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§ 1 

Allmänhetens frågestund 

Inga frågor inkommer från allmänheten. 

Ordl. Sign Justera des Sign Sekr. Sign Utdragsbestyrkande 
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Redovisning av kommuninvånarnas postlåda 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

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

Dnr Ks 2016.954 	2.7.3 
En företrädare för aktivistgrupperna We Are Uppland, We Are Gästrikland 
och We Are Dalarna skrev den 6 december 2016 och krävde att Tierps 
kommun ska arbeta mer systematisk, noggrant och strategiskt med att 
eliminera och förebygga all hat-propaganda och hest mot folkgrupp på alla 
ställen i Tierps kommun. 

Ordl. Sign Justerandes Sign Sekr. Sign Utdragsbestyrkande 
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§ 3 

Aktuellt från revisionen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 
Kommunrevisionen har en stående informationspunkt vid 
kommunfullmäktiges sammanträden. 

Per Davidsson (M), ordförande i revisionen, informerar om att revisionen 
har haft möte med Hebys revision och diskuterat riskanalyser. Det har 
resulterat i tio uppslag till möjliga granskningar. Dessa kommer att tas upp 
med PWC, revisionens stödorgan, i samband med att en plan för årets arbete 
görs. Revisionen har också haft möte med kommunens tre verkställande 
utskott. Mötet är en del av att revisionen ska följa hela kommunens arbete. 
Revisionen konstaterar att det är positivt att utskotten har blivit mer 
engagerade i ekonomiska uppföljningar. 

En länsgemensam studie av barn- och ungdomspsykiatrin i länet är klar och 
kommer att lämnas till kommunen. Det pågår en granskning av hur 
kommunen långtidsplanerar sin äldreomsorg. Rapporten finns nu i ett första 
utkast. 

Ordf. Sign Justerandes Sign 

VV 

Sekr. Sign 

4 S.>  

Utdragsbestyrkande 



SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

2017-02-28 	 6 (38) 4  TIERPS 
KOMMUN 

§ 	4 	 Dnr Ks 2017.140 	1.1.6 

Anmälan av motion - Stoppa Telias nedsläckning av kopparnätet - 
Sara Sjädal (C) och Lotta Carlberg (C) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Bakgrund 
Sara Sjödal (C) och Lotta Carlberg (C) lämnade den 6 februari 2017 in en 
motion med följande förslag: 

• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt och kraftfullt agera 
för att stoppa Telias nedsläckning av kopparnätet i områden där 
tillgången till bredband via fiber ännu inte är säkrad 

Sjödal och Carlberg skriver: 
Telia informerar att nedsläckningen av kopparnätet kommer ske i Tierps 
kommun enligt inklippt tabell. Kommunstyrelsen har informerats vid ett 
flertal gånger om det aktuella läget vad gäller utbyggnaden av fibernätet i 
kommunen. Centerpartiet har länge varit oroliga för att fibernätet inte byggs 
ut i den takt som varit tänkt från början och att målet att 90% av 
kommunens hushåll ska ha erbjudits fiberanslutning 2020 inte kommer nås. 
För att tala klarspråk, nu brinner det i knutarna ordentligt och kommunen 
måste agera för att hålla situationen under kontroll till dess att fibernätet är 
utbyggt. Kommunen kan inte acceptera den försämring av tillgång till 
telefoni och snabba bredbandsuppkopplingar som en nedmontering av 
kopparnätet innebär utan att det finns ett alternativ till fiberanslutning. Görs 
inget riskerar många drabbas av otillräcklig kapacitet i internetuppkopp-
lingen som begränsar kommuninvånarnas företagande, bank- och 
myndighetsärenden, studier, kulturutbud, sociala nätverk med mera. 
Framförallt gäller detta utanför tätorterna, i vilka fibertillgången oftast är 
god. Centerpartiet accepterar inte att stad ställs mot land, kommunen måste 
agera skyndsamt. 

forts. 

Ordf. Sign 

—.33-1A7-- 

Justerandes Sign Sekr. Sign Utdragsbestyrkande 
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§ 4 forts. 

TIERP BERGBYÄS 2018-05-31 
TIERP BREDYÖRYGO E N 2018-05-31 
TIERP BU !ARB() 2018-05-11 
TIERP ESARBY 2018-05-31 
TIERP FAGERFORS 2018 05 31 
TIERP FLISI-IULT 2018-05-31 

TIERP GUND130 2018-05-31 
TIERP HENSMÅLA 2018-05-31 
TIERP HÖGLANDSBODARNA 2018-05-31 
TIERP HUSSJÖBY 2018-05-31 
TIERP H UNNAMÅLA 2018-05-31 
TIERP ['ALLEN 2018-05-31 
TIERP ILLAREBODA 2018-05-31 
TIERP IMU NDBD 2018-05-31 
TIERP INGSTARBO 2018-05-31 
TIERP KISBERG 2018-05-31 
TIERP KNYPP LAN 2018-05-31 
TIERP LAGFORS 2018-05-31 
TIERP LOCKE LSBO 2018-05-31 
TIERP RÖSMÅLA 2018 05 31 
TIERP SIK VIJÄL MA 2018 05 31 

TIERP SJÖRYD 2018-05-31 
TIERP SKOGSNÄS 2018-05-31 

TIERP SLÄTT 2018-05-31 
TIERP UNTRA 2018-05-31 

TIERP VÄRS BÅCKASKOG 2018-05-31 

TIERP VÄSTERÄ 2018-05-31 
TIERP YXNANÄS 2018-05-31 

TIERP ARBOLEEIY 2018-05-31.  
TIERP ALSHULT 2018-05-31 
TIERP ASTÖN 2018-05-31 

TIERP ÄNGSKÄR 2018-05-31 
-rr,ar, II 1 " n rnTll c-re-,nr,, 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens sekreterare 

Ordf. Sign Justerandes Sign 

å 

Sekr. Sign Utdragsbestyrkande 
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§ 	5 
	

Dnr Ks 2017.124 	1.1.6 

Anmälan av motion — Starta ett ungdomsråd — på riktigt! — Sara Sjödal (C) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Bakgrund 
Sara Sjödal (C) lämnade den 2 februari 2017 in en motion med följande 
förslag: 

• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram och föreslå 
kommunfullmäktige en struktur för ett ungdomsråd, jämbördigt de 
andra råden 

• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och föreslå 
kommunfullmäktige vilka organisationer som ska tilldelas platser i 
rådet 

Sjödal skriver: 
Många försök har gjorts med att starta "ungdomsråd" i vår kommun. Efter 
ett tag har satsningarna klingat av och råden har försvunnit. 

Jag ser att dessa satsningar haft två grundläggande orsaker till att på förhand 
vara dömda att misslyckas med sin överlevnad. 

1. Representanterna i råden har varit personligt tillsatta. Det innebär att 
representanterna snabbt växer ur sin roll som ungdom och lämnar rådet, 
söks inte nya representanter aktivt dör rådet ut. 

