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§ 26 

Allmänhetens frågestund 

Fråga 
ställer frågan om hur statusen ser ut kring deltidsbrand-

männen och bemanningen i Skärpling. Bakgrunden till hans fråga är 
försämrade villkor och ersättning som gjort att flera deltidsbrandmän sagt 
upp sig till 30 april. Hur ser planen ut för att säkra brandförsvaret i området? 
Svar 
Jonas Nyberg (S) svarar att det nya avtalet tecknades mellan arbetsgivar-
parterna Pacta och SK1 och fackförbunden Kommunal, Vision och BRF. 
Alla fem har varit överens om avtalet som bland annat inneburit 
förändringar i jourersättning och semesterersättning. Förändringarna har 
genomförts för att skapa mer rättvisa villkor. Bland annat är nu 
jourersättningen lika oavsett om det handlar om dag eller natt. För enskilda 
individer kan effekten av förändringarna slå lite olika beroende på hur de 
har jobbat. Närmast kommer det att vara ett möte i Skärplinge med de som 
sagt upp sig och andra intresserade. 

Fråga 
ställer frågor runt kvinnobad på badhuset. I en artikel i UNT 

framgick att somaliska föreningen har hyrt badet för att kvinnor skulle 
kunna bada utan att män fanns i badhuset. I artikeln stod att även andra 
kvinnor var välkomna. Frågeställaren har anammat inbjudan men har flera 
frågor runt varför inte regler följs runt klädsel, hygien, fotande och filmning, 
samt varför personal inte ingripet och avvisat de som ej följer regler trots 
påpekanden? Frågeställaren undrar också hur en enda personal ska kunna ha 
överblick över alla bassänger? 
Svar 
Bengt-Olov Eriksson (S) svarar att nyttjandet av kommunens bad kan delas 
upp i tre: våra egna verksamheters nyttjande (skolor med flera) som har 
förtur, allmänhetens badtider samt tider som registrerade föreningar kan 
hyra. I detta fall är det somaliska föreningen som hyrt badet och det är också 
de som bjudit in även kvinnor som är ej med i föreningen. Det är inte 
kommunen som bjudit in. Självfallet ska hygienregler och andra regler 
följas. Ansvarig för att de som badar följer regler, är föreningen som hyr. 

Forts. 

Ordf. Sign Justerandes Sign 

*J 
Sekr. Sign Utdragsbestyrkande 



§ 26 forts. 

Fråga 
föreslår att totalt mobilförbud införs i skolan och ställer 

frågan om politiken är beredd att ge rektorerna fria händer att införa ett 
totalt mobilförbud? Frågeställaren föreslår denna lösning för att minska 
problem med nätmobbing, integritet, säkerhet och langning av 
droger/alkohol, samt för att ge bättre förutsättningar till koncentration. 
Svar 
Kenneth Gunnarsson (MP) svarar att han inte kommer verka för ett 
mobilförbud. En mobil är så mycket mer än en telefon, en läsplatta och 
dator fungerar på samma sätt. Alla är viktiga verktyg i skolarbetet. Det 
handlar om att påverka attityden till vad man använder den till. T ex kan 
läraren och klassen sluta ett avtal om på vilka villkor mobilen får användas. 
Sen har läraren alltid rätt att tillfälligt ta föremål som hindrar 
undervisningen. 

Fråga 
ställer flera frågor runt införandet och användningen av den 

bruna soptunnan. Vilket var syftet med beslutet? Hur sker sorteringen? 
Varför straffas man med en högre avgift om man inte har en brun tunna? 
Varför är det olika taxor för t ex villor och lägenheter? Hur fungerar 
djursäkerheten, de blir attraktiva för djur? Stormsäkerheten, då tunnorna 
blåser omkull eftersom de inte fylls? Transporteffektiveteten, då det måste 
bli mycket luft i den "bruna fraktionen? Trafiksäkerheten? Hur fungerar det 
för sommargäster, fmns uppsamlingsstationer så sopbilarna inte behöver åka 
runt överallt? Dålig lukt? 
Svar 
Jonas Nyberg (S) svarar att kommunfullmäktige fattade beslut 2015 om att 
hantera och ta hand om matavfallet. Lagstiftning är styrande i detta. Det går 
ut som ett erbjudande till de som bor i kommunen. Utställningen av bruna 
tunnor kommer pågå till oktober i år. Syftet är att på ett bättre sätt ta hand 
om matavfallet. Det är klart billigare att ta hand om matavfallet än det andra 
avfallet. Beslut om taxa fattas i oktober. Förslaget är att det ska vara en 
skillnad. Sommarstugeområden har ca 1000 hämtningsställen. Det finns 
totalt drygt 2000 sommarstugor, så flera har gemensamhetslösningar. Förra 
veckan kom den första av flerfacksbilarna, det blir därför inga fler 
körsträckor. Eventuellt kan den gröna tunnan minska i storlek, eftersom 
volymerna kommer minska i denna. Oavsett tunna är det fastighetsägarens 
ansvar att se till att tunnorna står säkert. 
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§ 27 

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 
Den 6 december 2016 lämnade en företrädare för aktivistgrupperna We Are 
Uppland, We Are Gästrikland och We Are Dalarna in en synpunkt angående 
kommunens jobb med att förbygga hat-propaganda och hest mot folkgrupp. 
Beredskapssamordnare/säkerhetsansvarig Patric Falk svarade och förklarade 
att det kommunen gör med bäring på de inkomna frågorna är samverkan. 
Kommunen samverkar med polis och andra aktörer genom bland annat så 
kallade trygghetsvandringar. 

Ordf. Sign 
	

Justerandes Sign 
	

Sekr. Sign 
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§ 28 

Aktuellt från revisionen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 
Kommunrevisionen har en stående informationspunkt vid 
kommunfullmäktiges sammanträden. 

