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BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-02-13

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-20

Datum då anslaget tas ned

2018-03-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Paragrafer

1-36

Underskrift
Sara Stråfors
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-02-13

Innehållsförteckning
Paragraf Rubrik

Dnr

Upprop
Val av justerare
§1

Ändring av föredragningslistan

§2

Remissvar - Regional kulturplan 20192022

2017/1139

§3

Remissvar - Vissa förslag om utbetalning
av assistansersättning

2017/1131

§4

Remissvar - Förslag till stödordning för
om avgiftsfri kollektivtrafik för
ungdomar

2018/42

§5

Remissvar - Nästa steg? Del 2 Förslag för 2017/1078
en stärkt minoritetspolitik

§6

Svar på granskning av hantering av
kommunala nedlagda deponier

§7

Svar på granskning av kommunens arbete 2017/1042
med personal- och kompetensförsörjning

§8

Byggsanktionsavgift för olovligt uppförd
tillbyggnad

§9

Byggsanktionsavgift för olovligt uppförd
tillbyggnad och olovligt uppförd
nybyggnad

§ 10

Åtgärdsföreläggande förenat med vite
HIN (enkelt avhjälpt hinder)

§ 11

Tillsynsplan 2018-2019 för
tillståndsgivning i Tierps kommun

2018/82

§ 12

Tillsynsplan 2018 – 2020 för miljö- och
hälsoskydd i Tierps kommun

2018/83
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2017/906

§ 13

Plan för offentlig livsmedelskontroll
2018-2021 i Tierps kommun

2018/86

§ 14

Ombudgetering/Tilläggsanslag 2017

2017/93

§ 15

Tilläggsanslag för påbörjade ej
färdigställda investeringsprojekt

2018/123

§ 16

Interkommunal ersättning och bidrag till
enskild verksamhet 2018

2018/134

§ 17

Överenskommelse mellan Region
Uppsala och länets kommuner angående
assistans och egenvård för barn

2017/1136

§ 18

Revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning

2018/79

§ 19

Redovisning av delegationsbeslut

2018/57

§ 20

Redovisning av protokoll

2017/1020

§ 21

Delgivning

2017/1021

§ 33

Ägardirektiv för Tierps Energi och Miljö
AB

2018/64

§ 34

Ägardirektiv för Tierps Fjärrvärme AB

2018/68

§ 35

Ägardirektiv för AB Tierpsbyggen

2018/63

§ 36

Ägardirektiv för Tierps
kommunfastigheter AB

2018/62
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Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-02-13

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-20

Datum då anslaget tas ned

2018-03-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Paragrafer

1-36

Underskrift
Sara Stråfors
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-02-13

§ 23

Revidering av Reglemente för
kommunstyrelsen

2017/970

§ 24

Reglemente för krisledningsnämnd

2017/949

§ 25

Krisledningsplan

2017/1120

§ 26

Ekonomiska styrregler

2017/991

§ 27

Antagande av detaljplan (Dp1058)
Triangelparken

§ 28

Anmälan enligt miljöbalken för
uppförande av vindkraftverk med
tillhörande transformatorstation

§ 29

Avgiftsbefrielse av insatsen trygg
hemgång

2017/1065

§ 30

Motionsvar - Utreda möjligheterna att
införa patrullerande väktare med
ordningsvaktsförordnande i Tierp

2017/925

§ 31

Motionsvar - Avgiftsfri kollektivtrafik för 2017/308
barn och ungdomar

§ 32

Motionsvar - Förbud mot tiggeri

2017/926

§ 22

Redovisning av ej verkställda beslut från
utskotten Arbete och omsorg samt Barn
och ungdom 2017

2017/698
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-02-13

§1
Ändring av föredragningslistan
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att följande ärende tas bort for från föredragningslistan:
Entledigande av ledamot samt val av ny ledamot 2018/119

Ordf sign

Justerandes sign

6

Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslut
2018-02-13

§2
Dnr 2017/1139

Remissvar - Regional kulturplan 2019-2022
Beslut

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

Tierps kommun har varit delaktiga i framtagandet av regionens kommande
kulturplan via KIL-träffar samt Regionalt samråd för kultur. Processen har
bestått av dialogmöten och kommunen har haft möjlighet att bidra med
tankar och input i olika former. I remissvaret efterfrågas framförallt
synpunkter på de delar där remissinstansen är berörda, vilket känns relevant.
Tierps kommun har under processen bidragit med åsikter gällande följande
fyra perspektiv:





Kulturskolan
Kulturarvet
Internationell utblick
Ungdomsperspektivet

Förutom komplettande synpunkter anser Tierps kommun att processen kring
framtagandet av region Uppsalas nya kulturplan varit mycket genomarbetat
och positivt. Kommunen ser fram emot effekterna av den kommande
kulturplanen.
Beslutsunderlag

Beslut ksau § 5 2018
Handläggarens tjänsteutlåtande med remissvar
Remiss – Regional kulturplan 2019-2022
Beslutet skickas till

Region Uppsala
Verksamhetschef kultur och fritid

Ordf sign

Justerandes sign
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Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
relsen
2018-02-13

§3
Dnr 2017/1131

Remissvar - Vissa förslag om utbetalning av assistansersättning
Beslut

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

En arbetsgrupp vid Socialdepartementet har i promemoria
S2017/07389/FST lämnat förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken
(SFB) och förordningen (1993:1091) om assistansersättning.
Socialdepartementet har remitterat förslagen i promemorian till ett antal
organisationer, myndigheter och kommuner varav Tierps kommun är en av
remissinstanserna. Yttrande ska ha inkommit till Socialdepartementet senast
16 februari 2018.
De föreslagna ändringarna innebär att enskilda som har beviljats
assistansersättning med ett högre timbelopp kan fördela hela det förhöjda
timbeloppet över en längre tidsperiod än vad som är möjligt idag. Vidare
föreslås att Försäkringskassan ska beräkna assistansersättningen utifrån hela
den tidsperiod för vilken det högre beloppet har beviljats och att det ska
göras en slutlig avstämning efter utgången av samma tidsperiod. Enligt
förslag ska även Försäkringskassan kunna debitera kommunen den del av
den kompletterande utbetalningen som avser de första 20 assistanstimmarna
per vecka.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 juli 2018. Förvaltningen har
utifrån förslagen i promemorian sett över hur ändringarna kan påverka
kommunen. Utifrån detta har yttrande upprättats.
Beslutsunderlag

Beslut ksau § 6 2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Remiss: Promemoria S2017/07389/FST Vissa förslag om utbetalning av
assistansersättning.
Beslutet skickas till

Socialdepartementet
Verksamhetschef vård och omsorg

Ordf sign

Justerandes sign
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Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-02-13

§4
Dnr 2018/42

Remissvar: Förslag till stödordning för om avgiftsfri
kollektivtrafik för ungdomar
Beslut

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

Som landsbygdskommun är det av stor vikt att ungdomar kan resa både
inom och utom kommunen, för att ta del av det utbud som finns och på så
sätt skapa en bra fritid. Detta gäller inte minst under det längsta av
skolloven nämligen sommarlovet, vilket går i linje med det förslag som
presenteras.
Eftersom det föreslagna bidraget ska fördelas efter ansökan och det i vårt
län är regionen som har ansvar för kollektivtrafiken så hoppas vi som
kommun att ansökan görs och bidraget utnyttjas. Huruvida Upplands
Lokaltrafik (UL) har för avsikt att ansöka, om det beslutas enligt förslaget,
vet vi inget.
Tierps kommun ställer sig positiva till förslaget som presenteras.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Remiss - Förslag till stödordning för om avgiftsfri kollektivtrafik för
ungdomar
Beslutet skickas till

Regeringskansliet
Verksamhetschef kultur och fritid

Ordf sign

Justerandes sign
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Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslut
2018-02-13

§5
Dnr 2017/1078

Remissvar - Nästa steg? Del 2 Förslag för en stärkt
minoritetspolitik (SOU 2017:88)
Beslut

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

Utredningen hade inledningsvis i uppdrag att göra en översyn av lagen
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen)
samt en sammanhållen analys av minoritetspolitiken. I uppdraget ingick
även att utreda ett antal särskilda frågor inom minoritetspolitiken.
Utredningen redovisade delbetänkandet Nästa steg? Förslag för
en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) i juni 2017 i vilken bland annat
Tierps kommun var remissinstans. Flertalet av de frågor som ingick i
direktiven avhandlas där. I samband med detta förlängdes utredningens
uppdrag till mitten av november 2017.
Utredningen fick i nytt uppdrag att analysera vad den finlandssvenska
gruppen i Sverige har för ställning, och att överväga om den ska erkännas
som nationell minoritet. Utredningen har även behandlat två frågor som
särskilt angetts i de ursprungliga direktiven; om Sverige bör utöka sina
nuvarande åtaganden enligt den europeiska stadgan om landsdels- eller
minoritetsspråk (språkstadgan) och att överväga behovet av åtgärder för att
förbättra kvalitativa data om de nationella minoriteterna.
Därutöver har utredningen valt att behandla ett antal frågor som tillkommit
under den fortsatta utredningstiden.
Kulturdepartementet har remitterat förslagen i betänkandet till ett antal
organisationer, myndigheter och kommuner varav Tierps kommun är en av
remissinstanserna. Yttrande ska ha inkommit till Kulturdepartementet senast
6 mars 2018.
Förvaltningen har utifrån förslagen i betänkandet sett över hur ändringarna
kan påverka kommunen. Utredningens slutsatser och förslag får inte några
direkta konsekvenser för Tierps kommun. Utifrån detta har yttrande
upprättats.