2. Missbedömning av ungdomars engagemang. Råden har i huvudsak haft 
en koppling till Kultur och Fritids verksamhet och därmed inte behandlat det 
spektra av frågor som berör barn och ungdomar. Ungdomars engagemang 
för frågor som berör deras vardag utöver fritiden har inte givits utrymme. 
Det har heller inte funnits en tydlig koppling mellan råden och den 
beslutande politiken. 

forts. 

Utdragsbestyrkande Ordf. Sign Sekr. Sign 
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§ 	5 forts. 

Jag anser att Tierps kommun bör starta ett Ungdomsråd, med utgångspunkt i 
hur våra andra råd är organiserade. Vitsen med ett formellt Ungdomsråd, 
jämbördigt med våra andra råd, är att det blir ett råd med barn- och 
ungdomsrepresentanter, politiker, berörda tjänstemän och protokollförda 
möten samt ett forum för informations- och diskussionsutbyte åt båda håll i 
alla frågor som berör barn och ungdomar. Att lyfta rådet till att beröra mer 
än bara barn och ungdomars fritid är en vinna-vinna situation. Barn och 
ungdomar får en stark röst, det går inte att ducka för det som finns 
protokollfört. Samtidigt som verksamhet och politik får ett värdefullt forum 
att inhämta kloka synpunkter och bra i&er från, i alla typer av frågor, på ett 
tidigt stadium. 

För att säkerställa en flexibilitet och en ständig påfyllnad av representanter i 
ungdomsrådet bör inte representanterna utses personligen. Istället tilldelas 
platser till olika organisationer som själva ansvarar för att skicka en 
representant, det kan vara samma representant som då återkommer eller 
olika varje gång, det är upp till respektive organisation att avgöra vad som 
passar bäst. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens sekreterare 

Ordf. Si n 

—4å-(A)-- 

Justerandes Sign 
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§ 	6 
	

Dnr Ks 2017.128 	1.1.6 

Anmälan av motion — Kommunen bör införa en digital brevlåda som 
stöder video och bilder — Lotta Carlberg (C) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Bakgrund 
Lotta Carlberg (C) lämnade den 2 februari 2017 in en motion med följande 
förslag: 

• att Tierps kommun inför en digital brevlåda som tar emot rörlig 
media såsom video och bilder 

Carlberg skriver: 
Många ungdomar i Tierps kommun har bra ideer och frågor. Idag har även 
de flesta en smartphone i fickan. 

En i& kan dyka upp snabbt att då skriva ner den och malla eller gå in på 
kommunhuset kan kännas besvärligt och då kan en bra i& rinna ut i sanden. 
Många frågor och i&er dyker upp när man tillsammans med andra eller är 
ute på en promenad/joggingtur. Dagens ungdomar är ej främmande att ta 
upp sin mobil och ta kort eller spela in en filmsnutt. De använder appar 
dagligen som har dessa funktioner. Att ta upp mobilen och visa på om något 
är trasigt på kommunens egendom/mark, Tipsa om i&er på förbättringar 
eller lämna en upplysning om något annat, faller dem naturligt. 

Idag är inte kommunens hemsida gjord för att ta emot rörlig media. 
Kommunen behöver hänga med i den digitala utvecklingen och underlätta 
för kommunens invånare ska kunna använda olika typer av media för att ge 
information, väcka i&er och frågor. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens sekreterare 

Ordf. Sign Justerandes Sign Sekr. Sign Utdragsbestyrkande 
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§ 	7 	 Dnr Ks 2017.126 	1.1.6 

Anmälan av motion — Bjud in ungdomarna i Tierps kommun till 
kommunfullmäktige — Lotta Carlberg (C) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Bakgrund 
Lotta Carlberg (C) lämnade den 2 februari 2017 in en motion med följande 
förslag: 

• att särskilt bjuda in ungdomar vid ett 
kommunfullmäktigesammanträde per år 

• att det utarbetas ett arbetsmaterial för att kunna ge en kort 
information om hur kommunens politiska organinsation fungerar, 
bland annat vilka utskott som finns och vad de olika utskotten 
arbetar med. Vad kommunstyrelsen arbetar med samt hur ett 
kommunfullmäktige går till 

• att nyttja allmänhetens frågestund till att låta ungdomarna ställa sina 
frågor och berätta om sina i&er 

Carlberg skriver: 
Vid ett möte på Hälsohuset/Ungdomsnätverket och projektet - "Ung och 
ingenting?" under hösten 2016 träffade jag och flera andra politiker 
ungdomar med massor av bra id&r. Det framgick tydligt att de känner sig 
utanför politiken. De tyckte att politiken är både fyrkantig och stelbent samt 
svår att påverka. De sa även att de inte vet var de ska vända sig om de 
kommer på saker de vill ändra på. 

Nya id&r och frågor finns i överflöd hos Tierps kommuns ungdomar. 
Många känner att de inte får gehör för sina iUer då det ofta kan ta ett bra 
tag att genomföra och vid det laget så har nya icker redan vuxit fram. Vi 
behöver bli bättre på att möta ungdomar och ta tillvara på deras iUer som 
många gånger är mycket bra och kreativa. Det är också viktigt att man 
känner samhörighet med den plats man växer upp på och vi behöver fler 
unga människor som engagerar sig politiskt. Ett sätt att känna sig mer 
delaktig är att vara med påverka och att bli lyssnad på. Då gäller det att vi 
som finns i politiken öppnar upp flera kanaler för det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens sekreterare 

Justerandes Sign 

Iv 
Sekr. Sign Utdragsbestyrkande Ordf. Sign 
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Dnr Ks 2016.668 	1.1.6 

Motionssvar — Framtidssäkra lärarkompetensen i skolorna — Sara 
Sjödal (C) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har i § 28/2017 behandlat ärendet. 

Sara Sjödal (C) har i en motion till kommunfullmäktige den 5 juni 2016, 
§ 85, föreslagit: 

• Att en projektgrupp, som minimalt består av behöriga lärare från 
samtliga stadium, tillsätts med uppdraget att till våren 2017 ta fram 
ett förslag till vilka arbetsuppgifter som kan utföras av ej behöriga 
lärare och som i nuläget behörig lärare utför. 

• Att projektgruppen senast juni 2017 ska återkomma till 
kommunstyrelsen med en projektrapport som redovisar genomfört 
arbete och förslag till uppgifter som kan lyftas från behöriga lärare 
till annan personal. I redovisningen ska uppgifternas omfattning ingå 
samt förslag på personalgrupper som skulle kunna utföra 
arbetsuppgifterna. 

• Att projektgruppen ges tillräckliga resurser för att genomföra 
projektet som syftar till att kvalitetsutveckla och framtidssäkra 
kompetensen i kommunens skolverksamhet. 

Ordföranden i utskottet barn och ungdom har den 7 oktober 2016 besvarat 
motionen och den behandlades i kommunfullmäktige den 1 november 2016, 
§ 121/2016. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet. 

Motionssvar 
Kommunfullmäktige återremitterade vid sammanträdet 1 november 2016 
motion Ks 2016.668 för komplettering. Sara Sjödal (C) menade att den 
rapport som låg till grund för remissvaret var daterad 28 september 2015, 
och inte innefattade den period under hösten 2015 då arbetsbelastningen på 
grund av ett stort antal nyanlända var som tyngst. Samt att motionens 
förslag inte har beaktats ur ett systematiskt kvalitetsutvecklingsperspektiv. 