Revisionen presenterade sig. Per Davidsson leder revisionen, övriga 
revisorer är Leif Söderlund, K-G Marklund, Veronica Stennek och Bosse 
Englund. Revisionen står direkt under kommunfullmäktige. De tar gärna 
emot tips på vad de ska titta extra på. Formellt är var och en en egen revisor. 

Ordf. Sign Justerandes Sign 
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§ 29 Dnr Ks 2017.308 	1.1.6 

Anmälan av motion — Avgiftsfri kollektivtrafik för barn och ungdomar 
— Alexander Karlsson (V) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Bakgrund 
Alexander Karlsson (V) lämnade den 27 mars 2017 in en motion med 
följande förslag: 

• Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjlighet till avgiftsfri 
kollektivtrafik för barn och ungdomar även på kvällar, helger och 
lov. 

Karlsson skriver: 
Vänsterpartiet i Tierp har i sitt kommunpolitiska program att alla barn och 
ungdomar ska erbjudas avgiftsfri kollektivtrafik, det är också någonting som 
Vänsterpartiet Tierp tidigare motionerat om utan att få gehör. 

Att kunna delta i fritidsaktiviteter, att idrotta, delta i kulturevenemang eller 
umgås i ett socialt sammanhang utanför hemmet har alltmer kommit att 
handla om föräldrarnas ekonomi. Det kan röra sig om den ensamstående 
mamman, som tvingas välja mellan att ha mat på bordet, ett tandläkarbesök 
eller att kunna låta barnen spela innebandy. 
I en landsbygdskommun, som Tierp, kan kostnaderna för att skjutsa med bil 
snabbt öka, till för många, orimlig storlek. 
I ett samhälle där de ekonomiska klyftorna ökar i stigande takt är det 
politikens ansvar att agera i syfte att jämna ut förutsättningarna för alla. 
Vi kan inte heller blunda för klimathotet, biltransporter står för en inte så 
blygsam andel av utsläppen av fossila växthusgaser. Det är ett reellt måste, 
att agera för att minska vår påverkan på miljön. Ett relativt enkelt sätt att 
göra skillnad är att utöka det kollektiva, lokala resandet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens sekreterare 

Justerandes Sign 
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§ 	30 	 Dnr Ks 20 I 7.309 	1.1.6 

Anmälan av motion — Mer kulturinslag i det offentliga rummet - Öppna 
väggar — Alexander Karlsson (V) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Bakgrund 
Alexander Karlsson (V) lämnade den 27 mars 2017 in en motion med 
följande förslag: 

• Att ge i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna 
för att upprätta öppna väggar i kommunens större tätorter. 

Karlsson skriver: 
Ibland när man talar om Tierp uppstår en kontrast. Vackra natur- och 
kulturmiljöer. Det är vallonbruk, Havskust, Dalälven, vyn från Vendels 
kyrka ut över Vendelsjön. Tierp är verkligen en vacker kommun! 
Men vad som också nämns är den gråa och trista miljön i våra större 
tätorter. För ungefär ett och ett halvt år sedan hamnade till och med Tierps 
Köping på en lista över Sveriges fulaste städer, i tidningen Expressen. 
Att upplåta plats i det offentliga rummet där konstnärskap tillåts flöda fritt, 
genom inrättandet av öppna väggar vore ett bra första steg mot vackrare 
miljöer. Graffiti betraktas som en av världens största konströrelser och då 
finner jag det extra anmärkningsvärt att det finns så små möjligheter till 
utövande därav. 
Låt Tierp vara en kommun där ungdomars kreativitet och konstnärskap inte 
bara har en given plats, utan också en tydlig roll att sprida lust, glädje och 
deltagande kring skapandet av en vackrare stadsmiljö! 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens sekreterare 

Ordf. Sign 

< 1N5—  
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§ 	31 	 Dnr Ks 2016.486 	1.1.6 

Motionssvar — Namngivning av gator och offentliga platser — Anna 
Ahlin (C) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att utse en arbetsgrupp samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har i § 27/2017 behandlat ärendet. 

Anna Ahlin (C) har i en motion till kommunfullmäktige den 14 juni 2016, 
§ 54, föreslagit: 
att Tierps kommun värnar den lokala traditionen genom att vid namngivning 
av gator och platser göra beredningen tillsammans med en lokalt tillsatt 
arbetsgrupp under ledning av kommunens tjänstemän, varefter beslut om 
namn fattas av politiskt utskott eller nämnd. 

Motionssvar 
Namn har betydelse. Namn på platser och gator är utöver sin administrativa-
och juridiska funktion också något människor identifierar sig med. 
Namngivning har även använts för att lyfta fram lokala historiska skeenden 
och personer, eller på annat sätt anspela på områdens natur- och 
kulturmiljöer. 

I Tierps kommun sker namngivning i nuläget huvudsakligen genom att ett 
namnförslag arbetas fram av Samhällsbyggnadsenheten, vilken sedan 
samråder med Kultur- och fritidsenheten, för att sedan lämna förslag till 
Samhällsbyggnadsutskottet där beslutet fattas. 

Namngivningsfrågan hantera på olika vis i olika kommuner, bara ett nedslag 
i vår geografiska närhet vittnar om detta. I Osthammar finns en namngiv-
ningsgrupp bestående av planchef, kartingenjör, en representant från kultur-
och fritid samt en representant från Tekniska kontoret. Planhanläggarna 
lyfter sedan förslagen till sitt arbetsutskott som är beslutande. Därefter 
skickas förslagen ut till föreningar och utvecklingsgrupper. I den betydligt 
större kommunen Uppsala finns en särskild namngivningsnämnd med en 
tjänsteman som på heltid arbetar med och utreder namnfrågor. 

forts. 

yrdi. Sign Justerandes Sign Sekr. Sign Utdragsbestyrkande 
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§ 31 forts. 