Ordf sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslut
2018-02-13

Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Betänkande Nästa steg? – Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik
Beslutet skickas till

Verksamhetschef Vård och omsorg
Verksamhetschef Individ och familjeomsorg
Verksamhetschef Utbildning
Verksamhetschef Kultur och fritid

Ordf sign

Justerandes sign
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Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslut
2018-02-13

§
Dnr 2017/906

Granskning av hantering av kommunala nedlaga deponier
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta svaret på granskningen av hantering av kommunala nedlagda
deponier och skicka det till revisionen.
Sammanfattning av ärendet

Kommunens revisorer har tidigare givit PwC i uppdrag att granska
hanteringen av kommunala nedlagda deponier inom Tierps kommun. Tierps
kommun besvarar granskningens påvisade brister i hanteringen.
1. Tierps kommun kommer tillsammans Länsstyrelsen genomföra en
avstämning gällande kommunens ansvar innan upphandling av
tjänsteleverantör av åtgärdsprogram fastställs.
2. Åtgärdsprogram kommer att tas fram under 2018 för samtliga
deponier som ligger inom Tierps kommun ansvar.
Åtgärdsprogrammet kommer att tas fram av upphandlad
tjänsteleverantör. Som första del av åtgärdsprogrammet är att
genomföra inventering på plats, detta kommer att påbörjas i april
2018 då vinterförhållande undviks samt att växtligheten inte har
kommit igång. Budget för köp av tjänster som är kopplat till
åtgärdsprogrammet är finansierad.
3. Uppdatering av avfallsplanen är under arbete, planerat samråd för
den nya avfallsplanen är juni-augusti 2018.
4. Tierps kommun har under hösten 2017 genomfört studiebesök i bl.a.
Oxelösund kommun för att ta del av befintliga miljö och ekonomiskt
hållbara sluttäckningnar av deponier.
5. Tierps kommun kommer i 2018 års tillsynsplan omprioritera
tillsynen av de sex högst prioriterade deponierna. Detta med fokus
på undersökning och åtgärdsprogram tas fram av
verksamhetsutövaren. Vidare kommer tillsynsmyndigheten också
prioritera att samtliga deponier som Länsstyrelsen identifierat finns
med i tillsynsregistren.

Ordf sign

Justerandes sign
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Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslut
2018-02-13

Beslutsunderlag

Beslut ksau § 7 2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Revisionsrapport - Granskning av hantering av kommunala nedlagda
deponier
Granskning av hantering av kommunala nedlagda deponier
Beslutet skickas till

Revisionen
Medborgarkansliet

Ordf sign

Justerandes sign
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Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslut
2018-02-13

§7
Dnr 2017/1042

Granskning av kommunens arbete personal- och
kompetensförsörjning
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta svaret på granskningen av kommunens arbete med personal- och
kompetensförsörjning och skicka det till revisionen.
Sammanfattning av ärendet

Revisionen har givit PwC i uppdrag att granska kommunens personal- och
kompetensförsörjning. Granskningens syfte har varit att besvara
revisionsfrågan om kommunen säkerställer en tillfredställande personal- och
kompetensförsörjning. Mot bakgrund av granskningens resultat har
revisionen lämnat följande rekommendationer till kommunstyrelsen:


Utveckla det strategiska personal- och kompetensförsörjningsarbetet för att säkerställa en tillräcklig kompetensförsörjning inom
kommunens verksamheter. Strategier och åtgärdsplaner bör arbetas
fram genom systematisk kartläggning av befintligt och framtida
kompetensbehov.



Utveckla det strategiska arbetet med kommunens arbetsgivarvarumärke.



Arbeta fram tydliga riktlinjer och rutiner för avslutningssamtalen.

Åtgärder som föreslås med anledning av granskningens resultat:
En projektplan för framtagandet av en komptensförsörjningsstrategi med
åtgärdsplaner har tagits fram. Förslaget till kompetensförsörjningsstrategi
ska vara framtaget senast till i maj 2018.
I kompetensförsörjningsstrategin ska utvecklandet av kommunens
arbetsgivarvarumärke ingå. Riktlinjer och rutiner för avslutningssamtalen
ska utarbetas. Strategin ska belysa vilka utmaningar kommunen står inför då
det gäller kompetensförsörjning. En återkommande systematisk
kartläggning av befintlig och framtida kompetensbehov ska skapas.

Ordf sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslut
2018-02-13

I strategin ska framgå vilka åtgärder som behöver vidtas inom följande
områden:
 Attraktionen som arbetsgivare
 Kompetensbehov
 Rekrytering
 Kompetens och karriärutveckling
 Karriärväxling
Beslutsunderlag

Beslut ksau § 8 2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Revisionsrapport - Granskning av kommunens arbete med personal- och
kompetensförsörjning
Granskning av personal- och kompetensförsörjning från revisionen
Beslutet skickas till

Revisionen
Verksamhetschef gemensam service

Ordf sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslut
2018-02-13

§ 11
Dnr 2018/82

Tillsynsplan 2018-2019 för tillståndsgivning i Tierps kommun
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta Tillsynsplan 2018-2019 för tillståndsgivning i Tierps kommun.
Sammanfattning av ärendet

Enligt 9 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) AL ska kommunen upprätta en
tillsynsplan som ska ges in till Länsstyrelsen. Kommunen har tillsyn över
efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av
alkoholdrycker samt tillsyn över detaljhandeln med folköl.
Tillsynsplanen ska beslutas av den eller de kommunala nämnder som har
ansvar för tillsynen. I Tierps kommun är det kommunstyrelsen respektive
jävsnämnden som har tillsynsansvaret.
Beslutsunderlag

Beslut utskottet samhällsbyggnad § 21 2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Tillsynsplan 2018-2019 för Tillståndsgivning i Tierps kommun
Beslutet skickas till

Medborgarkansliet för expediering

Ordf sign

Justerandes sign
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Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslut
2018-02-13

§ 12
Dnr 2018/83

Tillsynsplan 2018 – 2020 för miljö- och hälsoskydd i Tierps
kommun
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta behovsutredning och Tillsynsplan 2018 - 2020 för miljö- och
hälsoskydd i Tierps kommun
Sammanfattning av ärendet

Enligt 1 kap 6 § miljötillsynsförordning (SFS 2011:13) om tillsyn enligt
miljöbalken ska det hos kommunen som är en operativ tillsynsmyndighet
finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela
ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om
tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år. Enligt
7 § ska kommunen föra ett register över de tillsynsobjekt som behöver
återkommande tillsyn.
Kommunen ska enligt 8 § varje verksamhetsår upprätta en samlad
tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken
och grundas på den behovsutredning som avses i 6 § och det register som
avses i 7 §.
Tillsynsplanen ska beslutas av den eller de kommunala nämnder som har
ansvar för tillsynen. I Tierps kommun är det kommunstyrelsen respektive
jävsnämnden som har tillsynsansvaret.
Beslutsunderlag

Beslut utskottet samhällsbyggnad § 22 2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Tillsynsplan 2018 - 2020 för miljö- och hälsoskydd i Tierps kommun
Beslutet skickas till

Medborgarkansliet för expediering

Ordf sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-02-13

§ 13
Dnr 2018/86

Plan för offentlig livsmedelskontroll 2018-2021
i Tierps kommun
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta behovsutredning och Plan för offentlig livsmedelskontroll 2018 2021 i Tierps kommun.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen som är en operativ tillsynsmyndighet ska för varje
verksamhetsår upprätta en kontrollplan som omfattar myndighetens
ansvarsområde enligt tillämplig lagstiftning inom livsmedelsområdet.
Kraven finns bland annat i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 882/2004.
Plan för offentlig livsmedelskontroll 2018-2021 i Tierps kommun baseras på
en behovsutredning som beskriver vilka behov och resurser som behövs för
att utföra den offentliga kontroll inom livsmedelskedjan som kommunen
planerar att genomföra.
Behovsutredningen och planen ska beslutas av den eller de kommunala
nämnder som har ansvar för kontrollen. I Tierps kommun är det
kommunstyrelsen respektive jävsnämnden som har kontrollansvaret.
Beslutsunderlag

Beslut utskottet samhällsbyggnad § 23 2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Plan för offentlig livsmedelskontroll 2018 - 2021 i Tierps kommun
Beslutet skickas till

