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Paragrafer

1-14

Underskrift
Louise Pettersson
Utdragsbestyrkande

Beslutande

Bengt-Olov Eriksson (S) ordförande
Jonas Nyberg (S)
Anette Pettersson (S)
Catarina Deremar (C)
Daniel Blomstedt (M)

Närvarande
tjänstgörande
ersättare
Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Övriga
närvarande

Ordf sign

Yvette Axelsson, kommunchef
Louise Pettersson, sekreterare
Louise Magnusson, kultursekreterare, § 1
Håkan Bergström, upphandlingschef, § 2

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 1

2016.66

Anslag för konstnärlig gestaltning

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
fullmäktige besluta
att höja anslaget för konstnärlig gestaltning till 1 % av investeringskostnaden vid ny-, om- och tillbyggnation.
att föra in enprocentsregeln gällande konstnärlig gestaltning i ägardirektiven
för Tierps kommunfastigheter AB (TKAB) och Tierpsbyggen i de fall då
kommunen är hyresgäst, samt
att upphäva beslutet Kf § 97/1985 Regler för handläggning av konstnärlig
utsmyckning av Tierps kommuns offentliga byggnader och miljöer.
Bakgrund
Tierps kommun avsätter idag 0,5 % av investeringskostnaden till
konstnärlig gestaltning vid ny-, om- och tillbyggnation. Det grundar sig i ett
beslut från 1985.
Genom ett statligt kulturpolitiskt initiativ kom enprocentsregeln till år 1937.
Regeln innebär att motsvarande 1 % av den beräknade byggkostnaden vid
ny- och ombyggnationer ska användas till konstnärlig gestaltning. Det är
inte en tvingande regel utan en ekonomisk princip och beräkningsmodell.
Staten tillämpar regeln, liksom 64 % av kommunerna och 79 % av
landstingen och regionerna (2013). Konstnärsnämnden förordar
enprocentsregeln.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§2
Information från Upphandlingschef - Delegationsärenden

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Upphandlingschef, Håkan Bergström går igenom de delegationsbeslut som
tagits på upphandlingsområdet från den 6 mars 2015 till den 15 december
2015.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§3
Anmälan av ordförandebeslut

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga anmälan av ordförandebeslut till protokollet.
Bakgrund
Ks 2015.1028
Ordförande Bengt-Olov Eriksson fattade den 13 januari 2016 ett
ordförandebeslut om att anta och översända ett yttrande till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län gällande en
prövotidsredovisning över planerad skjutbana inom Marma skjutfält.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§4
Bidrag till föreningar

Jäv
På grund av jäv deltar inte Catarina Deremar (C) i beslutet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt A 103 B
att bevilja inkomna ansökningar om föreningsbidrag enligt följande:
Organisation

Beviljat bidrag

Folkrörelsearkivet
Stiftelsen Leufsta
Vallonbruk i Uppland
Stiftelsen ESI
BRIS region Mitt

59 tkr
460 tkr
100 tkr
250 tkr
20,46 tkr

att kostnaden ska belasta Ansvar 10102 Chef Processtöd, Verksamhet 0992
Bidrag/avgifter.
Bakgrund
Föreningar som föreslås beviljas bidrag:
Dnr 2015.591
Bidrag till Folkrörelsearkivet betalas ut årligen enligt fastställd beräkningsmodell antagen av landstinget och samtliga kommuner i länet. För år 2016
är beloppet 59 tkr.
Dnr 2015.806
Stiftelsen Leufsta har ansökt om 460 tkr och föreslås få sökt belopp.
Dnr 2015.887
Vallonbruk i Uppland har ansökt om 100 tkr och föreslås få sökt belopp.
Vallonbruk i Uppland har därtill ett separat avtal med uppdrag att mot
ersättning bedriva turismverksamhet.

forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 4 forts.
Överenskommelsen med Vallonbruk i Uppland är att de får 100 tkr för 2016
(+ 40 i marknadsföringsstöd). År 2016 är det sista året som kommunen har
för avsikt att stötta föreningen, enligt överenskommelse från sommaren
2015.
Dnr 2015.915
Eric Sahlström Institutet, Stiftelsen ESI, har ansökt om 250 tkr och föreslås
få sökt belopp. Kultur och fritid kan därutöver ge bidrag till konserter och
arrangemang.
Dnr 2015.284
Bris region mitt har ansökt om ett bidrag motsvarande 10 kronor per barn
från Tierps kommun för 2016. Totalt 40,92 tkr för kommunens 4 092 barn.
Bris föreslås få 5 kronor per barn, vilket motsvarar totalt 20,46 tkr.
Delges
Respektive organisation (+ utanordning)