Genom att involvera medborgare, i form av exempelvis 
hembygdsföreningar eller idrottsföreningar i namngivningsfrågorna kan 
lokalkännedom tas till vara och lokal förankring och stolthet över de platser 
som namnges uppnås. 

Tierps kommun har i vissa fall använt sig av namngivningstävlingar. 
Fördelen med namngivningstävlingar är utöver möjligheten att fånga upp 
intressanta förslag och väcka intresse hos medborgarna också att tävlingen 
kan dra uppmärksamhet till projektet och den berörda orten. 

Kommunen ser utifrån ovan nämnda argument generellt positivt på 
möjligheten att involvera olika medborgargrupper med lokalförankring i 
namngivningsförfarandet. Särskilt i de fall där platser eller gator är av 
betydelse för orten och dess invånare samt i fall där kommunen bedömer att 
namngivningen kan bidra till att lyfta lokal historia eller på annat vis vara av 
betydelse för orten. 

Med anledning av ovanstående föreslås att en grupp bestående av en 
företrädare från respektive majoritet och opposition tillsammans med varsin 
företrädare från fysisk planering, kultur och fritid. När behov av 
namngivning uppstår, beslutas om det ska ske via beredning av en lokalt 
tillsatt arbetsgrupp, namngivningstävling eller något annat förfarande. 

Vice ordföranden i kommunstyrelsen Jonas Nyberg har den 6 februari 2017 
besvarat motionen enligt ovanstående och föreslagit 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utse en arbetsgrupp samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Yttrande 
Anna Ahlin yttrar sig. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens sekreterare 

/

Justerandes Sign 
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§ 32 	 Dnr Ks 2016.948 	 1.1.6 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att invänta behovsinventeringen och 
därefter återkomma i samband med budget med förslag på eventuella 
åtgärder, samt 

att därmed anse motionen vara besvarad. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har i § 53/2017 behandlat ärendet. 

Ledamöterna Daniel Blomstedt (M) och Christer Bolin (M) har i motion till 
kommunfullmäktige den 14 december 2016, § 132, föreslagit: 

att kommunen själv eller tillsammans lokala aktörer verkar, gentemot 
berörda instanser, för att aktuella avtagsvägar inventeras, och att det därefter 
anläggs tydlig markering och/eller belysning där sådan saknas. 

De skriver i sin motion att några av de viktigaste förutsättningarna för god 
och säker trafikmiljö för samtliga trafikanter är tydlighet och bra sikt. 
Avtagsvägar är många gånger svåra att upptäcka i mörker, trots adekvat 
skyltning. Orsaken till detta är att belysning saknas vid avtagsvägarna. 

Exempel på platser där belysning saknas anges i motionen vara södra 
infarten till Tobo och norra infarten till Örbyhus, båda längs väg 292 samt 
avfarten till Strömsbergs bruk. 

Motionssvar 
De tre avfarter som upplevs som bristfälliga är alla belägna efter statliga 
vägar, vilket innebär att Trafikverket är huvudman. Det är upp till varje 
enskild trafikant att anpassa sin körning efter rådande väglag och 
siktförhållanden. 

En behovsinventering är inplanerad från kommunens sida. Investerings-
gruppen kommer att få del av inventeringen när den är färdigställd, men 
gällande genomförandet av eventuella åtgärder vid dessa avfarter är det 
främst en kostnads- och prioriteringsfråga. 

Forts. 

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

Det är Tierps kommun som får stå för hela kostnaden. Det är svårt att 
uppskatta kostnaden, men tidigare var kostnaden 100 000 — 150 000 kr 
beräknat på två belysningspunkter där Trafikverket var huvudman. De 
platser som beskrivs i motionen skiljer sig åt gällande avståndet till 
befintligt belysningsnät. Kostnaden påverkas av möjligheten att kunna 
ansluta elen till en närliggande stolpe, central eller om ny el måste dras fram 
till stolparna. Om ny el behöver dras och om träd måste fällas för att kunna 
montera belysningsstolparna kommer kostnaderna att öka ytterligare. Det är 
Tierps kommun som kommer att få stå för samtliga kostnader. 

En dialog måste också tas med Trafikverket eftersom de ger slutgiltigt 
beslut om belysningen får sättas upp. Det är sedan kommunstyrelsen och 
ytterst kommunfullmäktige som tar ställning i samband med beslut om 
investeringsbudget. 

Ordföranden i kommunstyrelsen Bengt-Olov Eriksson har den 21 februari 
2017 besvarat motionen enligt ovanstående och föreslagit att motionen 
därmed anses vara besvarad. 

Yttrande 
Daniel Blomstedt (M) och Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens sekreterare 
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§ 	33 	 Dnr Ks 2017.79 	 1.1.7 

Svar på interpellation — Effekterna av förändringar inom hemtjänst Norra —
Åsa Sikberg (M) 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att anse interpellationen vara besvarad. 

Bakgrund 
Åsa Sikberg (M) inkom den 18 januari 2017 med en interpellation om 
effekterna av förändringar inom hemtjänst Norra. Ärendet behandlades på 
kommunfullmäktige den 28 februari 2017 § 13 där det beslutades att 
interpellationen kommer att besvaras under nästkommande sammanträde. 

Svar på Interpellation: 
Viktoria Söderling, ordförande i utskottet arbete och omsorg, har den 28 
mars 2017 svarat som följer: 

Kommunens äldreomsorg och hemtjänst skall vara av hög kvalitet och 
tillgänglig för alla som är i behov av den, det är jag och interpellanten 
överens om. En viktig förutsättning för att åstadkomma detta är att 
personalen har en god arbetsmiljö. Bakgrunden till att hemtjänst Norra fick 
byta lokal från Skärplinge till Karlholm var att Kommunal lämnat in en 
anmälan enligt 6 kap 6 § a arbetsmiljölagen. De lokaler som fanns i 
Skärplinge var inte godkända ur ett arbetsmiljöperspektiv och arbetsgivaren 
var överens med Kommunal om att lokalerna var undermåliga. Förutom att 
den nya lokalen har en godkänd arbetsmiljö, är lokalens utformning mer 
lämpad för ändamålet. Lokalen ger förutsättningar för verksamheten att 
arbeta utifrån sitt uppdrag och möjligheter att möta framtida förändringar 
och volymökningar. 