Rapporten "Lärarnas administrativa arbetsuppgifter" är framtagen i en 
arbetsgrupp där för frågorna relevanta nyckelgrupper som lärarfack och 
skolledare har ingått. Syftet med rapporten var "att belysa de administrativa 

forts. 

Sekr. Sign Utdragsbestyrkande Ordf, Si~ Justerandes Sign 
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§ 8 forts. 

krav som påverkar lärares arbetstid och arbetsbörda samt att skapa rutiner 
och förutsättningar för ett gott arbete". Syftet med rapportarbetet har alltså 
varit att, i enlighet med Sara Sjödals förslag, se över lärarnas administrativa 
arbetsuppgifter, inte att mäta arbetsbelastningen. 

Det höga antalet nyanlända som kom till kommunen under hösten 2015, och 
för vilka kommunen behövde erbjuda utbildningsplatser, utgjordes i 
huvudsak av ensamkommande flyktingungdomar. Dessa togs om hand i 
avsedd och redan anpassad organisation inom gymnasieskolan, och kom 
därför inte att belasta den ordinarie undervisningen i grundskolan och i 
gymnasiet. Den ökade belastningen under läsåret 2015-2016 föranlett av att 
nyanlända barn kom till kommunens grundskolor, har i första hand belastat 
elevhälsan och skolledningarna. Mottagandet av de nyanlända har inte haft 
någon relevans för rapportens slutsatser, men har möjligen fördröjt 
processen och den planerade återrapporteringen. 

Lärares administrativa uppgifter är kopplat till den enskilde lärarens 
uppdrag, dennes erfarenheter, lärarens plats och funktion i arbetslaget och 
hur man hanterar dessa uppgifter i det aktuella rektorsområdet. 1 rapporten 
som ligger till grund för motionssvaret har arbetsgruppen identifierat många 
administrativa uppgifter som kan kopplas till lärares arbete. Nu pågår 
arbetet att anpassa, förenkla och utveckla det administrativa arbetet ute i de 
olika rektorsområdena. 

Utöver det har ett samarbete inletts med arbetsmarknadsenheten, AME, med 
målet att under 2017 skapa ett antal trainee- eller praktikjobb inom skolan. 
Det handlar om individuellt anpassade jobb som mycket väl kan komma att 
avlasta lärare och annan personal. 

Sara Sjödals intentioner med sin motion - att avlasta lärare från uppgifter 
som kan utföras av andra eller på andra sätt — är viktiga aspekter av 
personalens arbetsmiljö och som därför hanteras i skolans systematiska 
kvalitetsarbete. Det är frågor som i det systematiska kvalitetsarbetet och i 
styrkorten hanteras under temat "medarbetare". På vilket sätt det redovisas 
för politiken är något som Utskottet barn och ungdom har möjlighet att 
påverka. 

Ordföranden i utskottet barn och ungdom, Kenneth Gunnarsson (MP) har 
den 3 februari 2017 besvarat motion enligt ovanstående och anser motionen 
besvarad. 

Yttrande 
Sara Sjödal (C), Kenneth Gunnarsson (MP) och Åsa Sikberg (M) yttrar sig. 

Utdragsbestyrkande Sekr. Sign 



ti 9 Dur Ks 2016.713 	 1.1.6 

Motionssvar — Introduktionsdag för nyanställda — Catarina Dereniar (C) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra introduktionsdagar i enlighet 
med motionens syfte samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har i § 29/2017 behandlat ärendet. 

Catarina Deremar (C) har i motion till kommunfullmäktige den 1 november.  
2016, § 119 föreslagit: 

• att ett program för gemensam introduktionsdag med motionens 
intentioner utarbetas 

• att introduktionsdagarna genomförs två gånger per år med 
uppsamlingsheat för samtliga nyanställda 

• att politiken deltar både från majoritet och från opposition. 

Motionssvar 
När kommunen växer både till antalet invånare och antalet anställda utifrån 
en ökad efterfrågan av kommunala tjänster. I allt från detaljplanering av 
mark, till förskolan för att ta några exempel. Så är frågan om nyanställningar 
och introduktion ännu tydligare en del av vardagen för våra verksamheter. 

Som Catarina skriver i motionen är investeringen som kommunen gör i de 
anställda oerhört viktig för att säkerställa kvalitén i arbetet som utförs. Det 
ställer krav på att processen från det att behovet av ny rekrytering realiseras, 
hela vägen till att en ny person har anställts och introducerats i sina 
arbetsuppgifter är väl genomförd för att rätt kompetens och profil kan 
anställas. 

Att introducera våra nyanställda är väldigt viktigt ur många perspektiv, 
bland annat genom förståelsen om både kommunen och uppdragen som vi 
har som arbetsgivare. Kommunen har en väldigt stor spännvidd i vad som 
utförs och levereras till medborgare, föreningar och företag m.m. 

forts. 
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§ 9 forts. 

För den anställde är detta en viktig del av introduktionen till det nya arbetet 
och för att kunna leverera det som förväntas. Att vi har ett professionellt 
mottagande av våra senast anställda är viktigt för att skapa tillhörighet till 
vår organisation. 

Som bilaga till motionssvaret finns personalchefens skrivelse med förslag på 
upplägg av introduktionsdag, även syfte och uppföljning för att tillse att 
syftet med dagen har genomförts. 

Vice ordföranden i kommunstyrelsen Jonas Nyberg har den 6 februari 2017 
besvarat motionen enligt ovanstående och föreslagit att uppdra till 
kommunstyrelsen att genomföra introduktionsdagar i enlighet med 
motionens syfte, och att därmed anse motionen besvarad. 

Yttrande 
Catarina Deremar (C) yttrar sig. 

Justerandes Sign 

1(  

Sekr. Sign Utdragsbestyrkande 



§ 	10 	 Dnr Ks 2015.1066 	1.1.6 

Motionssvar — Sänkta arvodesnivåer för gruppledare — Joakim 
Larsson (SD) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Reservation 
Mot fullmäktiges beslut reserverar sig Sverigedemokraterna muntligen till 
förmån för Joakim Larssons (SD) yrkande. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har i § 181/2016 behandlat ärendet. 

Joakim Larsson (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 15 
december 2015 § 147 lyft följande förslag 

• att ersättningsnivån per mandat som är fastställd i ERS 2012 för 
gruppledare som inte är kommunalråd ändras från 3,75% per mandat 
till 2% per mandat. 

Motionssvar 
2004 tillsatte kommunfullmäktige en parlamentarisk kommittémed uppdrag 
att se över den politiska organisationen inför mandatperioden 2007 och 
framåt. Kommittén lade fram sina förslag 2005 och kommunfullmäktige 
fattade samma år beslut om att förändra sin politiska organisation från att 
vara en traditionell kommunal organisation med fullmäktige, styrelse och 
nämnder till att vara organiserade med endast en styrelse, utöver 
obligatoriska nämnder, med utskott. Man beslutade också att det i 
fullmäktige skulle finnas ett antal beredningar. En av de bakomliggande 
tankarna kring denna organisation var att stärka fullmäktiges roll och att de 
folkvalda i fullmäktige skulle bli mer aktiva genom deltagande i de olika 
beredningarna. 