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§5

2015.943

1.4.1

Remissvar – Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ställa sig bakom remissvaret och översända det till
Näringsdepartementet.
Bakgrund
Regeringskansliet, Näringsdepartementet har den 5 november 2015 skickat
en remiss gällande betänkandet ” Bostäder att bo kvar i. Bygg för
gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer” (SOU 2015:85).
Regeringen vill i och med remissen ha in synpunkter på förslagen och
materialet i betänkandet.
Betänkandet föreslår åtgärder som ska underlätta för äldre personer att
inneha eller skaffa sig en lämplig bostad. Det föreslås också åtgärder för att
förbättra kommunernas möjligheter att möta behovet av bostäder för det
växande antalet äldre på bostadsmarknaden. Utredningen har haft i uppdrag
att kartlägga förekomsten av hinder för äldre personer att flytta till eller bo
kvar i en bostad samt orsakerna bakom eventuella hinder. Vidare analyseras
vilka möjligheter kommuner i olika delar av landet har att möta behovet av
bostäder för den allt större andelen äldre. Slutligen överväger man vilka
åtgärder som behövs för att förbättra förutsättningarna för kommunerna att
klara sitt ansvar i bostadsförsörjningen.
Delges
Verksamhetschef Vård och omsorg
Näringsdepartementet

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 6

2015.1027

1.4.1

Remissvar – Förslag till nytt linjenät för stadstrafiken i Uppsala

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ställa sig bakom remissvaret och översända det till Landstinget i Uppsala
län.
Bakgrund
Landstinget i Uppsala län har skickat en remiss angående Linjenät 2017 –
Förslag till nytt linjenät för Uppsala stadsbussar. Remissen inkom den
2 december 2015 och ska besvaras senast den 15 februari.
Uppsalas linjenät behöver utvecklas för att klara en kommande befolkningsökning. Uppsala kommun har som mål att kollektivtrafikens andel av
resandet ska mer än fördubblas, från 13 % till 26 %, till år 2030. För att
uppnå detta måste Uppsalas kollektivtrafik vara konkurrenskraftig mot bilen
genom att den är snabb, bekväm, pålitlig och miljösmart.
Den 15 oktober antog Kollektivtrafiknämnden nya strategier för
stadstrafiken. Med stöd av strategierna har ett förslag på nytt linjenät tagits
fram som bättre ska matcha ett växande Uppsala och ge resenären en
enklare vardag. Förslaget har arbetats fram av Kollektivtrafikförvaltningen
med stöd av representanter från Uppsala kommun och Gamla Uppsala Buss.
Samråd har hållits med allmänheten under våren 2015. Den 13 november
tog Kollektivtrafiknämnden beslut om att skicka underlaget på remiss.
Delges
Trafikingenjör
Landstinget Uppsala län

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 7

2015.1026

1.4.1

Remissvar – Regionalt trafikförsörjningsprogram 2.0 Uppsala län

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att ställa sig bakom remissvaret och översända det till Landstinget i Uppsala
län.
Bakgrund
Den 1 december 2015 inkom en remiss från landstinget i Uppsala län
gällande den andra versionen av Uppsala läns trafikförsörjningsprogram Trafikförsörjningsprogram 2.0. Remissen ska besvaras senast den 11 mars.
I trafikförsörjningsprogrammet klargörs den politiska viljan med
kollektivtrafiken, behovet av kollektivtrafik i regionen beskrivs och de
långsiktiga målen for länets kollektivtrafikförsörjning upprättas.
Utöver det skriftliga samrådet sker under processens gång dialog med
berörda aktörer, såsom kommuner, myndigheter och medborgare.
Landstinget har lagt särskild vikt vid medborgardialog, som genomförts vid
fyra allmänna möten och med barn och ungdomar separat. Samrådsprocessen har även omfattat bland annat de kommersiella aktörerna och
intresseorganisationer för funktionshinderfrågor.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§8

2016.57

4.1

Fastighetsförsäljning av del av Tierp Libbarbo 8:1 ”Örbyhusmacken”