Ingen utvärdering har ännu genomförts av flytten, då den var nödvändig ur 
ett arbetsmiljöperspektiv. Verksamheten analyserar, utvärderar och åtgärdar 
fortlöpande sin organisation då hemtjänsten. Detta beroende bland annat på 
att verksamheten är mycket föränderlig. Den förändras både avseende 
kundernas behov och belägenhetsadress samt efter verksamhetens behov. 

forts. 
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§ 33 forts. 

Däremot genomfördes en risk- och konsekvensanalys gemensamt med 
arbetstagarorganisationerna innan flytten, För att möta en av de risker som 
framkom i analysen har hemtjänst Norra nu även en lokal i Hållnäs. Lokalen 
erbjuder möjlighet för lunch och andra raster för personalen. Detta ger 
medarbetarna en bättre arbetsmiljö samtidigt som restiden kan kortas. En 
ytterligare brist som framkom i analysen var ett ökat behov av bemanning 
då restiden ökade utifrån dåvarande kundunderlag. Detta åtgärdades genom 
ökad bemanning. Idag planeras verksamheten med verktyget TES, där 
kundbehov och vilka personalresurser som behövs läggs samman. 

Personalstyrkan har minskat marginellt, från 51,39 årsarbetare år 2014 till 
51.23 år 2016. Denna minskning är ingen faktisk minskning utan 
minskningen beror på svårigheter att rekrytera sjuksköterska och 
arbetsterapeut. Under 2016 fanns vakanser inom hela området legitimerad 
personal vilket ger en felaktig bild av personalstyrkan. Bemanningen 
grundar sig på antalet kunder och vilket omvårdnadsbehov dessa har. 
Ytterligare en faktor som påverkar bemanningskravet är var kunderna bor, 
därmed kan restiden för medarbetarenen skilja sig åt beroende på var 
kunderna bor och vilken tid insatserna ska genomföras. Hemtjänsten är en 
oerhört flexibel verksamhet som ständigt anpassar bemanningen efter 
kundernas behov. Vid flytten gjordes, som jag tidigare nämnt, en risk- och 
konsekvensanalys som då låg till grund för den bemanning som behövdes 
vid den aktuella tidpunkten. Den är inte jämförbar med dagens 
bemanningskrav. 

Då kundunderlaget är skiftande går det inte att göra en linjär jämförelse för 
kostnader för bilresor. Precis som för bemanningen behöver det anpassas 
utifrån de kunder som är aktuella i verksamheten. 
Sjuktalet har inte förändrats i någon större utsträckning. Sjuktalet för 2014 
var 7,45 % och för 2016 7,73 %. För de medarbetare som är sjukskrivna 
följs den rehabiliteringsprocess som är fastställd i kommunen. 

Enhetschefen bedömning är att personalomsättningen inte påverkats av var 
verksamhetens lokaler är belägna. 

Yttrande 
Åsa Sikberg (M), Viktoria Söderling (S) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen 
(M) yttrar sig 

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

Svar på interpellation — Vad kommer att ske med brandförsvaret i 
Skärplinge — Joakim Larsson (SD) 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att anse interpellationen vara besvarad. 

Bakgrund 
Joakim Larsson (SD) inkom den 27 februari 2017 med en interpellation om 
vad som kommer att ske med brandförsvaret i Skärplinge. Ärendet 
behandlades på kommunfullmäktige den 28 februari 2017 § 14 där det 
beslutades att interpellationen kommer att besvaras under nästkommande 
sammanträde. 

Svar på Interpellation: 
Jonas Nyberg, ledamot i den gemensamma räddningsnämnden, har den 28 
mars 2017 svarat som följer: 

Det centrala kollektivavtalet RiB17 har tecknats av fem parter 
(arbetstagarorganisationerna Brandmännens riksförbund, Kommunal, och 
Vision samt arbetsgivarorganisationerna Pacta och Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL). 

Avtalet är på många punkter tydligare än tidigare avtal. Beträffande 
ersättningarna har dessa omarbetats men värdet av dessa har tagits tillvara. 

Resultatet av de förändrade ersättningarna kan således skilja. Att det nya 
avtalet har slopat en särskild bilersättning och istället lagt det värdet i andra 
ersättningar ger i Uppsala brandförsvars fall en sämre ersättningsutveckling 
än det gör för ett brandförsvar som inte har gett bilersättning till sina RIB-
medarbetare tidigare. Avtalet är normerande och det är endast i ett fåtal, 
begränsade delar som avtalet tillåter lokala överenskommelser. 

Som medlem i SKL är Uppsala kommun, och därmed Uppsala brandförsvar, 
bundna enligt lag (MBL § 26) att tillämpa det centrala kollektivavtalet. Att 
teckna lokala avtal i strid med det centrala avtalet är inte möjligt (MBL § 
27). Utrymmet för lokal kreativitet beträffande ersättningar till RiB-
medarbetare är således högst begränsat. 

forts. 
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§ 34 forts. 

Om det som i frågan benämns som "grundproblematiken" avser det centrala 
kollektivavtalet så är avtalet en del i vad som enklast sammanfattas som den 
svenska modellen. Att vårda och bära den svenska modellen är alla parters 
ansvar och skyldighet. I och med att avtalet tecknats råder fredsplikt för 
parterna. Då ska det, enkelt uttryckt, inte vara möjligt att påverka innehållet 
i det tecknade avtalet genom otillåtna stridsåtgärder som exempelvis 
massuppsägningar. (Samtliga elva uppsägningar i Skärplinge inkom samma 
dag till arbetsgivaren.) Pacta och SKL har stämt Brandmännens riksförbund 
till Arbetsdomstolen för brott mot fredsplikten. 