Det är allmänt känt att allt färre vill ta på sig politiska uppdrag och det 
handlar ofta om att man inte anser sig ha den tid som krävs. Tidsbrist och 
möjlighet att vara ledig från arbete eller studier är med andra ord ofta en 
förklaring till detta. 

forts. 
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§ 	10 forts. 

I fullmäktige finns bland de folkvalda två olika roller, utöver rollen att vara 
ledamot, det är fullmäktiges presidie samt gruppledarna för respektive parti. 
Att vara gruppledare innebär en vidare roll än att vara ledamot. Grupp-
ledaren skall hålla sig allmänt informerad om hela den kommunala 
verksamheten, inklusive bolagen, och ansvara för att information förs vidare 
inom det egna partiet. 

Gruppledaren förväntas också delta i gemensamma partiföreträdarträffar när 
behov uppstår. Gruppledaren har en viktig roll i kommunens struktur och 
bör därmed också ha en skälig ersättning utöver mötesarvoden m.m. för att 
kunna lägga ned den tid som krävs för att fullfölja uppdraget på ett bra sätt. 
Den ovan nämnda kommittén gjorde som en del i sitt uppdrag också en 
översyn av arvodesreglementet för de förtroendevalda. 

Arvodena är knutna till riksdagsmannaarvodet, vilket idag är 62.400 kr per 
månad. För gruppledarnas del innebär det enligt vårt nuvarande arvodes-
reglemente 2.340 kr/månad som bas (3,75% av riksdagsmannaarvodet) samt 
2.340 kr per mandat och månad (3,75% av riksdagsmannaarvodet) 

En sänkning av arvodet enligt förslaget skulle innebära en sänkning från 
2.340 kr per mandat och månad till 1.248 kr per mandat och månad. Med 
tanke på den roll en gruppledare har skulle en sådan sänkning kraftigt 
inverka på gruppledarens möjlighet att fullgöra sitt uppdrag och därmed 
också inverka negativt på intentionerna att stärka kommunfullmäktiges roll. 

Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson (S) har den 
3 november 2016 besvarat motionen enligt ovanstående och föreslagit att 
motionen avslås. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar att motionen ska bifallas. 

Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Joakim 
Larssons yrkande. Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Ordf. Sign 
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§ 	Il Dnr Ks 2017 7 	 1.1.7 

Interpellation — Effekterna av förändringarna inom hemtjänsten Norra 
— Åsa Sikberg (M) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får framställas och kommer att besvaras under 
nästkommande sammanträde. 

Bakgrund 

Åsa Sikberg (M) inkom den 18 januari 2017 med en interpellation där hon 
skriver: 

Vi moderater anser att äldreomsorgen och hemtjänsten ska präglas av stor 
valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande, samt vara tillgänglig för 
alla som är i behov av den. Kommunen är ytterst ansvarig för äldre-
omsorgen och hur väl omsorgen fungerar. Hur den utformas påverkar 
livskvaliten för både äldre och anhöriga men även för verksamhetens 
personal. 

2014 beslutade kommunen att göra en organisations och verksamhets-
förändring inom hemtjänstområdet Norra där bland annat verksamhetens 
utlokalisringscentral flyttades från Skärplinge till Karlholm. Syftet med 
förändringen var bland annat att kunna dra nytta av hela det yrkes 
kompetens som äldrevårdens personal hade tillsammans. Man pratade om 
ett äldrecentrum. All kompetens skulle vara samlad på ett ställe och man 
kunde dra nytta av varandras verksamheter. Ett annat argument var att det 
fanns tomma Lokaler i Karlholm samt att man skulle spara pengar. Det 
fanns synpunkter från hemtjänstpersonalen att de skulle få längre resor till 
sina brukare. 

För oss moderater är en viktig del i en bra hemtjänst att brukarna kan skapa 
personlig kontakt och känna sig trygg. Därför skall antalet personer som 
levererar hemtjänst till en brukare minimeras. 

forts. 
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§ 11 forts. 

All vår personal är guld värd med sin rutin, yrkeskompetens samt specifika 
kunskap om sina brukare. De äldre stannar längre hemma och får fler 
sjukdomar som kräver extra kompetens av hemtjänstpersonalen och 
sjuksköterskorna får fler brukare som kräver avancerad hemsjukvård 
(demens, äldre diabetes, mm). Därför är det viktigt att personalen trivs o 
mår bra på sitt arbete. Samt känner att de har tid att göra ett meningsfullt 
arbete utifrån serviceinsatser o omvårdnads insatser som den äldre har rätt 
till. 

Mot bakgrund av ovanstående önskas svar på följande. 
• Har det gjorts någon utvärdering av hur implementeringen av 

organisations och verksamhetsförändringen blivit.? I så fall när? 
Med vilket resultat? Hur har man hanterat det? 

• Stötte man på några problem? I så fall vilka? Hur löste man eller 
hanterade dessa? 

• Hur är personalstyrkan nu jämfört med när hemtjänsten utgick från 
Skärplinge? 

• Hur ser kostnaderna ut för bilresorna nu jämfört med före flytten? 
• Hur ser sjuktalen ut i hemtjänsten norra nu? Jämfört med före 

flytten. Om den är förändrad vad har man gjort för åtgärder? 
• Hur ser personalomsättningen ut nu jämfört med innan flytten? 

Beslutet skickas till 
Kommunsekreteraren 

Ordf. Sign Justerandes Sign Sekr. Sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr Ks 2017.202 	1.1.7 

Interpellation - Vad kommer att ske med brandförsvaret i Skärpinge -
Joakim Larsson (SD) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får framställas och kommer att besvaras under 
nästkommande sammanträde. 

Bakgrund 
Joakim Larsson inkom den 27 februari 2017 med en interpellation där han 
skriver: 

Den senaste tiden har det uppstått en oro bland de anställda inom 
brandförsvaret i Skärplinge med anledning av det nya avtalet RiB 17. 
Effekten av avtalet blir att ersättningen försämras för vissa anställda 
brandmän, vilket nu har lett till att de anställda i Skärplinge har sagt upp sig 
så gott som mangrant. 

Det har enligt uppgifter i media talats lite allmänt om att det pågår 
förhandlingar om ett lokalt avtal för att förbättra situationen för 
brandmännen. Det är vackert så, men frågan är hur mycket ett lokalt avtal 
kan förbättra grundproblematiken. På denna punkt får gärna företrädare för 
Räddningsnämnden redogöra lite närmare för vilka förbättringar man önskar 
genomföra i detta lokala avtal för att kunna locka brandmännen i Skärplinge 
att stanna kvar. 

Det har redan tidigare varit svårt att rekrytera brandmän till stationen i 
Skärplinge. Vad kommer nu att ske framöver och hur kommer företrädare 
för Tierps kommun att agera för att se till att Skärplinge och den norra 
kommundelen inte står utan brandmän när uppsägningarna träder i kraft? 

