgiftsombud enl.
kommunstyrelsens beslut § 7/2013 därmed upphör.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har tidigare utsett Gunnel Andersson till
personuppgiftsombud enl. beslut § 7/2013.
Från den 25:e maj 2018 kommer nuvarande personuppgiftslag (1998:204)
att ersättas av dataskyddsförordning, (EU) 2016:679, vilken kommer att
gälla direkt som lag i alla medlemsländer. Enligt den nya
dataskyddsförordningen är det obligatoriskt att utse ett dataskyddsombud,
vilket kommer att ersätta personuppgiftsombudet. Rollerna kan liknas vid
varandra, men dataskyddsombudets utnämning, ställning och uppgifter
förtydligas i dataskyddsförordningens artikel 37-39.
Dataskyddsombudet ska anmälas till Datainspektionen, som är statlig
tillsynsmyndighet.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut § 7/2013
Dataskyddsförordningen, artikel 37-39
Beslutet skickas till

Informationsstrateg och personuppgiftsombud
Datainspektionen

Ordf sign

Justerandes sign
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§ 61
Dnr KS 2018/102

Granskning av intern kontroll avseende hantering och
redovisning av pensioner
Beslut

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

PwC har på revisorernas uppdrag granskat den interna kontrollen avseende
hanteringen och redovisning av pensioner. Revisionens sammanfattande
bedömning efter genomförd granskning är att kommunstyrelsen har
ändamålsenliga och tillförlitliga rutiner för rapportering av
pensionsunderlag och redovisning av pensioner. Det finns kontrollmoment
som gör att revisorerna bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig.
Revisorerna anser dock att dokumentationen kan förbättras. Vidare bedöms
redovisningen i huvudsak överrenstämma med god redovisningssed men
vissa mindre avvikelser har noterats.
Revisionen lämnar följande rekommendationer:
-

Att kommunstyrelsen beaktar hanteringen av pensionerna i den
riskanalys som ligger till grund för internkontrollplanen.

-

Att kommunstyrelsen beaktar behovet av dokumentation i syfte att
underlätta kompetensöverföring. Dokumentationen bör innehålla
rutinbeskrivningar och en reglerad ansvarsfördelning.
Dokumentationenbör även innehålla en samlad kontrollista med
kontrollmoment för samtliga rutiner.

-

Att kommunstyrelsen tillser att logglistor tas fram och sparas
avseende det underlag som har sänts till pensionsadministratören.

-

Att kommunstyrelsen tillser att kompletteringar av redovisningen
görs så att kraven i rekommendationerna från Rådet för kommunal
redovisning (2.2, 7.1, 17.2) avseende finansiering genom
pensionsstiftelse och förtroendevalda följs.
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Åtgärder
Pensionerna kommer att beaktas i den kommande riskanalysen som ligger
till grund för internkontrollplanen.
Pensionshandläggaren på Lönecentrum har påbörjat framtagande av ett
årshjul som syftar till att tydliggöra de olika momenten som sker under året
gällande hantering och redovisning av pensioner. Detta årshjul ska
kompletteras med rutinbeskrivningar och ansvarsfördelning. Årshjulet
kommer att färdigställas under år 2018.
Loggfiler avseende underlag som skicks till KPA via års- och
delårsrapportering sparas digitalt. Systemförvaltare på Lönecentrum gör
sökning i systemet för att säkerställa att arbetstagare har rätt procentsats för
pension innan underlag lämnas till pensionshandläggaren på Lönecentrum
som därefter skickar dem till KPA.
Redovisningen har kompletterat i årsredovissningen för år 2017 så att Rådet
för kommunal redovisnings rekommendationer följs.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll avseende hantering och
redovisning av pensioner
Beslutet skickas till

Revisionen
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§ 62
Dnr KS 2018/333

Omfördelning investeringsbudget 2018 för Samhällsbyggnads
Chef Förvaltning och Genomförande investeringsbudget 2018
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att ombudgetera 2018 års investeringsbudget i enlighet med bilagt yttrande,
samt
att uppdra till Samhällsbyggnadsenheten att senast i samband med
delårsrapporten återkomma med förslag på reduceringar av
investeringsbudgeten 2018 med återstående belopp.
Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsenheten föreslår i skrivelse daterad 14 mars 2018 en
ombudgetering av investeringsbudgeten 2018 som bl.a. innebär en total
minskad investeringsvolym med knappt 12 mnkr. I samband med ärendet
om tilläggsanslag för påbörjade ej färdigställda investeringsprojekt, KS
§15/2018, fick Samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att reducera 2018 års
redan fastställda investeringsbudget med ett belopp motsvarande det
tilläggsanslag på 25 mnkr som beviljades.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Yttrande från Samhällsbyggnadsenheten
Beslutet skickas till