Efter det att de lokala förhandlingarna och överläggningarna är genomförda 
finns det underlag för att visa på utfallet av RiB17. Uppsala brandförsvar 
överväger även att fatta ensidiga arbetsgivarbeslut för att behålla sina RiB-
medarbetare. När detta är klart kommer en rad åtgärder, som föreslagits av 
RiB-medarbetarna vid medarbetarkvällar i oktober, att genomföras. Dessa 
åtgärder påverkar inte ersättningarna men ska förhoppningsvis bidra till 
såväl rekrytering som behållandet av RiB-medarbetare. 

Huruvida dessa åtgärder är tillräckliga återstår att se. Ambitionen är 
naturligtvis att de lokala förhandlingarna och besluten ska bidra till att 
bemanningen kan upprätthållas. Om inte kommer det att krävas en viss tid 
att återbygga den förmåga som finns idag. 

Beträffande kontakter med media är meddelarfriheten skyddad i grundlag 
och det är väl känt på brandförsvaret. 

Den enda lista som upprättats med anledning av RiB17 är en förteckning av 
vilka som sagt upp sig. Listans syfte är att ge en bild över vilka eventuella 
beredskapsproblem och rekryteringsbehov som kan komma att uppstå. 
Listan har också underlättat för brandförsvaret att lämna en korrekt lägesbild 
när media frågat om det aktuella läget i denna fråga. 

Det är dock helt korrekt att det inte finns någon rättighet att få komma 
tillbaka till en anställning som RiB-medarbetare. En uppsägning är en 
rättshandling som inte kan återtas av den enskilde. Uppsala brandförsvar har 
fört dialog med den lokala avdelningen för Brandmännens riksförbund för 
att säkerställa att ingen enskild medarbetare felaktigt tror att det går att ta 
tillbaka sin uppsägning. Några har ångrat sin uppsägning och har fått återta 
densamma, helt i enlighet med väl etablerad praxis på arbetsmarknaden. 

forts. 
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§ 34 forts. 

Avslutningsvis, Uppsala brandförsvar är naturligtvis måna om att 
upprätthålla bemanningen på samtliga RiB-brandstationer. En förenklad 
ansökningsprocess kommer att tillämpas för tidigare RiB-medarbetare som 
önskar återgå i tjänst. 

Yttrande 
Joakim Larsson (SD), Jonas Nyberg (S) och Catarina Deremar (C) yttrar sig. 

Ordf. Sign Justerandes Sign Sekr. Sign Utdragsbestyrkande 
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§ 35 	 Dnr Ks 2017.317 	 1.2.2 

Revisionsberättelse för år 2016 avseende kommunstyrelsen 

Jäv 
Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter under 2016 Bengt-Olov Eriksson 
(S), Jonas Nyberg (S), Pia Wårdsäter (S), Anette Pettersson (S), Viktoria 
Söderling (S), Christer Niklasson (S), Kenneth Gunnarsson (MP), Urban 
Blomster (V), Catarina Deremar (C), Sara Sjödal (C), Erik Kolm (C), Daniel 
Blomstedt (M), Åsa Sikberg (M), Joakim Larsson (SD), Agneta Colantoni 
(SD), samt ersättarna Gunnar Jansson (S), Torgny Helgesson (S), Jenny 
Lundström (MP), Marlene Larsson (V), Alexander Karlsson (V) Anna Ahlin 
(C), Anna Grimberg (C), Lotta Carlberg (C), Sören Westerlund (SD), Bengt 
Lindström (SD), Lars-Göran Birkehorn Carlsen (M)'och Jim Blomstedt (M) 
deltar inte i fullmäktiges behandling och beslut i ärendet på grund av jäv. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja kommunstyrelsen och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 
2016 års förvaltning. 

Bakgrund 
Vid dagens sammanträde deltar Per Davidsson, ordförande revisionen, och 
föredrar ärendet. 

Revisorerna har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. 
Granskningen har inriktats mot att bedöma kommunstyrelsens och 
nämndernas ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 
Granskning har också genom de lekmannarevisorer som utsetts, skett av 
verksamheten i kommunens företag - AB Tierpsbyggen, Tierps kommun-
fastigheter AB, Tierps Fjärrvärme AB och Tierps Energi och Miljö AB. 
Bolagens ansvarsfrihet beslutas dock av respektive bolagsstämma. 

Granskningen har även omfattat den verksamhet som under året bedrivits av 
gemensam lönenämnd och gemensam IT-nämnd samt de gemensamma 
nämnderna överförmyndarnämnden i Uppsala och räddningsnämnden i 
Uppsala. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Revisorerna 

Forts. 
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§ 35 forts. 

har följt den för året gällande revisionsplanen vilket innebär att fördjupade 
granskningsinsatser genomförts inom bland annat följande områden: 

• Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och 
rutiner för hantering av leverantörsfakturor 

• Granskning av riktade statsbidrag inom förskola, skola och 
äldreomsorg 

• Granskning av den gemensamma IT-nämnden för Tierp och 
Älvkarleby kommuner 

• Granskning av barn och unga med psykisk ohälsa 
• Granskning av äldreomsorgens framtidsplanering 

Utöver detta har revisorerna genomfört granskningar av den övergripande 
ansvarsutövningen, kommunens årsredovisning och delårsrapport. I sin 
granskning har de biträtts av PwC. 

Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för 
utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska 
ställningen. 

Årets resultat är positivt och uppgår till +42,8 mnkr (+13,8 mnkr). Resultat 
visar en positiv avvikelse mot budget med ca 29,0 mnkr. Resultatet förklaras 
delvis av poster av engångskaraktär. Kommunen klarar balanskravet enligt 
kommunallagen. 