Medborgarkansliet för expediering

Ordf sign

Justerandes sign

24

Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-02-13

§ 14
Dnr 2017/93

Ombudgetering 2017
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att ombudgetera 1 197 tkr från ansvar 10106 Ekonomichef, verksamhet
0211 ekonomichef staben till ansvar 11506 Ekonomichef, verksamhet
0410 ekonomi process, samt
att ombudgetera 1 233 tkr från ansvar 10107 Personalchef, verksamhet
0212 personalchef staben till ansvar 11101 Tf chef Gemensam service,
verksamhet 0650 HR, samt
att ombudgetera 63 tkr från ansvar 10107 Personalchef, verksamhet 0620
Arbetsmiljö till ansvar 11101 Tf chef Gemensam service, verksamhet
0620 Arbetsmiljö, samt
att ombudgetera 325 tkr från ansvar 10107 Personalchef, verksamhet
0661 Förtjänsttecken till ansvar 11101 Tf chef Gemensam service,
verksamhet 0661 Förtjänsttecken, samt
att ombudgetera 3 126 tkr från ansvar 8810 Verksamhetschef IFO,
verksamhet 7721 Administration IFO till ansvar 7774 Öppna stöd
insatser, verksamhet 7452 Anhörigcenter med 1 999 tkr och med 1 126
tkr till ansvar 7773 Danielsgården, verksamhet 7531 Korttidsboende
65+
Sammanfattning av ärendet

Den centrala administrationen har förändrats såtillvida att kommunstaben
har avvecklats. Ekonomichefen och personalchefen har ansvarsmässigt
återförts till verksamheten Gemensam service från verksamheten
Kommunchef. Ombudgetering måste därför ske med totalt 2 819 tkr.
Kommundirektören och verksamhetschefen har i skrivelse daterad den 16
januari 2018, hemställt om ombudgetering av medel från Individ-och
familjeomsorgen (IFO) till Äldreomsorgen. Detta beror på att
anhörigcentrum flyttades från IFO till Äldreomsorgen redan i början av
2017. Dessutom flyttades även verksamheten för vårdplaneringsteam den 1
september från IFO till Äldreomsorgen. Totalt uppgår denna ombudgetering
till 3 126 tkr.
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Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande och underlag från IFO/ÄO
Beslutet skickas till

Ekonomichef
Verksamhetschef IFO
Verksamhetschef ÄO
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§ 15
Dnr 2018/123

Tilläggsanslag för påbörjade ej färdigställda investeringsprojekt
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Samhällsbyggnadsenheten tilläggsanslag 2018 för påbörjade ej
färdigställda investeringsprojekt i investeringsbudgeten till ansvar 13104300
Chef förvaltning och genomförande Samhällsbyggnad med totalt 25 056 tkr
att fördelas i enlighet med skrivelsen daterad 2018-01-22, samt
att bevilja tilläggsanslag med 112 tkr på ansvar 12105 enhetschef miljö-och
hälsoskydd, verksamhet 0710 administration, projekt 2133
ärendehanteringssystem EDP Vision, samt
att bevilja tilläggsanslag med 1 137 tkr på ansvar 46202 Fritidsintendent,
verksamhet 4201 fritidsanläggningar, projekt 2460 utrustning
fritidsanläggningar och 311 tkr till projekt 2440 naturbad, samt
att bevilja tilläggsanslag med 444 tkr på ansvar 46010 Kultur-och
fritidschef, verksamhet 4010 administration, projekt 2470 inventarier
Möbeln.
Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsenheten inom Medborgarservice har i skrivelse daterad
den 22 januari 2018 hemställt om tilläggsanslag 2018 för under 2017
påbörjade ej färdigställda investeringsprojekt. Äskandena uppgår totalt till
25 056 tkr. Äskandena beror på förseningar avseende olika projekt som i sin
tur beror på arkeologiska utgrävningar, försenat planeringsarbete hos
entreprenör, kapacitetsbrist hos anläggningsleverantörer o.s.v. I grova drag
fördelas de äskade tilläggsanslagen för de påbörjade färdigställda
investeringsprojekten med 9,2 mnkr för infrastruktur Sydvästra
Industriområdet, gång-och cykelvägar 2,7 mnkr, pendlarparkering Tierp 3,6
mnkr, pendlarparkering Örbyhus 1,5 mnkr, Örbyhus station 4.4 mnkr,
lekplatser 0,9 mnkr, Bokbindarlunden 0,7 mnkr, infrastruktur Karlholm 0,5
mnkr, infrastruktur Vegavallen 0,5 mnkr samt uppgradering GIS 0,5 mnkr.
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Ett belopp som minst motsvarar beloppet som tilläggsäskats kommer senare
att reduceras i 2018 års redan fastställda investeringsbudget. Vilka beslutade
investeringsprojekt som kommer att reduceras är för närvarande
svårbedömt. Detta kommer att aktualiseras tertialuppföljningen per maj.
Miljö-och hälsoskyddsenheten inom Medborgarservice har i skrivelse också
daterad 2018-01-22 inkommit med äskande om tilläggsanslag för påbörjat ej
färdigställt investeringsprojekt med 112 tkr. Anslaget avser inköp av nytt
ärendehanteringssystem vilket försenast på grund av leveransproblem.
Kultur-och fritidschefen har i skrivelse daterad 2018-01-21 inkommit med
äskande om tilläggsanslag för påbörjade ej färdigställda investeringsprojekt
avseende inventarier och utrustning om totalt 1 892 tkr. Anskaffandet har
försenats främst på grund av problemet att få tag i entreprenörer för att
färdigställa arbeten
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Skrivelse från samhällsbyggnadsenheten
Skrivelse från miljö- och hälsoskyddsenheten
Skrivelse från kultur och fritid
Beslutet skickas till

Ekonomichef
Verksamhetschef medborgarservice
Verksamhetschef kultur och fritid
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§ 16
Dnr 2018/134

Interkommunal ersättning och bidrag till enskild verksamhet
2018
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta föreliggande förslag till interkommunal ersättning och bidrag till
enskild/fristående verksamhet för kalenderåret 2018 enligt bilaga 1
(beloppen avser kronor per elev i förskola/pedagogisk
omsorg/skolbarnomsorg/förskoleklass/grundskola/grundsärskola/gymnasiesärskola samt gymnasieskolans program) samt
att förändringen för pedagogisk omsorg gäller från 1 juli 2018 samt
att delegera till ansvarig rektor att sluta överenskommelser med berörda
kommuner om interkommunal ersättning (kr/gymnasiepoäng) avseende
vuxenutbildning, inklusive särvux för 2018.
Anmälan av jäv

Daniel Blomstedt (M) anmäler jäv och deltar inte i diskussion och beslutet i
ärendet.
Sammanfattning av ärendet

Kommuner som tagit emot och antagit elever från andra kommuner får
utbildningskostnaderna betalda av elevernas hemkommuner, s.k.
interkommunal ersättning. Denna ersättning regleras i skollagen och gäller
både i offentlig som privat verksamhet.
Tierps kommun beslutar årligen om interkommunal ersättning och bidrag
till enskild verksamhet 2018 avseende förskola/pedagogisk
omsorg/skolbarnomsorg/
förskoleklass/grundskola/grundsärskola/gymnasiesärskola samt
gymnasieskolans program.
Beslutsunderlag

Beslut utskottet barn och unga § 26 2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till

Verksamhetschef skola
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§ 17
Dnr 2017/1136

Överenskommelse mellan Region Uppsala och länets
kommuner angående assistans och egenvård för barn
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till överenskommelse om gemensamt arbetssätt
avseende assistans och egenvård, samt
att även godkänna överenskommelse om ekonomisk fördelning mellan
Region Uppsala och länets kommuner angående assistans och egenvård för
barn
Beslutsmotivering

Syftet med överenskommelsen är att säkerställa hälso- och sjukvårdsinsatser
som bedöms kunna utföras som egenvård för barn. Målet är att inget barn
ska vara på sjukhus i onödan och efter utskrivning ska barnen få en fortsatt
god vård i hemmet. Målet följs upp gemensamt av parterna. Den andra
delen handlar om en ekonomisk överenskommelse där parterna delar på
kostnaden för egenvårdsinsatser för de barn som beviljas assistans av
kommunerna.
Överenskommelsen föreslås gälla retroaktivt från 1 januari 2017 och som
längst till och med 31 december 2019. Överenskommelsen föreslås gälla till
dess att staten genomfört nödvändiga förändringar av lagstiftning och/eller
beslut fattats om ersättning till kommunerna.
Sammanfattning av ärendet

Utifrån ett antal domar i Högsta förvaltningsdomstolen har praxis ändrats i
Försäkringskassans bedömningar av vilka behov som ger rätt till personlig
assistans. Den förändrade praxisen har bl.a. resulterat i att assistans inte
beviljas för egenvårdsinsatser. Till följd av detta har flera barn blivit kvar på
sjukhus i onödan och kostnader har vältrats över från staten till
kommunerna. En överenskommelse om arbetssätt avseende assistans och
egenvård för barn samt ekonomisk fördelning har tagits fram gemensamt av
parterna, Region Uppsala och länets kommuner. Utgångspunkten för arbetet
har varit att bidra till ökad helhetssyn, långsiktighet och styrning av
verksamheter utifrån individens behov samt att gemensamma resurser
används på bästa sätt. Ärendet har beretts av Tjänstemannaledningen för
hälsa, stöd, vård och omsorg.
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ersättningen från Region Uppsala utgör 50 procent av antal beviljade
timmar för egenvårdsinsatser för målgruppen. Timersättningen följer
försäkringskassans ersättningsnivå för assistanstimmar. För 2017 är
ersättningen 291 kronor per assistanstimme. Nivån på timkostnaden
kommer att regleras årligen och följa Försäkringskassans ersättningsnivå.
Beslutsunderlag