Avslutningsvis har det också funnits tecken på att de brandmän som har gått 
ut i media för att kritisera avtalet och processen har hamnat på en så kallad 
"svartlista", det vill säga att de har hotats med att inte ens få komma tillbaka 
till anställningen om de skulle vilja det vid en senare tidpunkt. Skälet till 
detta skall ha varit att de skall ha agerat "illojalt" genom att gå till 
tidningarna med sin kritik. Hur ser kommunledningen på dessa uppgifter? 

Beslutet skickas till 
Kommunsekreteraren 

Ordf. SI Justerandes Sign Sekr. Sign 
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Dnr Ks 2016.843 	1.1.7 

Svar på interpellation — Obehöriga på skolområde — Joakim Larsson (SD) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse interpellationen vara besvarad. 

Bakgrund 
Joakim Larsson (SD) inkom den 31 oktober 2016 med en interpellation om 
obehöriga på skolområdet. Ärendet behandlades på kommunfullmäktige den 
1 november 2016 § 23 där det beslutades att interpellationen kommer att 
besvaras under nästkommande sammanträde. Vid sammanträdet 14 
december 2016 bordlades ärendet då Joakim Larsson inte var närvarande. 

Svar på Interpellation: 
Kenneth Gunnarsson, ordförande i utskottet barn och ungdom, har den 
12 december 2016 svarat som följer: 

Skolan har en mycket central betydelse i de flesta samhällen och i samhället 
i stort, så även i Tierps kommun. Skolan är per definition inte en allmän 
plats, men skolor har ofta fler funktioner än undervisning och fungerar ofta 
som viktiga mötesplatser i samhällena. Skolans roll kan se olika ut beroende 
på till exempel i vilka omgivningar den verkar och på hur elevsammansätt-
ningen ser ut, och förhållanden och förutsättningar skiftar även över tid. 
Ibland måste exempelvis hänsyn tas till att det i skolan även finns elever och 
föräldrar med skyddad identitet. Därför är det rektorerna som ansvarar för 
att säkerställa trygg miljö för elever och personal. Det är en ordning som är 
reglerad i lag, som är flexibel och som fungerar mycket väl. Om en förälder 
känner oro kring dessa frågor, är det därför rektor som ska kontaktas för att 
man tillsammans ska kunna reda ut vad som har hänt och vad som bör 
göras. 

Om det kommer signaler till kommunledningen om att något i en 
verksamhet kanske inte fungerar som det ska, kontaktas ansvarig 
verksamhetschef för att inhämtande av information. Så även denna gång, 
och då framkom att det som hade hänt på Centralskolan inte var av sådan art 
att det hade föranlett något ingripande från rektors sida. Det handlade om 
två väl kända ungdomar från orten, tidigare elever på skolan, som spelade 
boll tillsammans med några barn på fritids under överinseende av personal. 
Efter att kommunledningen förvissat sig om att ansvarig rektor hanterar den 

forts. 
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uppkomna situationen på ett ansvarsfullt sätt, ser kommunledningen ingen 
anledning att ha någon annan uppfattning om det inträffade än den som 
rektor och verksamhetschef har. 

Joakim Larsson och Sverigedemokraterna hävdar i interpellationen att det 
finns en "problematik med obehöriga på skolgårdar runt om i kommunen". I 
och med det påståendet har alla skolor och förskolor i kommunen kontaktats 
och den bild som framkommer är entydig; obehöriga på skolgårdar och 
förskolor är inte ett problem över huvud taget. Och med den informationen, 
och efter att utbildningschefen har försäkrat att alla skolledare är införstådda 
med sitt ansvar för säkerhet och trygghet i skolorna, finns det inte någon 
problematik för kommunledningen att hantera. 

Joakim Larsson och Sverigedemokraterna hävdar även att förtroendet för 
skolan måste återupprättas. Centralskolan i Tierp är kommunens största 
grundskola, en attraktiv skola med mycket gott rykte, där fler elever vill gå 
än vad skolan kan ta emot. Centralskolan ligger i topp i kommunen vad 
gäller studieresultat, elever och lärare trivs, och i de årliga trygghets-
enkäterna får skolan goda omdömen. Förtroendet för skolan, för lärarna och 
för undervisningen är väl dokumenterat och mycket högt. 

Yttrande 
Joakim Larsson (SD), Kenneth Gunnarsson (MP) och Daniel Blomstedt (M) 
yttrar sig. 

Ordf. Sign Justerandes Sign 
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14 
Dnr Ks 2017.189 	 1.1.8 

Fråga om vad kommunen gör åt farliga vägar — Lotta Carlberg (C) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att frågan får framställas och kommer att besvaras under § 15. 

Bakgrund 
Fullmäktigeledamot Lotta Carlberg (C) har den 22 februari 2017 lämnat in 
följande frågor: 

- 	Hur samarbetar Tierps kommun med Trafikverket för att inventera 
farliga vägar i kommunen? 
Hur kan Tierps kommun påverka Trafikverket som äger några av de 
farliga vägarna i vår kommun att skylta bättre samt ändra tillåten 
hastighet m.m.? 

Carlberg skriver: 
I Tierps kommun finns det flera farliga vägar där barn går eller cyklar som 
är både smala och/eller saknar trottoarer. 

På vägen mellan Läby och Bergby i Vendel är det idag tillåtet att köra 70 på. 
Vägen går genom flera byar med farliga utfarter. Många barn både går och 
cyklar på denna väg till och från skolan men även på fritiden. 

Vägen genom bruket i Tobo är en annan farlig väg. Här kan knappt två bilar 
mötas. En lastbil och en bil kan definitivt mötas. Här går och cyklar barn i 
vägrenen. 

Tegelsmoravägen i Örbyhus är både smal, krokig och saknar trottoarer. På 
denna väg går och cyklar många när de ska ta sig från stationen till 
idrottsplatsen Örbyhus LP. Skyltningen om alternativ väg till idrottsplasten 
är dålig och felaktigt placerad. 

Detta är bara ett axplock av alla de vägbitar i kommunen som är farliga för 
cyklister och gångtrafikanter. 

Ordf. Si Justerandes Sign 
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Dur Ks 2017.197 	 1.1.8 

Fråga om inriktningsbeslut kring fortsatt utrening om LOU inom vård 
och omsorgsplatser med mera — Catarina Deremar (C) 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att frågan får framställas och kommer att besvaras under § 16. 

Bakgrund 
Fullmäktigeledamot Catarina Deremar (C) har den 23 februari 2017 lämnat 
in följande frågor: 

- Har arbetsgrupperna tillsats? 
- Om så är fallet, vilket tidsfönster jobbar de med, när får vii politiken 

ta del av arbetsgruppernas resultat? 
- Vilka funktioner eller personer ingår i arbetsgrupperna? 

Deremar skriver: 
Den 18 oktober och 1 november 2016 tog kommunstyrelsen respektive 
kommunfullmäktige inriktningsbeslut avseende fortsatt utredning LOU 
inom vård och omsorgsplatser, korttidsvistelse samt hemtjänst enligt 
socialtjänstlagen. 1 beslutet finns fyra beslutsatt-satser, två av dessa handlar 
om tillsättande av arbetsgrupper för det fortsatta arbetet. 