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

skatteintäkter och generella statsbidrag. 
• Investeringarna i den skattefinansierade verksamheten ska 

finansieras av avskrivningar och resultat för samma verksamhet. 
Båda målen uppfylls. 

Revisionen granskade under 2015 kommunens arbete med målstyrning. I 
granskningen framfördes behovet av att en översyn av verksamhetsstyrning 
och uppföljning av mål för verksamheten görs, för att säkerställa en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning. 

Av kommunstyrelsens svar framgick att kommunstyrelsen i huvudsak 
delade det som framkommit i granskningen. Detta gällde inte minst behovet 
av att förtydliga styrmodellen med balanserad styrning och att det finns ett 

Forts. 
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§ 35 forts. 

betydande behov av att implementera den på nytt inte minst eftersom det 
finns många nya medarbetare. Kommunstyrelsen beslutade att avvakta med 
det konkreta arbetet till dess kommunens nya vision antagits av 
kommunfullmäktige. Redovisning av måluppfyllelsen enligt det nya 
målarbetet kommer att göras för verksamhetsåret 2017. 

För bokslutet 2016 kvarstår i huvudsak tidigare synpunkter avseende 
svårigheterna att bedöma graden av måluppfyllelse för verksamheterna.1 
årsredovisningen görs bedömningar av måluppfyllelsen på ett enhetligt sätt 
utifrån övergripande mål i form av bedömningen "God" eller "Delvis". 
Många gånger saknas dock mått eller hänvisning till underlag som styrker 
bedömningarna. Revisorerna konstaterar att redovisningen indikerar att 
förbättringar skett men också att många mål inte nås. 

Sammantaget ger redovisningen kommunfullmäktige begränsade 
möjligheter att bedöma måluppfyllelsen. Kommunrevisionen har dock 
noterat kommunstyrelsens utfästelser att från 2017 kommer möjligheterna 
att vara bättre. 

Beträffande redovisningen av räkenskaperna i årsredovisningen bedömer 
revisorerna att den i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande 
räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. De vill dock fästa 
uppmärksamheten på följande: 

• De sammanställda räkenskaperna ska enligt RKR 8.2 ställas upp 
jämte kommunens och jämföras med föregående år. Noter till 
resultat- och balansräkningen ska i årsredovisningen vara av samma 
typ som för kommunen och redovisas jämte dessa. Revisorerna 
noterar att den kommunala koncernen inte är uppställda jämte 
kommunens räkenskaper och inte omfattar motsvarande noter. 
Uppställningen följer inte god redovisningssed. 

Årsredovisningen lämnar i huvudsak tillräckliga tilläggsupplysningar och 
redogör för tillämpade redovisningsprinciper med nedanstående noteringar. 
Följande väsentliga avvikelser från god redovisningssed har noterats: 

• Särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet i 
koncernföretagen lämnas inte i förvaltningsberättelsen i enlighet 
med RKR 8.2. 

• Den kommunala koncernredovisningen är inte uppställd jämte 
kommunens räkenskaper och avviker därmed från RKR 8.2. 

Forts. 
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Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2016. De tillstyrker också att kommunens årsredovisning 
godkänns. Den är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen. 

Delges 
Ekonomienheten 
Ekonomichef 
Kommunchef 
Verksamhetschefer 
Kommunens revisorer 
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36 	 Dnr Ks 2017.317 	 1.2.2 

Revisionsberättelse för år 2016 avseende valnämnden 

Jäv 
Valnämndens ordinarie ledamöter Monica Norén (S) och Sören Westerlund 
(SD) samt nämndens ersättare Joakim Larsson (SD) deltar inte i 
fullmäktiges behandling och beslut i ärendet på grund av jäv. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja vasnämnden och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2016 
års förvaltning. 

Bakgrund 
Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av 2016 
års redovisning. Granskningen har utförts av PwC. 

Valnämnden har granskats i samband med granskning av årsredovisningen. 

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för valnämnden. 

Delges 
Valnämnden 
Ekonomienheten 
Ekonomichef 

Ordf. Sign Justerandes Sign Sekr. Sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr Ks 2017.317 	 1.2.2 

Revisionsberättelse för år 2016 avseende jävsnämnden 

Jäv 
Jävsnämndens ersättare Mats Wikander (C) deltar inte i fullmäktiges 
behandling och beslut i ärendet på grund av jäv. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja jävsnämnden och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2016 
års förvaltning. 

Bakgrund 
Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av 2016 
års redovisning. Granskningen har utförts av PwC. 

Jävsnämnden har granskats i samband med granskning av årsredovisningen. 

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för jävsnämnden. 

Delges 
Jävsnämnden 
Ekonomienheten 
Ekonomichef 
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38 
	

Dnr Ks 2017.317 	 1.2.2 

Revisionsberättelse för år 2016 avseende gemensam lönenämnd 

Jäv 
Lönenämndens ordinarie ledamot Bengt-Olov Eriksson (S) och nämndens 
ersättare Catarina Deremar (C) deltar inte i fullmäktiges behandling och 
beslut i ärendet på grund av jäv. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja den gemensamma lönenämnden och dess enskilda ledamöter 
ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning. 

Bakgrund 
Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av 2016 
års redovisning. Granskningen har utförts av PwC. 

Gemensamma lönenämnden har granskats i samband med granskning av 
årsredovisningen. 

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för gemensamma 
lönenämnden. 