Beslut utskottet arbete och omsorg § 43 2017
Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till

Utskottet för Arbete och omsorg
Verksamhetschef Vård och omsorg
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg
Region Uppsala
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§ 18
Dnr 2018/79

Kommunstyrelsens delegationsordning 2018
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa föreslagen revidering av delegationsordningen,
att revideringen gäller från och med 13 februari 2018.
Sammanfattning av ärendet

Chef miljö- och hälsoskydd, Henrik Jokijärvi har översänt förslag till
ändring i delegationsordningen. Förslaget innebär att två nya punkter
gällande e-cigaretter.
Enligt kommunstyrelsens beslut § 160/2017 ska kommunchef benämnas
kommundirektör. Kommunchef ändras till kommundirektör i
delegationsordningen.
Beslutsunderlag

Förslag till ny delegationspunkt - e-cigarett MiA1026
Förslag till ny delegationspunkt - e-cigarett MiA1027
Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till

Kommunsekreteraren
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§ 19
Dnr 2018/57

Redovisning av delegationsbeslut KS 2018-02-13
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 2018.503
Period: 2017.11.16 – 2018.02.01
Miljö- och hälsoskydd
Handlingsid KS 2018.504
Period: 2017.11.16 – 2018.02.01
Fastställande av faderskap
Handlingsid KS 2018.331
Period: 2017.12.06 – 2017.12.15
Handlingsid KS 2018.334
Period: 2017.12.07 – 2018.01.08
Handlingsid KS 2018.335
Period: 2017.11.07 – 2017.11.29
Handlingsid KS 2018.337
Period: 2017.11.20 – 2017.11.29
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser
Handlingsid KS 2018.339
Period: 2017.12.01 – 2017.12.31
Handlingsid KS 2018.340
Period: 2017.11.01 – 2017.11.30
Dödsboanmälan
Handlingsid KS 2018.338
Period: 2017.01.11 – 2017.12.12
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Bostadsanpassningsbidrag
Handlingsid KS 2018.342
Period: Lista 11/2017
Handlingsid KS 2018.343
Period: Lista 10/2017
Upphandling
Handlingsid KS 2018.349
Period: 2017.01.01 – 2017.12.31
Parkeringstillstånd
Handlingsid KS 2018.435
Period: 2017.09.30 – 2018.01.30
Färdtjänst
Handlingsid KS 2018.445
Period: 2017.11.15 – 2017.12.28
Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution
KS ärende 2018/57 listan skapas på sammanträdesdagen
Period: Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 13 februari 2018, lista
1/2018
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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§ 20
Dnr 2017/1020

Redovisning av protokoll
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde 19 december 2017, § § 102-107
Sammanträde 30 januari 2018, § § 1-16
Utskottet samhällsbyggnad
Sammanträde 19 december 2017, § § 156-166
Sammanträde 30 januari 2018, § § 1-25
Utskottet barn och ungdom
Sammanträde 21 november 2017, allmänt § § 47-54
Sammanträde 21 november 2017, sekretess § § 218-258
Sammanträde 20 december 2017, allmänt § § 55-61
Sammanträde 20 december 2017, sekretess § § 259-291
Sammanträde 30 januari 2018, allmänt § § 25-30
Sammanträde 30 januari 2018, direktjustering § 1
Sammanträde 30 januari 2018, sekretess § § 2-24
Utskottet arbete och omsorg
Sammanträde 21 november 2017, allmänt § § 35-40
Sammanträde 21 november 2017, sekretess § § 70-78
Sammanträde 5 december 2017, sekretess § 79
Sammanträde 19 december 2017, allmänt § § 41-45
Sammanträde 19 december 2017, sekretess § § 80-85
Sammanträde 23 januari 2018, sekretess § 1
Sammanträde 30 januari 2018, sekretess § § 2-8
Sammanträde 30 januari 2018, allmänt § § 9-11
Tierps kommunfastigheter AB
Sammanträde 19 oktober 2017, § § 56-65
Sammanträde 7 december 2017, § § 66-76
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AB Tierpsbyggen
Sammanträde 19 oktober 2017, § § 62-72
Sammanträde 7 december 2017, § § 73-84

Ordf sign

Justerandes sign

36

Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-02-13

Tierps Fjärrvärme AB
Sammanträde 12 december 2017, § § 1-13
Tierps Energi & Miljö AB
Sammanträde 12 december 2017, § § 1-14
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
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§ 21
Dnr 2017/1021

Delgivning
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Följande handlingar redovisas:
Diarienummer KS 2018/1
Handlingsid KS 2018.409
Diarienummer KS 2017/1
Handlingsid KS 2017.7123
Handlingsid KS 2017.7201
Handlingsid KS 2017.6974
Handlingsid KS 2017.7078
Handlingsid KS 2017.7080
Handlingsid KS 2017.7079
Handlingsid KS 2017.7077
Diarienummer KS 2017/717
Handlingsid KS 2017.6967
Diarienummer KS 2017/479
Handlingsid KS 2017.7105
Handlingsid KS 2017.7106
Handlingsid KS 2018.454
Handlingsid KS 2018.455
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§ 33
Dnr 2018/64

Ägardirektiv för Tierps Energi och Miljö AB
Beslut

Kommunstyrelsens förslår kommunfullmäktig besluta
att anta ägardirektiv för Tierps Energi och Miljö AB.
Reservation

Daniel Blomstedt (M) och Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M) anmäler
skriftlig reservation till förmån för eget yrkande. /Bilaga/
Catarina Deremar (C), Sara Sjödal (C) och Erik Kolm anmäler muntlig
reservation till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Kommunens möjlighet att utöva styrning över sitt bolag tar sig primärt
uttryck genom den bolagsordning och de ägardirektiv som kommunen
fastställer för bolaget. Då en bolagsordning innehåller de grundläggande
regelverket för bolaget, och därmed uppdateras ytterst sällan, lämnar det
ägardirektiven som det primära verktyget med vilket kommunen kan utöva
ett aktivt ägarskap över bolaget.
Med anledning av att en ny mall för ägardirektiv har tagits fram, i vilken
ägardirektiv delas in i en generell del och en bolagsspecifik del, har
ägardirektiven för samtliga kommunala bolag setts över och uppdaterats.
Utgångspunkten i uppdateringen har varit tidigare direktiv och SKL:s
rekommendationer.
Som ägare har kommunen ett ansvar att aktivt styra och säkerställa att
bolagen lever upp till dels offentligrättslig lagstiftning, där de kommunala
kompetenserna ska sörjas för, där transparens och ansvarsutkrävande ska
säkras och där de kommunala intressena ombesörjas. Vidare har kommunen
ett ansvar att säkra att bolaget lever upp till den civilrättsliga lagstiftningens
krav om affärsmässighet och effektivitet.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Ägardirektiv för Tierps Energi & Miljö AB
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Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Blomstedt (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande förslag till ägardirektiv med följande ändringar:
2 Kap.
10§ a) investeringar större än 1000 basbelopp eller är av principiell
betydelse
18§ d) bolagens protokoll ska redovisas på kommunens hemsida
3 kap
1§ Bolaget får ej etablera eller expandera och sälja tjänster inom
konkurrensutsatt verksamhet utan fullmäktiges medgivande.
8§ (Kompletterande mening) För att erhålla affärsmässiga priser till kund så
skall tillämpliga delar av verksamheten upphandlas i konkurrens.
Sara Sjödal (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anta föreliggande förslag till ägardirektiv med följande ändringar och
tillägg:
2 kap.
Information och ägardialog
Bolaget ska minst en gång per år informera kommunstyrelsen, bolaget ska
därutöver informera kommunstyrelsens arbetsutskott en gång per år om sin
verksamhet.
Bolagets energi-, bränsle- och drivmedelsanvändning ska vara 100 %
förnyelsebar 2025 samt årliga energieffektiviseringar om 2 %
(normalårskorrigerat) ska ske. Arbetet ska redovisas i års- och
delårsboksluten.
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3 kap.
5 § Ny punkt
Kartlägga läkemedelsrester som passerar våra reningsverk samt fortlöpande
vidta åtgärder för att minimera läkemedelsrester i vattnet som går ut från
reningsverken. Arbetet och resultaten ska redovisas i års- och
delårsboksluten.
Proposition