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna fastighetsförsäljning av del av Tierp Libbarbo 8:1 enligt
köpekontrakt daterat 2015-12-11 av köparen samt 2015-12-15 av säljaren.
Bakgrund
Marken har tidigare arenderats av köparen, arrendet avslutades den 1 januari
2016. Arrendeavgiften har varit 5000 kr/år.
Byggnader och anläggningar som byggts på fastigheten dvs.
”Örbyhusmacken” är på ofri grund och har bekostats av arrendatorn. Ny
detaljplan för området har tagits fram och försäljningen följer detaljplanens
gränser.
Köpeskillingen har överenskommits till 113 580 kronor. Villkor för
försäljningen anges i köpekontraktet.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 9

2015.1091

1.7.1.1

Revisionsrapport - Granskning av kommunens stöd till förtroendevalda i föreningar och liknande uppdrag

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra till kommunchefen att ta fram instruktioner till kommunens
förtroendevalda ombud i föreningar och med liknade uppdrag.
Instruktionerna ska säkerställa hur återrapportering från ombuden till
kommunen ska ske.
Bakgrund
Kommunrevisionen har genomfört en granskning av hur kommunen stödjer
de förtroendevalda som utses att representera Tierps kommun i olika
sammanslutningar.
Utgångspunkten har varit antagandet att den kommunala organisationen,
generellt sätt, ger ett mycket begränsat stöd till den förtroendevalde. Denne
får i stor utsträckning själv forma sitt uppdrag och avgöra om och hur den
ska återrapportera till kommunen.
Granskningen har genomförts genom intervjuer av förtroendevalda och
visar ett behov av bättre kontakter mellan kommunen och den
förtroendevalde i uppdraget.
Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att göra en systematisk
genomgång av aktuella uppdrag i god tid före det att omval är aktuella i
nästa mandatperiod.
Vid en sådan genomgång bör övervägas behovet av och formerna för
instruktioner till valda ombud och återrapportering till kommunen. Detta bör
göras oavsett vem som har uppdraget i dag eller är tilltänkt för kommande
mandatperiod. I något fall kan det vara aktuellt att överväga om behov finns
av kommunal representant.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 10

2015.979

1.7.1

Revisionsrapport - Kommunens exploaterings- och
investeringsprocesser

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra till kommunchefen att ta fram förslag till markanvisningspolicy
och reviderade riktlinjer för investeringar.
Bakgrund
PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tierps kommun
granskat exploaterings- och investeringsprocessen i kommunen. Revisionsfrågan löd: Har Tierps kommun en ändamålsenlig exploateringsprocess och
har tidigare identifierade brister i investeringsprocessen åtgärdats?
Den sammanfattande bedömningen av PWC är att kommunen inte har en
helt ändamålsenlig exploateringsprocess och att delar av tidigare
identifierade brister i investeringsprocessen inte har åtgärdats. Det saknas
dessutom tydliga styrdokument och riktlinjer för exploateringsprocessen.
Riksdagen beslutade den 24 juni 2014 om en ny lag om riktlinjer för
kommunala markanvisningar (SFS 2014:899) som har betydelse för
kommunerna när det gäller markanvisningar. De nya reglerna gäller från 1
januari 2015, med vissa övergångsbestämmelser.
Det saknas också markanvisningspolicy och en gemensam projektmodell
samt skriftliga rutiner/processbeskrivningar som säkerställer att samtliga
projekt beräknas och dokumenters på ett likartat sätt. De befintliga
riktlinjerna för investeringar som fastställdes av kommunstyrelsen den 4
december 2013, § 175 (reviderade §5/2014 och §37/215) bedöms dock ge
en god grund för samordning och prioritering av den ekonomiska
situationen, men säkerställandet av att dessa efterföljs behöver stärkas.
Dessutom saknar enligt PWC besluten om investeringar beräkningar av
effekter på driftsbudgeten.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 11