Delges 
Lönenämnden 
Ekonomienheten 
Ekonomichef 
Knivsta kommun 
Älvkarleby kommun 

Ordf. Sign Justerandes Sign Sekr. Sign 
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§ 39 	 Dnr Ks 2017.317 	 1.2.2 

Revisionsberättelse för år 2016 avseende gemensam it-nämnd 

Jäv 
It-nämndens ordinarie ledamöter Bengt-Olov Eriksson (S) och Catarina 
Deremar (C) och nämndens ersättare Jonas Nyberg (S) deltar inte i 
fullmäktiges behandling och beslut i ärendet på grund av jäv. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja den gemensamma it-nämnden och dess enskilda ledamöter 
ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning. 

Bakgrund 
Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av 2016 
års redovisning. Granskningen har utförts av PwC. 

Gemensamma it-nämnden har granskats i samband med granskning av 
årsredovisningen. 

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för gemensamma it-
nämnden. 

Delges 
It-nämnden 
Ekonomienheten 
Ekonomichef 
Älvkarleby kommun 

Ordf. Sign Justerandes Sign Sekr. Sign Utdragsbestyrkande 



§ 40 
	

Dnr Ks 2017.317 	 1.2.2 

Revisionsberättelse för år 2016 avseende gemensam 
överförmyndarnämnd 

Jäv 
Överförmyndarnämndens ordinarie ledamot Anette Pettersson (S) och 
nämndens ersättare Catarina Deremar (C) deltar inte i fullmäktiges 
behandling och beslut i ärendet på grund av jäv. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att tillstyrka att ansvarsfrihet beviljas för gemensamma 
överförmyndarnämnden och dess enskilda ledamöter för 2016 års 
förvaltning. 

Bakgrund 
Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av 2016 
års redovisning. Granskningen har utförts av PwC. 

Gemensamma överförmyndarnämnden har granskats i samband med 
granskning av årsredovisningen. 

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för gemensamma 
överförmyndarnämnden i Uppsala. 

Delges 
Ekonomienheten 
Ekonomichef 
Gemensamma överförmyndarnämnden 

TIERPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

2017-04-04 	 26 (41) 

Ordf. Sign Justerandes Sign 
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Sekr. Sign Utdragsbestyrkande 
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§ 41 
	

Dnr Ks 2017.317 	 1.2.2 

Revisionsberättelse för år 2016 avseende gemensam 
räddningsnämnd 

Jäv 
Räddningsnämndens ordinarie ledamöter Jonas Nyberg (S) och Sven 
Lokander (M) och nämndens ersättare Margaretha Magnusson (S) och 
Christofer Blomstedt (M) deltar inte i fullmäktiges behandling och beslut i 
ärendet på grund av jäv. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att tillstyrka att ansvarsfrihet beviljas för gemensamma räddningsnämnden 
och dess enskilda ledamöter för 2016 års förvaltning. 

Bakgrund 
Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av 2016 
års redovisning. Granskningen har utförts av PwC. 

Gemensamma räddningsnämnden har granskats i samband med granskning 
av årsredovisningen. 

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för gemensamma 
räddningsnämnden i Uppsala. 

Delges 
Ekonomienheten 
Ekonomichef 
Gemensamma räddningsnämnden 

Ordf. Sign Justerandes Sign Sekr. Sign Utdragsbestyrkande 
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§ 42 
	

Dnr Ks 2017.231 	1.7.1.1 

Stiftelsen Tierps sockens magasinfond och Gustav Gilljams i Yvre 
donationsfond 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa resultat- och balansräkning för fonderna, samt 

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. 

Bakgrund 
Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av 2016 
års redovisning. 

Revisorerna tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen fastställs 
och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Delges 
Ekonomienheten 

Ordf. Sign 

---5\/5-- 

Justerandes Sign Sekr. Sign 
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Utdragsbestyrkande 
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§ 43 	 Dnr Ks 2017.289 

Årsredovisning och verksamheternas verksamhetsberättelser 2016 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisning för år 2016 med däri föreslagna dispositioner. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har i § 44/2017 behandlat ärendet. 

Föreligger årsredovisning samt verksamheternas verksamhetsberättelse för 
år 2016. 

Tierp växer! Den positiva trend vi har haft de senaste åren fortsatte även 
under 2016. Befolkningen ökade med 197 personer vilket till fullo beror på 
det positiva flyttnettot medan födelsenettot blev 0. 

Det har varit en fortsatt hög efterfrågan på bostäder i hela kommunen. Vid 
årsskiftet stod ca 9 000 personer i kö för en bostad hos Tierpsbyggen. Det 
har producerats ett stort antal bostäder under året. De största pågående 
objekten är Badhusgatan med 56 hyresrättslägenheter och Parkgården med 
43 bostadsrättslägenheter samt 54 studentlägenheter i anslutning till 
Högbergsskolan. 

Under 2016 har det även bedrivits ett mycket intensivt planarbete för att 
möjliggöra ett ökat bostadsbyggande. De två stora områdena är 
Siggbobäcksområdet i Tierp med möjlighet till uppåt 500 nya bostäder och 
Karlholms strand med möjlighet till ca 450 bostäder. Projektet som handlar 
om att omvandla Karlits gamla fabriksområde, innehåller också hamn, 
marina och olika verksamhetslokaler. Detaljplanen har överklagats i två 
omgångar men vann slutligen laga kraft i början av 2017. 

Det råder fortsatt hög efterfrågan på verksamhetslokaler. Under året har 
Sydvästra industriområdet, eller Tierps Företagspark som det nu heter, 
iordningställts med gator och vägar samt vatten och avlopp. Området ger 
utrymme för ett trettiotal företagsetableringar inklusive en ny brand- och 
ambulansstation. Tierps kommun tilldelades priset för bästa tillväxtkommun 
i Uppsala län 2016. Priset delas ut av kreditupplysningsbolaget Syna till den 
kommun i varje län där företagen växer bäst. 

Forts. 