Ordföranden föreslår propositionsordningar som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Daniel
Blomstedt (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Daniel Blomstedts (M) yrkande när det gäller följande förslag till ändringar:
2 Kap.
10§ a) investeringar större än 1000 basbelopp eller är av principiell
betydelse
18§ d) bolagens protokoll ska redovisas på kommunens hemsida
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Sara Sjödals (C)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Sara Sjödals (C)
yrkande när det gäller följande förslag till ändringar:
2 kap.
Information och ägardialog
Bolaget ska minst en gång per år informera kommunstyrelsen, bolaget
ska därutöver informera kommunstyrelsens arbetsutskott en gång per
år om sin verksamhet.
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Daniel
Blomstedt (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
föreliggande förslag när det gäller följande förslag till ändringar:
3 kap
1§ Bolaget får ej etablera eller expandera och sälja tjänster inom
konkurrensutsatt verksamhet utan fullmäktiges medgivande.
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8§ (Kompletterande mening) För att erhålla affärsmässiga priser till
kund så skall tillämpliga delar av verksamheten upphandlas i
konkurrens.
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Sara Sjödals (C)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag
när det gäller följande tilläggsyrkande:
Bolagets energi-, bränsle- och drivmedelsanvändning ska vara 100 %
förnyelsebar 2025 samt årliga energieffektiviseringar om 2 %
(normalårskorrigerat) ska ske. Arbetet ska redovisas i års- och
delårsboksluten.
3 kap.
5 § Ny punkt
Kartlägga läkemedelsrester som passerar våra reningsverk samt
fortlöpande vidta åtgärder för att minimera läkemedelsrester i vattnet
som går ut från reningsverken. Arbetet och resultaten ska redovisas i
års- och delårsboksluten.
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§ 34
Dnr 2018/68

Ägardirektiv för Tierps Fjärrvärme AB
Beslut

Kommunstyrelsens förslår kommunfullmäktig besluta
att anta ägardirektiv för Tierps Fjärrvärme AB.
Reservation

Daniel Blomstedt (M) och Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M) anmäler
skriftlig reservation till förmån för eget yrkande. /Bilaga/
Catarina Deremar (C), Sara Sjödal (C) och Erik Kolm anmäler muntlig
reservation till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Kommunens möjlighet att utöva styrning över sitt bolag tar sig primärt
uttryck genom den bolagsordning och de ägardirektiv som kommunen
fastställer för bolaget. Då en bolagsordning innehåller de grundläggande
regelverket för bolaget, och därmed uppdateras ytterst sällan, lämnar det
ägardirektiven som det primära verktyget med vilket kommunen kan utöva
ett aktivt ägarskap över bolaget.
Med anledning av att en ny mall för ägardirektiv har tagits fram, i vilken
ägardirektiv delas in i en generell del och en bolagsspecifik del, har
ägardirektiven för samtliga kommunala bolag setts över och uppdaterats.
Utgångspunkten i uppdateringen har varit tidigare direktiv och SKL:s
rekommendationer.
Som ägare har kommunen ett ansvar att aktivt styra och säkerställa att
bolagen lever upp till dels offentligrättslig lagstiftning, där de kommunala
kompetenserna ska sörjas för, där transparens och ansvarsutkrävande ska
säkras och där de kommunala intressena ombesörjas. Vidare har kommunen
ett ansvar att säkra att bolaget lever upp till den civilrättsliga lagstiftningens
krav om affärsmässighet och effektivitet.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Ägardirektiv för Tierps Fjärrvärme AB
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Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Blomstedt (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande förslag till ägardirektiv med följande ändringar:
2 Kap.
18§ d) Bolagens protokoll ska redovisas på kommunens hemsida
3 kap
16§ Bolaget, som verkar på en konkurrensutsatt marknad, ska verka för att
bolagets taxor anpassas så att de väl motsvarar branschens prisnivå och i
förhållande till alternativa energislag.
17§ Bolaget ska årligen inför prisförändringar eller andra förändringar kalla
till prisdialog enligt branschgemensam överenskommelse mellan
energiföretagen(f.d. Svensk Fjärrvärme) och SABO, HSB och riksbyggen
för att redovisa långsiktig prisstrategi
Sara Sjödal (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anta föreliggande förslag till ägardirektiv med följande ändringar och
tillägg:
2 kap.
Information och ägardialog
Bolaget ska minst en gång per år informera kommunstyrelsen, bolaget ska
därutöver informera kommunstyrelsens arbetsutskott en gång per år om sin
verksamhet.
Bolagets energi-, bränsle- och drivmedelsanvändning ska vara 100 %
förnyelsebar 2025 samt årliga energieffektiviseringar om 2 %
(normalårskorrigerat) ska ske. Arbetet ska redovisas i års- och
delårsboksluten.
Proposition

Ordföranden föreslår propositionsordningar som godkänns av
kommunstyrelsen.
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Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Daniel
Blomstedt (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Daniel Blomstedts (M) yrkande när det gäller följande yrkande till
ändringar:
2 Kap.
18§ d) Bolagens protokoll ska redovisas på kommunens hemsida
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Daniel
Blomstedt (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
föreliggande förslag när det gäller följande yrkande till ändringar:
3 kap
16§ Bolaget, som verkar på en konkurrensutsatt marknad, ska verka
för att bolagets taxor anpassas så att de väl motsvarar branschens
prisnivå och i förhållande till alternativa energislag.
17§ Bolaget ska årligen inför prisförändringar eller andra förändringar
kalla till prisdialog enligt branschgemensam överenskommelse mellan
energiföretagen(f.d. Svensk Fjärrvärme) och SABO, HSB och
riksbyggen för att redovisa långsiktig prisstrategi
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Sara Sjödal (C)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Sara Sjödal (C)
yrkande när det gäller följande yrkande till ändringar:
2 kap.
Information och ägardialog
Bolaget ska minst en gång per år informera kommunstyrelsen, bolaget
ska därutöver informera kommunstyrelsens arbetsutskott en gång per
år om sin verksamhet.
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Sara Sjödal (C)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag
när det gäller följande yrkande till ändringar:
Bolagets energi-, bränsle- och drivmedelsanvändning ska vara 100 %
förnyelsebar 2025 samt årliga energieffektiviseringar om 2 %
(normalårskorrigerat) ska ske. Arbetet ska redovisas i års- och
delårsboksluten.
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§ 35
Dnr 2018/63

Ägardirektiv för AB Tierpsbyggen
Beslut

Kommunstyrelsens förslår kommunfullmäktig besluta
att anta ägardirektiv för AB Tierpsbyggen.
Reservation

Daniel Blomstedt (M) och Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M) anmäler
skriftlig reservation till förmån för eget yrkande. /Bilaga/
Catarina Deremar (C), Sara Sjödal (C) och Erik Kolm anmäler muntlig
reservation till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Kommunens möjlighet att utöva styrning över sitt bolag tar sig primärt
uttryck genom den bolagsordning och de ägardirektiv som kommunen
fastställer för bolaget. Då en bolagsordning innehåller de grundläggande
regelverket för bolaget, och därmed uppdateras ytterst sällan, lämnar det
ägardirektiven som det primära verktyget med vilket kommunen kan utöva
ett aktivt ägarskap över bolaget.
Med anledning av att en ny mall för ägardirektiv har tagits fram, i vilken
ägardirektiv delas in i en generell del och en bolagsspecifik del, har
ägardirektiven för samtliga kommunala bolag setts över och uppdaterats.
Utgångspunkten i uppdateringen har varit tidigare direktiv och SKL:s
rekommendationer.
Som ägare har kommunen ett ansvar att aktivt styra och säkerställa att
bolagen lever upp till dels offentligrättslig lagstiftning, där de kommunala
kompetenserna ska sörjas för, där transparens och ansvarsutkrävande ska
säkras och där de kommunala intressena ombesörjas. Vidare har kommunen
ett ansvar att säkra att bolaget lever upp till den civilrättsliga lagstiftningens
krav om affärsmässighet och effektivitet.
Beslutsunderlag

Handläggarens förslag till beslut
Ägardirektiv för AB Tierpsbyggen
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Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Blomstedt (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande förslag till ägardirektiv med följande ändringar:
2 Kap.
18§ d) Bolagens protokoll ska redovisas på kommunens hemsida
3 kap
13§ (kompletterande mening) För att möjliggöra investeringar,
egenfinansiering, i nya fastigheter skall bolaget söka medel genom
försäljning av delar av befintligt fastighetsbestånd.
Sara Sjödal (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anta föreliggande förslag till ägardirektiv med följande ändringar och
tillägg:
2 kap.
Information och ägardialog
Bolaget ska minst en gång per år informera kommunstyrelsen, bolaget ska
därutöver informera kommunstyrelsens arbetsutskott en gång per år om sin
verksamhet.
Bolagets energi-, bränsle- och drivmedelsanvändning ska vara 100 %
förnyelsebar 2025 samt årliga energieffektiviseringar om 2 %
(normalårskorrigerat) ska ske. Arbetet ska redovisas i års- och
delårsboksluten.
3 kap.
6§ …, nyproduktion och dess utformning.
Proposition