Den ena gruppen ska arbeta med upprättande av förfrågningsunderlag, se 
över organisationen som stöder operativa styr- och kontrollfunktioner samt 
förbereda egenregin. Den andra arbetsgruppen ska tillsättas för det fortsatta 
arbetet med LOV. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta 
arbetsgrupperna. 

I beslutens bakgrundsbeskrivning redogörs bland annat för Tierps kommun 
framtida behov av vård och omsorgsplatser. Det konstateras enligt, 
Boendeplan för äldre 2014-2035, att vi behöver ytterligare 34 platser fram 
till 2020 och år 2035 är behovet ytterligare 115 platser. Idag skriver vi 2017, 
Tierps kommun behöver både en kortsiktig och långsiktig planering, inte 
bara på pappret utan även i praktiken, för tillskapande av fler platser i vård 
och omsorgsboende omgående. 

Ordf. Sign Justerandes Sign Sekr. Sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr Ks 2017.189 	 1.1.8 

Svar på fråga: Vad gör kommunen åt farliga vägar — Lotta Carlberg (C) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse frågan besvarad 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i §13 att Lotta Carlbergs (C) fråga om vad 
kommunen gör åt farliga vägar får besvaras. 

Svar på fråga 
Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson (S) besvarar frågan 
enligt följande: 

När det gäller vägar har kommunen ansvar för vägarna inom tätorterna och 
Trafikverket har ansvar för vägarna utanför tätorterna. Samarbetet med 
trafikverket när det gäller att åtgärda brister i trafiksäkerheten fungerar över 
lag bra. Det handlar både om kortsiktigt och långsiktigt samarbete, liksom i 
små frågor och i större frågor. I de små frågorna är det framförallt 
handläggare hos oss och Trafikverket som har kontakt. Det gäller ofta frågor 
som är påkallade av allmänheten, t ex skyltning. Vi vidarebefordrar t ex de 
synpunkter på speciellt farliga vägar, som du nämner i den inlämnade 
frågan, till Trafikverket. 

Samarbetet kan också gälla formaliserade samarbeten som rör utveckling av 
samhället på längre sikt eller detaljplaner där trafikverket berörs. 
1 de små frågorna kan åtgärder komma till stånd relativt snabbt. Ide större 
kan det tyvärr vara långa ledtider. Hastighetsbegränsningar, som exempel, är 
en relativt lång process. Där är det Länsstyrelsen som äger frågan och som 
skickar ärendet på remiss till Trafikverket och kommunen. 

Sammanfattningsvis så har vi ett bra samarbete och samspel med 
Trafikverket. Däremot inte alltid sagt att vi är överens i alla frågor. 
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Dnr Ks 2017.197 	 L1.8 

Svar på fråga - angående inriktningsbeslut kring fortsatt utrening om 
LOU inom vård och omsorgsplatser med mera — Catarina Deremar (C) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att frågan anses besvarad. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i §14 att Catarina Deremars (C) fråga 
angående inriktningsbeslut kring fortsatt utredning om LOU inom vård och 
omsorgsplatser med mera får besvaras. 

Svar på fråga 
Ordförande för utkottet vård och omsorg Viktoria Söderling (S) besvarar 
frågan enligt följande: 

Enligt beslutet finns två uppdrag, ett att fortsätta uppdraget kring LOU och 
ett att fortsätta LOV-arbetet. 

En arbetsgrupp för LOU-uppdraget är tillsatt som leds av 
upphandlingschefen. Chefen för vård och omsorg ingår i gruppen och har 
tillsammans med upphandlingschefen byggt upp gruppen med de 
kompetenser som behövs. Gruppen arbetar med att ta fram ett underlag inför 
upphandlingen. Arbetsgruppen för fortsättning av LOV-arbetet är inte 
tillsatt än, men kommer att tillsättas. Att det försenats beror dels på 
personalomsättning och dels på att LOV-arbetet är beroende av resultatet i 
LOU-arbetet. 

Resultatet av arbetet ska redovisas för politiken innan halvårsskiftet. 

Ordf. Sign Justerandes Sign  

å 
Sekr. Sign Utdragsbestyrkande 
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8 42 
§ „1/7  Dnr EDP 2016.1367 

Förslag till antagande av ny detaljplan (DP 1057) för Kronhjortsvägen 
för del av Tierp 2:1 och Vallskoga 1:120 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta detaljplanen DP1057 — Kronhjortsvägen för del av Tierp 2:1 och 
Vallskoga 1:120 i enlighet med Plan- och bygglagen 5 kap. 27 § (2010:900) 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har § 9/2017 behandlat ärendet. 

Den 9 juni 2014 inkom en ansökan till Tierps kommun om ändring av 
befintlig stadsplan D147 för ett område beläget inom Tierp 2:1 angivet som 
park och plantering, i den nordvästra delen av köpingen. Utskottet för 
samhällsbyggnad gav 2014-10-07 § 106 Fysisk planering (numera 
Samhällsbyggnadsenheten) i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet. 

Planens syfte är att möjliggöra för ett tillskott av bostäder i den västra delen 
av Tierps köping, genom att områden som tidigare har reglerats som park 
och plantering i huvudsak istället medger för bostadsändamål. 

Ett första förslag till detaljplan (samrådshandling) arbetades fram och 
godkändes av Utskottet samhällsbyggnad 2015-12-16 (§ 172) och enligt 
beslutet har samråd hållits. De yttranden som inkommit har sammanställts 
och bemötts i en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna synpunkter arbetades 
planhandlingarna om till ett granskningsförslag och därefter ställdes ut för 
granskning. Inkomna synpunkter sammanställdes och bemöttes i ett 
granskningsutlåtande. Efter granskningen kom den ursprungliga 
detaljplanen att delas i två delar då den delen innehållandes de nya 
bostadsfastigheterna varit omstridd. För att inte försena den del som berör 
en utökning av de redan befintliga fastigheterna bedömdes det som 
nödvändigt att dela detaljplanen. Denna detaljplan omfattar de nya 
bostadsfastigheterna (DP 1057 - Kronhjortsvägen). I och med att den 
ursprungliga detaljplanens utformning kom att ändras väsentligt hölls en ny 
granskning i enlighet med Plan- och bygglagen. 

forts. 

Ordf. Sign Justerandes Sign Sekr. Sign Utdragsbestyrkande 
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Inkomna yttranden har sammanställts och besvarats i ett 
granskningsutlåtande II och en antagandehandling har nu arbetats fram. 

Detaljplanen upprättas i enlighet med Plan- och bygglag 2010:900. 
Planprocessen följer ett så kallat normalt förfarande. 

Beslutsunderlag 
Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande 
Granskningsutlåtande II 
Fastighetsförteckning 
Barnchecklista 
Naturvärdes inventering (2015-11-13) 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kommunen står för finansieringen av planarbetet, dock kommer planavgift 
tas ut i samband med bygglov. Det kommer tillkomma kostnader för 
reglering av nya bostadsfastigheter samt för utbyggnation av förlängningen 
av gatorna. 