2016.65

Namnbyte på kommunala handikapprådet

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
fullmäktige besluta
att ändra namn på det kommunala handikapprådet till Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor.
Bakgrund
Socialstyrelsen ansvarar för samordning av terminologin inom fackområdet
vård och omsorg, som innefattar hälso- och sjukvård och socialtjänst. Efter
ett genomfört terminologiarbete beslutade Terminologirådet i oktober 2007
följande förändringar
Förändringarna innebär att:
 Funktionshinder betraktas inte längre som en synonym till
funktionsnedsättning utan betecknar ett eget begrepp.
 Definitionen av funktionsnedsättning är oförändrad.
 Handikapp tas bort som uppslagsterm och termen avråds som
synonym till såväl funktionsnedsättning som funktionshinder
Ledamöterna i handikapprådet har diskuterat olika namnförslag med sina
medlemmar i de olika intresseorganisationerna. Medlemmarna har enats om
förslaget Kommunala rådet för funktionshinderfrågor.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 12

2015.1084

1.6.2

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap 6 §,
gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
fullmäktige besluta
att fastställa taxa enligt LSO 3 kap 6 §, gällande rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll för Tierps kommun att gälla från och med 2016-12-01,
att tidigare fastställd taxa enligt LSO 3 kap 6 § samtidigt upphör att gälla,
samt
att taxan från och med 2018-01-01 årligen (kalenderår) indexjusteras. 90
procent av avgiften justeras med AKI (arbetskostnadsindex) för arbetare,
privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl 0. Skulle indexet i juni
ha förändats något kommande år jämfört med indexet i juni 2016 ska 90
procent av avgiften justeras med den procentuella förändringen
nästkommande kalenderår.
Bakgrund
Uppsala kommun räddningsnämnden planerar att genomföra en
upphandling av rengöring- (sotning) och brandskyddskontrollverksamheten
under 2016 och befintliga taxor behöver därför uppdateras. I upphandlingen
kommer taxorna beslutade av respektive kommun att ingå. Utvärderingen av
inkomna anbud kommer därmed att ske utifrån kvalitetsaspekter och inte
utifrån pris. De befintliga avtalen med nuvarande leverantörer av rengöring(sotning) och brandskyddskontrollverksamheten gäller till och med
2016-11-30. Taxorna för år 2017 är i genomsnitt cirka 4,2 procent högre än
taxorna för år 2015, d.v.s. en uppräkning med cirka 2,1 procent per år.
Taxorna föreslås vara lika i alla tre kommuner.
Reglerna i 8 kap. regeringsformen möjliggör att viss angiven föreskriftsrätt
kan delegeras till kommun. Ett sådant bemyndigande finns för kommuner i
3 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) för rengöring
(sotning) och brandskyddskontroll.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 13

2016.77

1.3

Samverkan med Polisen - Medborgarlöfte 2016

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ställa sig bakom Medborgarlöfte Tierps kommun 2016.
Bakgrund
Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna
arbeta effektivt med brottsförebyggande arbete. Medborgarlöften är en del
av polismyndighetens nya styrning och innebär att den lokala problembilden
ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med lokalt.
Medborgarlöften är en utveckling av kommunens och polisens samverkansöverenskommelser. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och
polis tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska
brottsligheten.
Lokalpolisområde Norduppland har utarbetat en lokal lägesbild för Tierps
kommun. Arbetet har gjorts i samverkan med kommunala företrädare.
Under oktober och november månad 2015 har det genomförts
medarbetardialoger, medborgardialoger, riktade intervjuer samt enkäter.
Delges
Polisen, chef LPO Norduppland
Kommunchef

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 14
Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.
Bakgrund
Ks 2016.33
13.3.3
Arbetsförmedlingen Norra Uppland och Tierps kommun har den 21
december 2015 tecknat en lokal överenskommelse om samverkan för
minskad ungdomsarbetslöshet.
Ks 2016.34
13.3.3
Kollektivtrafikförvaltningen UL och Tierps kommun undertecknade en
avsiktsförklaring den 16 december 2015 respektive 23 november 2015.
Ks 2016.20
2.9.5
Landstinget i Uppsala län har skickat ett protokollsutdrag från Hälso- och
sjukvårdsstyrelsens möte den 15 december 2015. § 216 Avtal med
barnombudsmannen i Uppsala om länsbarnombudsmannafunktionen.
Ks 2016.1
Handl nr 66
Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd av 2 kap 12 § Kulturmiljölagen
(1988:950) beslutat om tillstånd för Bergvik Skog Vät AB till ingrepp i
fornlämningsområde för fornlämningarna RAÄ 1145, 1146, 516 och 1080,
Tierps socken, fastigheten Fors 1:6, Tierps kommun. Föryngringsåtgärden
berör tre tjärgropar och en tjärdal.
Ks 2015.160
Handl nr 7823
Länsstyrelsen Uppsala län har översänt en bekräftelse på en anmälan från
Tierps kommun, Bygg- och miljöenheten om transport av farligt avfall.
Anmälan är giltig t o m 2020-12-14.
Ks 2016.1
Handl nr 68
Länsstyrelsen Uppsala län meddelar med stöd av 3 kap 84 § trafikförordningen (1998:1276) och 2 kap 8 § andra stycket ordningslagen
(1993:1617) tillstånd till Skutskärs MS för motortävlingen ”Skutskärsratten”
den 23 januari 2016.

forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 14 forts.
Ks 2016.1
Handl nr 65
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har skickat
mötesanteckningar från en samverkanskonferens om flyktingsituationen –
nationell lägesbild den 28 december 2015.
Ks 2015.1
Handl nr 7693
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har skickat en
presentation om den nationella lägesbilden för de operativa aktörernas
samlade hantering av flyktingsituationen 2015-12-08.
Ks 2015.1
Handl nr 7857
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har skickat en
presentation om den nationella lägesbilden för de operativa aktörernas
samlade hantering av flyktingsituationen 2015-12-15.
Ks 2016.1
Handl nr 200
Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet har översänt ett
regeringsbeslut från den 17 december 2015 rörande indelning i kategorier av
styrelser, nämnder och råd m.m.
Ks 2015.1
Handl nr 7859
Socialstyrelsen har skickat information om mer flexibla regler för HVBhem. Socialstyrelsen har den 15 december 2015 beslutat om föreskrifter om
vissa undantag från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2003:20)
om hem för vård eller boende. Bestämmelserna gäller från den 1 januari
2016.
Ks 2015.87
Handl nr 7927
Statens VA-nämnd har skickat information om att nämnden upphörde
årsskiftet 2015/2016.
Ks 2015.87
Handl nr 7927
Statens VA-nämnd har för kännedom skickat ett protokoll gällande att de
avvisar ansökan från Aros Energideklarationer AB. I ansökan yrkade Aros
att Tierps kommun skulle återbetala va-avgifter och renhållningsavgifter
samt att avsträngning inte får ske.
Ks 2015.1
Handl nr. 7994
Statistiska Centralbyrån (SCB) har översänt resultatet av beräkningarna
avseende den kommunalekonomiska utjämningen för år 2016.

forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 14 forts.
Ks 2015.1094
Handl nr. 8040
Sveriges kommuner och landsting har skickat Öppna jämförelser Energi och
klimat 2015 – Byggnader och transporter i kommuner och landsting.
Tillgänglig att läsa online: http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/oppnajamforelser-energi-och-klimat-2015.html
Ks 2015.1
Handl nr 7693
Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) ordförande Lena Micko har
skickat ett brev gällande kommuner, landsting och regioners oumbärliga roll
i asyl- och flyktingmottagandet.
Ks 2015.1
Handl nr 7857
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har skickat en åtgärdslista med
förslag på omedelbara statliga åtgärder och regelförändringar med anledning
av flyktingsituationen.
Ks 2015.397
1.2.5
Tierps kommun har den 22 december 2015 tecknat ett avtal med Tierps
Energi och Miljö AB gällande vad bolaget ska göra under tiden 2016-01-01
– 2016-03-31.
Ks 2015.1
Handl nr 7914
Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling har den 16 december 2015 skickat
ett pressmeddelande gällande att Jordbruksverket har godkänt dess
utvecklingsstrategi.

Cirkulär SKL
- 15:37 Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna,
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2016verenskommelse om
Bestämmelser för traineejobb
- 15:38 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL
för år 2016
- 15:39 Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som
korttidsvistelse enligt LSS för år 2016
- 15:40 Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social
arbetsmiljö, AFS 2015:4
- 15:41 Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI)
- 15:42 Budgetförutsättningar för åren 2015-2019
- 15:43 Redovisningsfrågor 2015 och 2016
- 15:44 Slutligt utfall av 2014 års kommunala fastighetsavgift samt
prognos för år 2015
forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 14 forts.
- 15:45 Utfall i utjämningssystemen 2016
- 15:46 Ny instansordning för va-mål
- 16:2 Kostnadsansvar för stödinsatser avseende barn och ungdomar som
är placerade eller vistas i annan kommun
Cirkulären finns tillgängliga på: http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