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
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Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Daniel
Blomstedt (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Daniel Blomstedts (M) yrkande när det gäller följande yrkande till
ändringar:
2 Kap.
18§ d) Bolagens protokoll ska redovisas på kommunens hemsida
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Daniel
Blomstedt (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
föreliggande förslag när det gäller följande yrkande till ändringar:
3 kap
13§ (kompletterande mening) För att möjliggöra investeringar,
egenfinansiering, i nya fastigheter skall bolaget söka medel genom
försäljning av delar av befintligt fastighetsbestånd.
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Sara Sjödals (C)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Sara Sjödals (C)
yrkande när det gäller följande yrkande till ändringar:
2 kap.
Information och ägardialog
Bolaget ska minst en gång per år informera kommunstyrelsen, bolaget
ska därutöver informera kommunstyrelsens arbetsutskott en gång per
år om sin verksamhet.
3 kap.
6§ …, nyproduktion och dess utformning.
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Sara Sjödals (C)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag
när det gäller följande yrkande till ändringar:
Bolagets energi-, bränsle- och drivmedelsanvändning ska vara 100 %
förnyelsebar 2025 samt årliga energieffektiviseringar om 2 %
(normalårskorrigerat) ska ske. Arbetet ska redovisas i års- och
delårsboksluten.
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§ 36
Dnr 2018/62

Ägardirektiv för Tierps kommunfastigheter AB
Beslut

Kommunstyrelsens förslår kommunfullmäktig besluta
att anta ägardirektiv för Tierps kommunfastigheter AB.
Reservation

Catarina Deremar (C), Sara Sjödal (C) och Erik Kolm anmäler muntlig
reservation till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Kommunens möjlighet att utöva styrning över sitt bolag tar sig primärt
uttryck genom den bolagsordning och de ägardirektiv som kommunen
fastställer för bolaget. Då en bolagsordning innehåller de grundläggande
regelverket för bolaget, och därmed uppdateras ytterst sällan, lämnar det
ägardirektiven som det primära verktyget med vilket kommunen kan utöva
ett aktivt ägarskap över bolaget.
Med anledning av att en ny mall för ägardirektiv har tagits fram, i vilken
ägardirektiv delas in i en generell del och en bolagsspecifik del, har
ägardirektiven för samtliga kommunala bolag setts över och uppdaterats.
Utgångspunkten i uppdateringen har varit tidigare direktiv och SKL:s
rekommendationer.
Som ägare har kommunen ett ansvar att aktivt styra och säkerställa att
bolagen lever upp till dels offentligrättslig lagstiftning, där de kommunala
kompetenserna ska sörjas för, där transparens och ansvarsutkrävande ska
säkras och där de kommunala intressena ombesörjas. Vidare har kommunen
ett ansvar att säkra att bolaget lever upp till den civilrättsliga lagstiftningens
krav om affärsmässighet och effektivitet.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Ägardirektiv för Tierps kommunfastigheter AB
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Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Blomstedt (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande förslag till ägardirektiv med följande ändringar:
2 Kap.
10§ a) investeringar större än 1000 basbelopp eller är av principiell
betydelse
18§ d) bolagens protokoll ska redovisas på kommunens hemsida
Sara Sjödal (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anta föreliggande förslag till ägardirektiv med följande ändringar och
tillägg:
2 kap.
Information och ägardialog
Bolaget ska minst en gång per år informera kommunstyrelsen, bolaget ska
därutöver informera kommunstyrelsens arbetsutskott en gång per år om sin
verksamhet.
Bolagets energi-, bränsle- och drivmedelsanvändning ska vara 100 %
förnyelsebar 2025 samt årliga energieffektiviseringar om 2 %
(normalårskorrigerat) ska ske. Arbetet ska redovisas i års- och
delårsboksluten.
3 kap
6§ …, nyproduktion och dess utformning.
Proposition

Ordföranden föreslår propositionsordningar som godkänns av
kommunstyrelsen.
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Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Daniel
Blomstedt (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Daniel Blomstedts (M) yrkande när det gäller följande yrkande till
ändringar:
2 kap
18§ d) bolagens protokoll ska redovisas på kommunens hemsida
10§ a) investeringar större än 1000 basbelopp eller är av principiell
betydelse
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Sara Sjödals (C)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Sara Sjödals (C)
yrkande när det gäller följande yrkande till ändringar:
Information och ägardialog
Bolaget ska minst en gång per år informera kommunstyrelsen, bolaget
ska därutöver informera kommunstyrelsens arbetsutskott en gång per
år om sin verksamhet.
3 kap
6§ …, nyproduktion och dess utformning.
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Sara Sjödals (C)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag
när det gäller följande förslag till ändringar:
Bolagets energi-, bränsle- och drivmedelsanvändning ska vara 100 %
förnyelsebar 2025 samt årliga energieffektiviseringar om 2 %
(normalårskorrigerat) ska ske. Arbetet ska redovisas i års- och
delårsboksluten.
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§ 23
Dnr 2017/970

Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen
Beslut

Kommunstyrelsens förslår kommunfullmäktig besluta
att anta reglemente för kommunstyrelsen som ska gälla från och med den
27 februari 2018 till och med 31 december 2021, samt
att nu gällande reglementet (KF § 97/2015) upphävs den 27 februari 2018.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan för
styrning och ledning. Styrelsen har ett helhetsansvar för kommunens
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunfullmäktige
fastställer reglemente för kommunstyrelsen. Reglementet innehåller
kommunstyrelsens uppgifter och arbetsformer. Kommunstyrelsens
reglemente reviderades senast i september 2015 och är i behov av
uppdatering.
Det nya förslaget på reglemente har en annan uppbyggnad än tidigare. Det
nya reglementet är uppbyggt utifrån Sveriges kommuner och landstings
(SKL) underlag ”Reglemente för styrelse och nämnder”. Innehållet är
anpassat efter Tierps kommuns organisation och förutsättningar. I det nya
förslaget på reglemente har ändringar gjorts gällande innehåll, uppbyggnad
och språk. Alla ändringar är markerade i grått i utkastet till nytt reglemente.
Beslutsunderlag

Beslut ksau § 10 2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Reglemente för kommunstyrelse - nytt förslag
Reglemente förkommunstyrelsen - fastställt av KF § 97/2015
Sveriges kommuner och landsting (SKL), 2016, Reglemente för styrelse och
nämnder. Finns att läsa här:
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-409-0.pdf?issuusl=ignore
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§ 24
Dnr 2017/949

Reglemente för krisledningsnämnd
Beslut

Kommunstyrelsens förslår kommunfullmäktig besluta
att anta reglementet för krisledningsnämnd, samt
att reglementet ska gälla från och med beslutsdatum till och med
2021-12-31.
Sammanfattning av ärendet

Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som
enligt lag ankommer på kommunen vid extraordinära händelser i fredstid.
I och med en översyn av kommunstyrelsens reglemente har det framkommit
att kommunstyrelse enligt reglementet ska fullgöra krisledningsnämndens
uppgifter. Samtidigt har det framkommit att det har varit den politiska viljan
att enbart de som tjänstgör i kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra
krisledningsnämnd. Detta med anledning av att dessa ledamöter ofta
befinner sig i kommunhuset i och med sina förtroendeuppdrag och att dessa
därmed är tillgängliga med kort varsel vid händelse av kris.
Ett separat (förslag till) reglemente för krisledningsnämnd har upprättats
med anledning av ovan, vilket medför att dessa uppgifter lyfts ur
kommunstyrelsens ansvar. Val av ledamöter och ersättare till nämnd sker
som tidigare.
Beslutsunderlag

Beslut ksau § 24 2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Reglemente för krisledningsnämnden
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§ 25
Dnr 2017/1120

Krisledningsplan
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta krisledningsplanen samt
att den nya versionen av krisledningsplanen ersätta alla tidigare versioner.
Sammanfattning av ärendet

Tierps kommun har en ledningsplan från år 2000, som fick en revidering
2009. Den planen är i vissa stycken obsolet.Förslaget på ny krisledningsplan
spänner över spektret en mindre kris till en komplex och omfattande
extraordinär händelse.
Förslag till krisledningsplanen är övergripande bred till uttryckssättet då
olika krisartade händelser ser väldigt olika ut. Olikheterna i olika
krisscenarier gör att en hög detaljeringsgrad som passar ett krisscenario, inte
passar lika bra i ett annat krisscenario. Någon form av minsta-gemensammanämnarprincip tillämpas.
Beslutsunderlag

Beslut ksau § 12 2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Krisledningsplan
Ledningsplan från april 2000 (KF § 40) med revidering från 2009
Risk- och sårbarhetsanalys 2015 (rev. 2017)
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§ 26
Dnr 2017/991

Ekonomiska styrregler
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa de nya ekonomiska styrreglerna att gälla från och med den 1
april 2018, samt
att från samma datum upphäva nu gällande ekonomiska styrregler.
Sammanfattning av ärendet