Chef Samhällsbyggnadsenheten
Chef Medborgarservice
Chef Förvaltning och Genomförande
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§ 63
Dnr KS 2018/386

Årlig prisjustering för LOV-ersättning 2018
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att fastslå den definitiva ersättningen till LOV-leverantörer för utförande av
serviceinsatser till 308 kr/timme inom tätbebyggt område samt 359
kr/timme utanför tätbebyggt område,
att ersättningen ska gälla från den 1 juli 2018,
att förfrågningsunderlag antaget av Utskottet Arbete och Omsorg § 39/2017
(dnr KS 2017.864) uppdateras med information om årlig prisjustering.
Beslutsmotivering

En årlig justering av ersättningen till LOV-företag bedöms vara
betydelsefull för att tillmötesgå LOV-leverantörernas tillvaro.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade § 38/2018 att en årlig justering ska införas
gällande ersättningen till LOV-leverantörer för utförande av serviceinsatser.
Det beslutades vidare att det är Kommunstyrelsen som ska fastställa årets
justering att gälla från den 1 juli innevarande år samt att Omsorgsprisindex
(OPI), som publiceras av Sveriges Kommuner och Landsting, ska fungera
som en indikation för den årliga prisjusteringen. 2018 års prisjustering inom
Tierps kommuns valfrihetssystem föreslås utgå från definitivt OPI. OPI för
2018 är fastställt till 2,6 %1, vilket innebär att nuvarande timersättning
räknas upp med 2,6 % avrundat till närmsta heltal.
Tidigare ersättning per utförd timme för serviceinsatser:
- Insatser utförda i tätbebyggt område: 300 kr
- Insatser utförda utanför tätbebyggt område: 350 kr
Ny ersättning per utförd timme för serviceinsatser efter uppräkning enligt
OPI 2018 (2,6 %):
- Insatser utförda i tätbebyggt område: 300 kr x 0,026 = 308 kr
(avrundat från 307,8)

1

www.skl.se Definitivt OPI 2018.
Ordf sign

Justerandes sign

8

Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-04-24

-

Insatser utförda utanför tätbebyggt område: 350 kr x 0,026 = 359 kr
(avrundat från 359,1)

Förfrågningsunderlag Serviceinsatser och förebyggande sociala insatser
enligt Lagen om valfrihet (LOV) behöver mot bakgrund av KF:s beslut att
införa en årlig prisjustering uppdateras. Den förändring som bör göras är
under rubriken Ersättning och prisjustering. Dokumentet bör även byta
dokumentuppbyggnad till rådande mallstruktur.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Enligt hemtjänststatistik från 2017 framgår att totalt antal beviljade
hemtjänsttimmar i Tierps kommun för 2017 var 113 435,4 timmar. Av dessa
utfördes 2 779,78 timmar av ett LOV-företag. OPI-uppräkningen på 2,6 %
av 300 kr/timme respektive 350 kr/timme avser det antal timmar som utförs
av LOV-företag. De ekonomiska konsekvenserna kommer att belasta
ekonomin för Vård och Omsorg.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Omsorgsprisindex 2018
Förfrågningsunderlag Serviceinsatser och förebyggande sociala insatser
enligt Lagen om valfrihet (LOV)
Beslutet skickas till

Kommundirektör,
Vård och Omsorg, verksamhetschef,
Kvalitet och strategisk utveckling, utredare/utvecklare.
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§ 64
Dnr KS 2018/392

Teckningsrätt avseende kommunens bankkonton,
bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar
Beslut

Kommunstyrelsens beslutar
att bemyndiga följande personer att två i förening underteckna order om
utbetalningar från kommunens bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton
och checkräkningar:
-

kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson
kommunstyrelsens vice ordförande Jonas Nyberg
kommundirektör Randi Graungaard
ekonomichef Conny Rönnholm
redovisningschef Tony Borselius
ekonom Lena Asplund
ekonom Linda Grundin
ekonomiassistent Agneta Rostedt
ekonomiassistent Sarah Olsson
ekonomiassistent Mats Mattsson samt

att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 75/2017 upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet

Med anledning av en ny kommundirektör tillträtt och att det är ny
befattningshavare vid ekonomienheten behöver nytt beslut avseende
teckningsrätt fattas.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till

Ekonomienheten
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§ 65
Dnr KS 2018/191

Valärenden för förtroendevalda 2018
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna aktuella avsägelser, entlediganden och val.
Sammanfattning av ärendet

1. Catarina Deremar (C) har avsagt sig uppdrag som ledamot i
pensionärsrådet från och med den 30 april 2018
Till uppdraget till och med den 31 december 2018, väljs:
Ledamot
Sara Sjödal (C) efter
Catarina Deremar
2. Catarina Deremar (C) har avsagt sig uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsens förhandlingsdelegation från och med den 30 april
2018
Till uppdraget till och med den 31 december 2018, väljs:
Ledamot
Sara Sjödal (C) efter
Catarina Deremar
3. Catarina Deremar (C) har avsagt sig uppdrag som representant i den
politiska styrgruppen för Närvårdsutveckling i Tierp från och med
den 30 april 2018
Till uppdraget till och med den 31 december 2018, väljs:
Representant
Lotta Carlberg (C) efter
Catarina Deremar
4. Catarina Deremar (C) har avsagt sig uppdrag som vice ordförande i
utskottet arbete och omsorg från och med den 30 april 2018
Till uppdraget till och med den 31 december 2018, väljs:
vice ordförande Lotta Carlberg (C) efter
Catarina Deremar
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5. Lotta Carlberg (C) har avsagt sig uppdrag som ersättare i utskottet
arbete och omsorg från och med den 30 april 2018
Till uppdraget till och med den 31 december 2018, väljs:
Ersättare
Erik Kolm (C) efter
Lotta Carlberg
6. Catarina Deremar (C) har avsagt sig uppdrag som ordinarie i
kommunstyrelsens arbetsutskott från och med den 30 april 2018
Till uppdraget till och med den 31 december 2018, väljs:
Ordinarie
Sara Sjödal (C) efter
Catarina Deremar
7. Sara Sjödal (C) har avsagt sig uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott från och med den 30 april 2018
Till uppdraget till och med den 31 december 2018, väljs:
Ersättare
Anna Ahlin (C) efter
Sara Sjödal
Beslutsunderlag

Inkomna avsägelser och entlediganden
Beslutet skickas till

De entledigade och de valda för kännedom
Förtroendemannaregistret Troman, för åtgärd
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§ 66
Dnr KS 2018/182

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
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 2018.1719
Period: 2018.03.16 – 2018.04.11
Miljö- och hälsoskydd
Handlingsid KS 2018.1720
Period: 2018.03.16 – 2018.04.11
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser
Handlingsid KS 2018.1715
Period: 2018.03.01 – 2018.03.31
Bostadsanpassningsbidrag
Handlingsid KS 2018.1718
Period: Lista 3
Parkeringstillstånd
Handlingsid KS 2018.1736
Period: Beslut nr/år 06-12/2018
Färdtjänst
Handlingsid KS 2018.1716
Period: 2018.03.14 – 2018.04.10
Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution
Handlingsid KS 2018.1959 listan skapas på sammanträdesdagen
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Period: Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 24 april 2018, lista
3/2018
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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§ 67
Dnr KS 2018/193

Redovisning av protokoll 2018
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde 10 april 2018, §§ 29-35
Utskottet samhällsbyggnad
Sammanträde 27 mars 2018, § 38
Sammanträde 10 april 2018, §§ 39-49
Utskottet barn och ungdom
Sammanträde 10 april 2018, allmänt §§ 87-99
Sammanträde 10 april 2018, sekretess §§ 62-86
Utskottet arbete och omsorg
Sammanträde 26 mars 2018 extra, sekretess § 23
Sammanträde 10 april 2018, allmänt §§ 36-39
Sammanträde 10 april 2018, sekretess §§ IT-nämnd
Sammanträde 11 april 2018, § 4
Jävsnämnden
Sammanträde 9 april 2018, § 9-10
Tierps kommunfastigheter AB
Sammanträde 15 februari 2018, §§ 1-11
AB Tierpsbyggen
Sammanträde 15 februari 2018, §§ 1-11
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