Ett förverkligande av planförslaget kan på sikt innebära ökade skatteintäkter 
för kommunen till följd av fler invånare i kommunen. Vidare kommer 
kommunen att sälja mark, i form av fyra stycken tomter, vilket ger intäkter. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande 
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

Beslut skickas till 
Erika Holmström, planhandläggare 
Adam Nyström, kommunarkitekt 

Ordf. Sign Justerandes Sign 
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Sekr. Sign Utdragsbestyrkande 
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TIERPS 
KOMMUN 

Dnr Ks 2016.817 

Revidering av Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i 
Tierps kommun 2017 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Tierps 
kommun 2017, enligt förslag från styrelsen i Tierps Energi & Miljö AB, 

att fastställa att nämnda taxa gäller från och med 1 januari 2017 intill dess 
att nytt beslut om taxa fattas samt 

att kommunfullmäktiges beslut § 114/2016 upphör att gälla samtidigt. 

Reservation 
Mot fullmäktiges beslut reserverar sig Daniel Blomstedt (M), Åsa Sikberg 
(M), Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M), Sven Lokander (M), Jim 
Blomstedt (M), Catarina Deremar (C), Sara Sjödal (C), Erik Kolm (C), 
Lotta Carlberg (C), Anna Grimberg (C), Mats Wikander (C), Magdalena 
Ewert (C), Peter Staland (C), Per Wendin (C) tillförmån för Daniel 
Blomstedts yrkande. /Bilaga/ 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har § 24/2017 behandlat ärendet. 

Efter kontrollräkning på anslutna fastigheter har det framkommit att den av 
kommunfullmäktige § 114/2016 beslutade brukningstaxan är för hög. 
Styrelsen för TEMAB föreslår därför att brukningsavgiften 14.1 c) Avgift 
per lägenhet, i VA-taxan ändras. Kontrollräkningen visar att full kostnads-
täckning uppnås med den lägre taxan. 

1 reviderad VA-taxa har lägenhetsavgifterna ändrats från 2 136 kr ex. moms 
till 950 kr ex. moms. 

Motivering 
Att reviderad taxa täcker kostnad för vattentjänsterna. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 — Förslag till Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i 
Tierps kommun 2017 
Bilaga 2 — Sammanställning av intäkter och ändringar 

Forts. 

Ordf. Sign 

g3114r 

Justerandes Sign Sekr. Sign 
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§ Xforts. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande 
Jonas Nyberg (S), Daniel Blomstedt (M) och Catarina Deremar (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsen förslag. 

Tilläggsyrkande 
Daniel Blomstedt (M) yrkar på följande tillägg: 
att VA-taxan omarbetas så att mer rättvis fördelning av kostnaderna erhålls 
mellan olika boendeformer. 

Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar avslag på Daniel Blomstedts tilläggsyrkande 

Catarina Deremar (C) yrkar bifall till Daniel Blomstedts tilläggsyrkande 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Daniel 
Blomstedts tilläggsyrkande. Ordföranden konstaterar att fullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
TEMAB 

Justerandes Sign 

t r ( 

Sekr. Sign Utdragsbestyrkande Ordf. Sign 
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Reservation 

Med anledning av kommunfullmäktige i Tierps kommuns beslut 2017-02-28, ärende 12 på 
dagordningen anmäler undertecknade ledamöter reservation till förmån för nedanstående 
yrkande. 

Föreligger förslag till beslut om revidering av VA-taxa för Tierps kommun 2017 antagen 
§114/2016. Den gällande taxans konstruktion är utformad i linje med vad moderateran i Tierp 
yrkat sedan 1990-talet. Lägenhetsavgifter har ersatt mätaravgifter vilket borgar för en 
rättvisare fördelning mellan villa och lägenhetsboende. I nu gällande taxa skedde en 
förskjutning av kostnaderna från villaboende till lägenhetsboende. I föreliggande förslag 
ellimineras dock denna förskjutning då endast lägenshetsavgiften föreslås sänkas. 
Undertecknade ledamöter anser det dock som nödvändigt att anta den föreslagna 
avgiftssänkningen för att inte övertaxera några kunder. Dock kvarstår uppfattningen att taxan 
måste omarbetas i sådan utformning att kostnadsfördelningen mellan olika boendeformer 
utj ämnas. 

Tilläggsyrkande 

Härmed yrkas att kommunfullmäktige utöver kommunstyrelsens förslag måtte besluta 

Att VA-taxan omarbetas så att mer rättvis fördelning av kostnaderna erhålls mellan olika 
boendeformer. 

Tierp 2017-02-28 

A 
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99" Dnr Ks 2016.600 

Förslag till reglemente och avtal — Gemensam överförmyndarnämnd i 
Uppsala län 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att under förutsättning av motsvarande beslut i berörda kommuner, 

att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Enköping, Heby, Håbo, 
Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar kommuner, med 
Uppsala kommun som värdkommun, från och med den 1 januari 2019, 

att anta bifogat förslag till reglemente för den gemensamma överförmyndar-
nämnden, 

att anta bifogat förslag till avtal om samverkan, 

att överförmyndarnämnden i Uppsala län samt Enköpings kommun, för 
tiden 1 maj 2017 — 31 december 2018, samverkar om en gemensam 
överförmyndar-förvaltning samt 

att godkänna avtal om samverkan om en gemensam 
överförmyndarförvaltning. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har § 25/2017 behandlat ärendet. 

Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby samt Östhammar har 
överenskommit att samverka i en gemensam nämnd för 
överförmyndarfrågor. Enköpings kommun har hemställt om att få ingå i den 
gemensamma nämnden. 

Förslag till reglemente för den nya gemensamma överförmyndamämnden i 
Uppsala län och förslag om ny överenskommelse om samverkan samt ett 
förslag till avtal mellan den nuvarande gemensamma 
överförmyndarnämnden i Uppsala län och Enköpings kommun om 
samverkan om en gemensam överförmyndarförvaltning för tiden 2017-05-
01 — 2018-12-31, översändes för beslut i berörda kommuner. 

forts. 

Ordf. Sign Justerandes Sign Sekr. Sign Utdragsbestyrkande 
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§ 	forts. 

Eftersom samtliga medverkande kommuner berörs av att fler ärenden ska 
beredas och verkställas av den gemensamma förvaltningen, har Uppsala 
kommun gjort bedömningen att det finns ett värde i att samtliga kommuner i 
den nuvarande gemensamma nämnden godkänner även avtalet om en 
gemensam överförmyndarförvaltning, som tecknas mellan den 
gemensamma nämnden och Enköpings kommun. De medverkande 
kommunerna görs därigenom också medvetna om hur arbetet med 
samverkan om överförmyndarverksamheten i länet utvecklas inom de 
närmaste åren. 

Genom besluten kommer dels en ny gemensam nämnd för överförmyndar-
frågor i Uppsala län att inrättas från och med den 1 januari 2019, med 
Enköping, lieby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby samt 
Östhammar kommuner som medlemmar, och dels kommer Enköpings 
kommun att ingå i den gemensamma kansliorganisationen i Uppsala 
kommun från och med den 1 maj 2017. 