Föreligger förslag till ny Riktlinje för ekonomisk styrning. Vid
kommunfullmäktiges beslut den 19 december 2017 (§ 152) så beslutades
om minoritetsremiss av ärendet. De synpunkter som lämnades hanteras
nedan.
År 2013 ändrades storleken på resultatet från 2 % till 1,5 %. Bakgrunden var
att större investeringar fortsättningsvis skulle ske av kommunens
fastighetsbolag. Denna situation har inte förändrats.
I förslaget till riktlinje för ekonomisk styrning har förtydligande skett under
rubriken processfokus vad avser upprättande av åtgärdsplaner och den
politiska behandlingen av dessa.
Förutom att investeringar i kommunens regi (främst investeringar i gata/park) tydliggörs i budgeten så beaktas även konsekvenser av ökade
hyreskostnader på grund av t.ex. nybyggnation i fastighetsbolagets regi i
den av kommunfullmäktige fastställda budgeten. Igångsättningstillstånd av
investeringar i kommunens regi har sedan tidigare skett av ekonomichefen i
enlighet med bl.a. nuvarande ekonomiska styrregler. I det nya förslaget
föreslås igångsättningstillstånd behandlas i den sedan april 2016 inrättade
investeringsgruppen. Så har också skett sedan drygt ett år tillbaka.
Dessutom har igångsättningstillstånd även för de investeringar som de
kommunala bolagen budgeterat behandlats trots att det i formell bemärkelse
är bolagens styrelser som beslutar om investeringar. Det känns långsökt att
kommunfullmäktige skulle godkänna investering genomförd i en annan
juridisk persons regi. När det gäller privata fastighetsägare är det inte heller
självklart att vi skulle få tillgång till investeringskalkylen.
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När det gäller de sk. ”villkorslösa ändringsmöjligheterna för
kommunstyrelsen avseende omdisponering utav driftmedel och
investeringsmedel” så bör det påpekas att dessa regler ingått i de
ekonomiska styrreglerna i väldigt många år utan att det uppstått några
oklarheter. I det nya förslaget finns det trots detta förslag till beloppsgränser
för omdisponeringar.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Ekonomiska styrregler
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§ 27
Dnr Edp 2016/1831

Antagande av detaljplan (Dp 1058) Triangelparken)
Beslut

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktig besluta
att anta detaljplanen DP 1058 Triangelparken för del av fastigheterna Tierp
1:1, 4:187, 171:1 samt 172:1 med stöd av 5 kap. 27 § plan- och bygglagen
(2010:900).
Reservation

Daniel Blomstedt (M) och Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M) anmäler
skriftlig reservation till förmån för eget yrkande. /Bilaga/
Beslutsmotivering

Då de förändringar planförslaget möjliggör för bedöms vara av sådan
omfattning och typ som är av intresse för allmänheten har planarbetet
bedrivits efter ett utökat planförfarande i enlighet med den lagstiftning som
var gällande vid planarbetets påbörjande. Planförslaget strider inte mot
kommunens gällande översiktsplan (ÖP 2010-2030).
Sammanfattning av ärendet

Planprogrammet för Siggebobäcken godkändes 2015-10-20 § 141 av
utskottet Samhällsbyggnad. Planprogrammet syftade till att utreda
möjligheterna för en ny stadsdel i Tierps köping vilken i huvudsak är tänkt
att utgöras av bostäder men även ett handelsområde. Detta planprogram
ligger till grund för arbetet och utformningen av den nu aktuella
detaljplanen (DP1058 - Triangelparken), vilken Samhällsbyggnadsutskottet
2016-11-15 § 156 uppdrog Samhällsbyggnadsenheten att ta fram.
Triangelparken är en förlängning av den befintliga bebyggelsen vid
Bokbindarlunden ner mot Siggebobäcken på den östra sidan av bäcken. Åt
väst och söder pågår det parallella planarbetet med DP1036 Siggbo
Trädgårdsstad. Planområdet är tredelat och bebyggelsen föreslås i norr
utgöras av flerbostadshus eller skolverksamhet, i söder av radhus, kedjehus
och/eller villor och i de centrala delarna en större byggnation för vård och
bostäder. Området kopplas samman med Siggbo trädgårdsstad och Tierps
köping genom gång- och cykelvägar, kvartersgator samt genom en gångoch cykelbro. Mellan den södra och den mellersta delen planeras en lek- och
samlingsplats för planområdet.
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Planarbetet bekostas av kommunen som kompenseras genom framtida
planavgifter i samband med bygglov. Planens genomförande kommer
innebära investeringar för kommunen, kopplat till utbyggnation av
infrastruktur.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning innehållande genomförandebeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse
Fastighetsförteckning
Markteknisk undersökningsrapport (MUR)
Geoteknisk undersökning
Dagvattenutredning
PM Miljöteknisk markundersökning
Naturvärdesinventering
PM-VA-teknik
Arkeologisk utredning
Risk-PM
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Daniel Blomstedt (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
att omarbeta detaljplanen så att området förses med bilväg från
Siggeboträdgårdsstad med bilbro över Siggebäcken för att möjliggöra för
räddningsfordon och fordon till boende och vårdinrättning m.m.
Bifall

Jonas Nyberg (S) yrkar bifall på samhällsbyggnadsutskottets förslag.
Proposition

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen. Ordföranden ställer proposition på
samhällsbyggnadsutskottets förslag och Daniel Blomstedt (M) yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
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§ 29
Dnr 2017/1065

Avgiftsbefrielse av insatsen trygg hemgång
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att insatsen trygg hemgång med stöd av kommunfullmäktiges beslut
§ 130/2012 är avgiftsfri för kund.
Beslutsmotivering

Erfarenhet från andra kommuner som infört insatsen trygg hemgång har
visat att insatsen är effektiv på så sätt att den enskilde upplever trygghet i
hemmet och därmed inte är i behov av heldygnsvård vid kommunal
korttidsplats. Att avgiftsbefria insatsen blir därför ett incitament för den
enskilde att söka trygg hemgång istället för korttidsplats.
Eftersom insatsen pågår som längt två veckor är de potentiella
avgiftsintäkterna även små i förhållande till kostnader att administrera
avgifterna.
Sammanfattning av ärendet

Personer som skrivs ut från slutenvården ska kunna känna sig trygga då de
åter vistas i hemmet. Mellan 30-50 % av alla äldre som skrivs ut från
slutenvården efter genomförd vårdplanering mellan Regionen och Tierps
kommun beviljas samtidigt korttidsplats, flera på grund av upplevd
otrygghet.
Personer som skrivs ut från slutenvården har även en ökad risk för
återinläggning inom 30 dagar, bland annat på grund av sviktande
hemförhållanden. Samtidigt visar forskning att återhämtning och
rehabilitering ger bättre resultat om den ges i hemmiljön.
Individ- och familjeomsorg och Vård- och omsorg planerar till årsskiftet
2017/2018 att införa insatsen trygg hemgång. Insatsen kommer att beviljas
som bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlag (2001:453) och innebär
hemtjänst under utredning genom täta omsorgsbesök samt
trygghetsskapande och rehabiliterande åtgärder. Insatsen vänder sig till
personer med stora omvårdnadsbehov i samband med utskrivning från
slutenvård eller korttidsplats i syfte att öka målgruppens trygghet i
hemmiljön.
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Insatsen ska genomföras av ett särskilt team bestående av arbetsterapeut,
fysioterapeut/sjukgymnast, undersköterskor och områdesansvarig
sjuksköterska i nära samverkan med biståndshandläggare.
Enligt KF § 130/2012 ska kommunen ta ut taxa för besök av sjuksköterska,
arbetsterapeut, sjukgymnast och hemtjänst under förutsättning att den
enskilde har avgiftsutrymme som överstiger 0 kr/ månad.
Om den enskilde är i behov av matdistribution och trygghetslarm under
utredningstiden kommer dessa insatser att hanteras utanför beslutet om
trygg hemgång.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Högsta sammanlagda månadsavgift (maxtaxa) från den 1 juli 2017 är 2 013
kronor för biståndsbedömda SoL-insatser (hemtjänst, dagverksamhet och
korttidsvistelse) och kommunal hälso- och sjukvård. Månadsavgiften kan bli
lägre vid låg betalningsförmåga. Uppskattningsvis kommer 4 personer att
beröras av insatsen trygg hemgång varje månad vilket som mest skulle
innebära ett avgiftsbortfall om 8 052 kr per månad.
Verksamheten kommer att finansieras inom ramen för ordinarie
verksamhets budget.
Beslutsunderlag

Beslut utskottet arbete och omsorg § 41 2017
Handläggarens tjänsteutlåtande
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§ 30
Dnr 2017/925

Motionssvar - Utreda möjligheterna att införa patrullerande
väktare med ordningsvaktsförordnande i Tierp
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Reservation

Bengt Lindström (SD) anmäler muntlig reservation till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Ledamot Joakim Larsson (SD) har inkommit med en motion att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att införa en
verksamhet med kommunalt finansierade, patrullerande väktare med
ordningsvaktsförordnande i Tierp. Motionen anmäldes till fullmäktige den
31 oktober 2017 § 110.
Bengt-Olov Eriksson (S) ordförande i kommunstyrelsen svarar på motion.
Enligt Lag (1980:570) om ordningsvakter (Ordningsvaktslagen) 3 § kan
ordningsvakter förordnas om det finns särskilt behov och det är av väsentlig
betydelse från allmän synpunkt. Bestämmelsen innefattar ett undantag från
huvudregeln i 2 §. Kraven är stränga för att ordningsvakter ska förordnas
utöver 2 § och en sammanvägning ska göras avseende styrkan hos de
intressen som påkallar den särskilda bevakningen, vikten att polisära
uppgifter förbehålls poliser och de möjligheter som finns att få tillgång till
poliser.1
Motivering

De krav som ställs i 3 § i ordningsvaktslagen på särskilda behov av
väsentlig betydelse från allmän synpunkt kan inte anses vara uppfyllda för
att enskilda individer upplever oro på grund av att personer från andra
länder vistas i kommunen. Det finns således inte någon grund eller
förutsättning för att under nuvarande omständigheter förordna patrullerande
väktare med ordningsvaktsförordnande. Detta trots att eventuell brist på
poliser i kommunen har tagits i beaktande.

1

Berg, Lagkommentar 3 § Lag (1980:1578) om ordningsvakter, 2014-07-01, Karnov
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Det finns inte heller indikationer på att ett sådant särskilt behov skulle
uppstå, vilket medför att det inte finns skäl att utreda frågan. Mot bakgrund
av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Motion angående att utreda möjligheterna att införa
patrullerande väktare - Joakim Larsson (SD)
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Bengt Lindström (SD) yrkar att motionen ska bifallas.
Proposition

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Bengt
Lindströms (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
föreliggande förslag.
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§ 31
Dnr 2017/308

Motionssvar - Avgiftsfri kollektivtrafik för barn och ungdomar
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Reservation

Urban Blomster (V) anmäler muntlig reservation till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Alexander Karlsson (V) har i en motion till Kommunfullmäktige föreslagit
att kommunstyrelsen ges uppdrag att utreda möjlighet till avgiftsfri
kollektivtrafik för barn och ungdomar även på kväller, helger och lov.
Motionen anmäldes till fullmäktige den 4 april 2017 § 29.
Bengt-Olov Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande, svara på motionen.
I grunden är intentionerna i motionen eftersträvansvärda, speciellt eftersom
vi är en landsbygdskommun, men sedan januari 2012 är Region Uppsala
huvudman för kollektivtrafiken i länet och frågeställningen hör således
hemma där. Glädjande i sammanhanget är att Regeringen har skrivet ett
”Förslag till stödordning för avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar” som
just nu är ute på remiss. Innebörden i den är att trafikhuvudmannen kan
besluta om avgiftsfri nyttjande av linjetrafik för skolungdomar under
sommarlovet, och även ansöka om ekonomiska medel för detta. Huruvida
Upplands Lokaltrafik (UL) har för avsikt att ansöka om att införa detta, om
det beslutas enligt förslaget, vet vi inget.
Om Tierps kommun skulle besluta enligt förslaget, trots att
huvudmannaskapet för kollektivtrafiken inte är kommunalt, så skulle det
innebära att Tierps kommun skulle behöva köpa så kallade fritidskort av UL
till alla barn. Den 15 oktober 2017 var 1916 barn inskrivna i grundskolan
och 910 i gymnasiet. Alltså totalt 2826 barn och unga. Fritidskorten kostar
på helår 2165 kr per barn. Det skulle medföra en kostnad för kommunen på
drygt 6,1 miljoner kr.
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Om regeringens förslag genomförs skulle kostnaden för fritidskorten under
resterande delen av året uppgå till 1480 kr per bar. Totalt närmare 4,2
miljoner kr. Pengar som skulle behöva tas från annan kommunal
verksamhet. Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige
besluta att avslå motionen.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Motion angående avgiftsfri kollektivtrafik för barn och ungdomar
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Urban Blomster (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Proposition

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Urban
Blomsters (V) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
föreliggande förslag.
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§ 32
Dnr 2017/926

Motionssvar - Förbud mot tiggeri
Beslut

Kommunstyrelsens förslår kommunfullmäktig besluta
att avslå motionen.
Reservation

Bengt Lindström (SD) anmäler muntlig reservation till förmån för eget
yrkande
Sammanfattning av ärendet

Ledamot Joakim Larsson (SD) har inkommit med en motion att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att Tierps kommun i sina lokala
ordningsföreskrifter skall ha ett totalförbud mot tiggeri på offentlig plats och
område som kommunen jämställt med sådan plats. Motionen anmäldes på
fullmäktige den 31 oktober 2017 § 111.
Bengt-Olov Eriksson (S), ordförande i kommunstyrelsen, svarar på
motionen.
Kommunen har i enlighet med 3 kap 8 § ordningslagen (1993:1617)
meddelat lokala ordningsföreskrifter som antagits av kommunfullmäktige
18 december 2007 § 107 och som gäller från och med 1 januari 2008.
Dessa föreskrifter får enbart utfärdas i den mån de behövs för att
upprätthålla ordningen och säkerheten på allmän plats och de får inte heller
innebära ett för långtgående tvång på allmänheten eller medföra för
långtgående inskränkningar i den enskildes frihet. En kommun får endast
meddela sådana förskrifter som verkligen behövs och de måste vara
utformade på ett sådant sätt att det finns möjlighet att tillämpa dem.
Enligt 3 kap 13 § 2 st ordningslagen skall länsstyrelsen upphäva en
föreskrift som strider mot lagen. Länsstyrelsen i Västmanlands län har i
beslut 2011-04-26 upphävt den del av Sala Kommuns föreskrifter där
kommunen förbjöd tiggeri på offentlig plats och område som kommunen
jämställt med sådan plats med följande motivering:
”Länsstyrelsen kan inte finna att det är visat att föreskriften om förbud mot
tiggeri behövs i syfte att upprätthålla ordningen och säkerheten på
offentlig plats inom kommunen….föreskriften innebär ett onödigt tvång
mot allmänheten och att den i övrigt utgör en för långtgående
inskränkning en den enskildes frihet”.
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Även Vellinge kommuns föreskrifter avseende förbud mot tiggeri har upphävts av
Länsstyrelsen i Skåne enligt beslut den 23 oktober 2017:

”En grundläggande förutsättning för kommunernas föreskrivningsrätt är att
de bara beslutar om sådana lokala ordningsföreskrifter som verkligen
behövs. Av ingivna handlingar framgår att Vellinge kommun fått ta emot
klagomål beträffande tiggeri på offentlig plats från enskilda
kommunmedborgare. Såvitt framkommer har dock själva insamlandet av
pengar inte orsakat störningar i den allmänna ordningen. Föreskriften i
punkt 11 i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Vellinge kommun,
strider därmed mot en grundläggande förutsättning för kommunens
föreskrivningsrätt. Föreskriften får därvid anses strida mot ordningslagen
och ska därför upphävas. Under dessa förhållanden finner Länsstyrelsen
inte skäl att vidare utreda och ta ställning till om det kan finnas ytterligare
skäl att upphäva föreskriften”1.
Motivering
För att kommunen skall kunna införa en föreskrift enligt förslaget krävs
dels att ordning och säkerhet inte kan upprätthållas samt att föreskriften är
så preciserad att det finns möjlighet att efterleva och övervaka den.
Det har inte till kommunen framkommit några anmälningar eller andra
tecken på att det uppstått situationer som äventyrat allmän ordning och
säkerhet i samband tiggeri och som därmed skulle föranleda ett införande av
förbud i de lokala ordningsföreskrifterna.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Motion angående att förbjuda tiggeri- Joakim Larsson (SD)
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Bengt Lindström (SD) yrkar att motionen ska bifallas.
Proposition

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Bengt
Lindströms (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
föreliggande förslag.
1

Hämtad den 2018-02-01 från
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Documents/ordningsf%C3%B6reskrifter%287079172%
29%20%280%29_TMP.pdf
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§ 22
Dnr 2017/698

Redovisning av ej verkställda beslut från utskotten arbete och
omsorg samt utskottet barn och ungdom 2017 kvartal 4
Beslut

Kommunstyrelsens förslår kommunfullmäktig besluta
att med godkännande lägga förteckningen över ej verkställda beslut för
kvartal 4 2017, till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att anmäla till inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) oc lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS), inte har verkställts senaste tre
månader efter beslut.
Föreliggande underlag avseende rapportering enligt § 28 f LSS och 16 kap
SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap § SoL och LSS.
Ej verkställda beslut från utskottet barn och ungdom:
LSS
Två beslut om kontaktperson är rapporterat som ej verkställt.
En bostad med särskild service är rapporterat som ej verkställt.
Ej verkställda beslut från utskottet arbete och omsorg:
LSS
2 beslut om bostad med särskild service för vuxna är rapporterade som ej
verkställda.
3 beslut om bostad med särskild service för vuxna är rapporterade som
verkställda.
1 beslut om ledsagarservice är rapporterat som verkställt.
SoL över 65 år
1 beslut gällande avlastning/växelvård är rapporterat som verkställt
1 beslut gällande avlösarservice är rapporterat som ej verkställt.
Beslutsunderlag

Beslut utskottet barn och ungdom § 25 2018
Beslut utskottet arbete och omsorg § 9 2018
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