Beslutet skickas till 
Överförmyndarnämnden 
Enköpings kommun 
Heby kommun 
Håbo kommun 
Knivsta kommun 
Uppsala kommun 
Älvkarleby kommun 
Östhammars kommun 

Sekr. Sign Ordf. Sign 
Cä.‘,314._  
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21 KS 
2ee' Dnr Ks 2016.947 

Antagande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Uppsala 
län 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta den nya förbundsordningen för Samorciningsförbundet Uppsala län. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har § 26/2017 behandlat ärendet. 

Samordningsförbundets styrelse har fattat beslut om ett förslag till reviderad 
förbundsordning. Styrelsen i Samordningsförbundet föreslår därför att det 
nya förslaget antas senast den 31 mars i fullmäktige eller motsvarande hos 
medlemmarna. 

Bakgrunden till revideringen är att Samordningsförbundets nu gällande 
förbundsordning antogs av medlemmarna inför bildandet 2008. Det finns 
behov av förtydliganden inför kommande val samt att lösa frågor inför 
regionbildningen samt i anslutning till ny mandatperiod. Dokumentet 
behöver även anpassas till aktuellt lagstöd. Förslaget skickades på remiss till 
medlemmarna fram till sista september 2016. Remissvaren var i stort 
positiva till förslaget och hade få synpunkter. Smärre justeringar har gjorts 
och ett slutgiltigt förslag är nu framtaget. Bland annat har Landstinget 
Uppsala län bytts ut till Region Uppsala. Reviderad förbundsordning 
föreslås gälla från och med den 1 juli 2017. 

Beslutsunderlag 

• Missiv — Antagande av ny förbundsordning för Samordnings-
förbundet Uppsala län 

• Förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet Uppsala 
län 

• Nuvarande förbundsordning för Samordningsförbund Uppsala län 
• Sammanställning över remissvar om förslag på reviderad 

Förbundsordning år 2017. 
• Beslut kommunfullmäktige Tierps kommun § 94/2016 

forts. 

Ordf. Sign Justerandes Sign Sekr. Sign Utdragsbestyrkande 
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§ Yl forts. 

Motivering 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 september 2016 att ställa sig positiva 
till remissversionen av förbundsordningen och hade då inga anmärkningar. 
Som anges i bakgrunden har endast mindre justeringar gjorts sedan 
remissversionen. 

Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Uppsala län, mariallomberg@finsamuppsala.se  

Ordf. Sign Justerandes Sign Sekr. Sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr Ks 2017.195 

Ersättare valnämnden — fyllnadsval 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ersättare i valnämnden för åren 2017-2018 utse: 

Ledamot 

Frida Nyberg (S) 

Bakgrund 
Ronnie Ahlin (S) ersättare i valnämnden avled 31 oktober 2016. 

Beslutet skickas till 
Frida Nyberg 
Systemadministratör Troman 
Lönecentrum 
Inger Wennberg, Valnämndens ordförande 
Louise Pettersson, Valnämndens sekreterare 

Ordf. Sign  Justerandes Sign Sekr. Sign Utdragsbestyrkande 
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2.3 ck4 
Dnr Ks 2017.196 

Val av ledamot till krisledningsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ledamot i krisledningsnämnden för åren 2017-2018 utse: 

Ledamot 

Viktoria Söderling (S) 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd enligt 9 § i kommunstyrelsens 
reglemente. I kommunfullmäktiges beslut §133/2014 om val av ledamöter 
till krisledningsnämnd för åren 2015-2018, valdes ledamöterna i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

I november 2016 godkände kommunstyrelsen i §166/2016 framställning om 
entledigande från Anette Pettersson (S) som ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsutskott och som ny ledamot valdes Viktoria Söderling f.d. Wennberg 
(S) från och med den 1 januari 2017. Viktoria Söderling (S) behöver därför 
utses som ny ledamot i krisledningsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Viktoria Söderling 
Systemadministratör Troman 
Lönecentrum 
Sekreterare kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordf. Sign Justerandes Sign Sekr. Sign Utdragsbestyrkande 
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,24 

Redovisning av ej besvarade motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga ärendet till handlingarna. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har § 30/2017 behandlat ärendet. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29 ska kommunstyrelsen två 
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges sammanträden i januari 
och augusti. 

Av förteckningen framgår att följande motioner är obesvarade den 31 
januari 2017: 

Motion — Kommunen behöver en föreningssamordnare - Lotta Carlberg (C) 

Motion — Ökad trafiksäkerhet i Tierps kommun — Daniel Blomstedt (M) och 
Christer Bolin (M) 

Motion — Stärk den lokala demokratin, vitalisera kommunfullmäktige i 
Tierp — Lars-Göran Birkehom Karlsen (M) och Daniel — Blomstedt (M) 

Ordf. Sign Justerandes Sign Sekr. Sign Utdragsbestyrkande 
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TIERPS 
KOMMUN 

2 5-  94a 
§ 24 

Delgivningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att delgivningen tas som en anmälan till protokollet. 

Bakgrund 
Fullmäktiges ledamöter och ersättare delges: 

Dnr KS 2016.1 
Samordningsförbundet Uppsala län — Protokoll §§ 61-67 från den 25 
november 2016 — http://finsamuppsala.se/media/156803/protokoll-stvrelse-
16-11-25.pdf  

Dnr KS 2016.872 
Håbo kommun — Protokollsutdrag § 148 från den 12 december 2016 
Knivsta kommun — Protokollsutdrag § 193 från den 30 november 2016 

Dnr Ks 2016.1020 
Kommunstyrelsen i Uppsala har gett KPMG i uppdrag att genomföra en 
granskning av överförmyndarens verksamhet. Revisionsrapport bilägges 

Dnr Ks 2016.600 
Överförmyndarnämnden i Uppsala kommun har översänt protokollsutdrag 
för delgivning 
§ 314/2016 — Verksamhetsplan 
§ 315/2016 — Internkontrollplan 
§ 317/2016 — Beskrivning av allmänna handlingar 

Dnr Ks 2017.1 
Överförmyndarnämnden i Uppsala kommun har översänt protokollsutdrag 
för delgivning 
§ 26/2017 — beslut verksamhetsuppföljning 

Forts. 

Ordf. Sign Justerandes Sign Sekr. Sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr Ks 2017.1 
Räddningsnämnden i Uppsala kommun har översänt protokollsutdrag för 
delgivning 

69/2016 — verksamhetsplan och budget 2017 med plan för 2018-2019 

Räddningsnämnden i Uppsala kommun har översänt protokoll 2016-08-31, 
§§ 41-46 för delgivning. 

Dnr Ks 2014.548 
Länsstyrelsen har i meddelande 2016-11-18 informerat om beslut om 
bildande av naturreservatet Slada i Tierps kommun (Dnr 511-5900-12). 

Dnr Ks 2016.765 
Nacka Tingsrätt har översänt dom 2017-01-23 i mål nr P 5882-16 avseende 
överklagat beslut, kommunstyrelsen § 113/2016, detaljplan för Vallskoga 
för del av fastigheten Tierp 2:1 i Tierps kommun. Mark- och miljödom-
stolen avslår överklagande. 

Ordf. Sign Justerandes Sign Sekr. Sign Utdragsbestyrkande 
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