Ordf. Sign 

<745‘4f— 

Justerandes Sign Sekr. Sign Utdragsbestyrkande 



§ 43 forts 

I anslutning till EM deltävlingarna i dragracing på Tierps Arena i augusti 
arrangerades för första gången Tierps torgfest. Festen arrangerades i 
samarbete mellan Tierps kommun, Näringsliv i Samverkan (NIS) m.fl. och 
blev en stor succémed ca 4 000 besökare. Torgfesten är tänkt att bli ett 
årligt återkommande arrangemang. 

Verksamhetsmässigt och ekonomiskt kan vi se tillbaka på ett framgångsrikt 
år. Särskilt värt att nämna är individ- och familjeomsorgen samt skolan som 
trots konsekvenserna av den stora flyktingström vi hade under 2015, klarat 
både verksamhet och ekonomi på ett bra sätt. Ett exempel på detta visar 
resultatet av den utvärdering av mottagandet av ensamkommande flykting-
barn som redovisades i början av 2017. 

Ekonomiskt redovisar vi ett resultat på 42,8 mnkr vilket är betydligt bättre 
än budget men också bättre än prognoserna. Huvudanledningen till den stora 
avvikelsen är att vi erhöll obudgeterade engångsstatsbidrag i slutet av året 
för flyktingverksamheten men också att verksamheterna lyckats hantera sina 
budgetar på ett bra sätt. Även om det inte går att föra över resultat från ett år 
till nästa ger det ändå bra förutsättningar för att klara våra kommande 
utmaningar. Det kostar också att växa. 

Yttranden 
Daniel Blomstedt (M), Joakim Larsson (SD), Åsa Sikberg (M), Lars-Göran 
Birkehorn-Karlsen (M), Catarina Deremar (C) och Sven Lokander (M) 

Förslag till beslut på mötet 

Yrkande 
Bengt Olov Eriksson (S), Kenneth Gunnarsson (MP) och Viktoria Söderling 
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ordf. Sign Justerandes Sign Sekr. Sign 

Y5- 

Utdragsbestyrkande 
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§ 44 	 Dnr Ks 2017.1 	 Handl nr 1196 

Årsredovisning 2016 — Räddningsnämnden i Uppsala län 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga årsredovisning 2016 avseende gemensamma Räddningsnärnnden i 
Uppsala län till handlingarna. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har i § 45/2017 behandlat ärendet. 

Uppsala kommun har överlämnat årsredovisning 2016 för gemensamma 
Räddningsnämnden. 

Ordf. Sign Justerandes Sign 

14/ 
Sekr. Sign Utdragsbestyrkande 
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§ 45 	 Dnr Ks 2017.262 

Årsredovisning 2016 — Överförmyndarnämnden i Uppsala län 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga årsredovisning 2016 avseende gemensamma Överförmyndarnämnden 
i Uppsala län till handlingarna. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har i § 46/2017 behandlat ärendet. 

Överförmyndarkontoret i Uppsala kommun har överlämnat handlingar 
avseende bokslut 2016 för Överförmyndarnämnden i Uppsala län. 

Ordf. Sign Justerandes Sign 

''IA./ c:k 

Sekr. Sign 
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Utdragsbestyrkande 
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§ 46 	 Dnr Ks 2017.162 

Inriktningsbeslut avseende bildandet av gemensam nämnd inom IT 
för Tierp, Älvkarleby, Östhammar, Knivsta och Heby kommuner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunchefen att tillsammans med övriga kommuner utreda 
möjligheten att gå samman i en gemensam nämnd med fem kommuner, 
samt 

att uppdra till kommunchefen att tillsammans med övriga kommuner ta 
fram förslag till samarbetsavtal mellan de ingående kommunerna och 
reglemente för den gemensamma nämnden. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har i § 47/2017 behandlat ärendet. 

Tierps kommun bildade tillsammans med Älvkarleby kommun en 
gemensam nämnd inom IT-området år 2012. Knivsta och Heby kommuner 
bildade en gemensam nämnd år 2014. I samband med att Östhamnars 
kommun önskat ett samarbete med Tierp/Älvkarleby kom frågan upp kring 
bildandet av en gemensam nämnd för alla fem kommuner. På uppdrag av 
kommuncheferna i respektive kommun har en förstudie tagits fram. Av 
förstudien framgår att ett samarbete mellan de fem kommunerna skulle ge 
ett ökat mervärde och en bättre möjlighet till digitalisering av de olika 
verksamheterna. IT-verksamheten skulle också bli mindre sårbar om fler 
kommuner samverkar. 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut — från kommunchef 
• Förstudie för en gemensam IT-nämnd: Knivsta-Östhammar-Tierp-

Heby-Älvkarleby 
Motivering 
För att gå vidare i processen behöver varje kommun för sig fatta beslut om 
att uppdra till förvaltningen i respektive kommun att tillsammans med 
övriga kommuner utreda och komma med förslag på hur en gemensam 
nämnd med fem kommuner skulle kunna inrättas. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens sekreterare 
Yvette Axelsson, kommunchef 
Anders Millerjord chef IT-centrum 
Registrator i kommunerna Heby, Knivsta, Älvkarleby och Östhammar 
IT-nämndens sekreterare 

Ordf. Sign Sekr. Sign 

71a 

Utdragsbestyrkande Justerandes Sign 
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§ 47 	 Dnr Ks 2017.218 

Riktlinje för styrdokument 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta "Riktlinje för styrdokument" att gälla från och med 31 maj 2017, 
samt 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa att de styrdokument som 
inte är schemalagda att revideras och/eller bytas ut innan 2019-07-01 
revideras enligt de nya riktlinjerna senast vid halvårsskiftet 2019. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har i § 48/2017 behandlat ärendet. 

Förslag till nya riktlinjer har skrivits fram med anledning av att 
kommunfullmäktiges nu gällande riktlinje, Riktlinjer för styrdokument i 
Tierps kommun (KF § 21/2016), upphör att gälla från och med 2017-05-30. 

Beslutsunderlag 
• Riktlinje för styrdokument 

Motivering 
En omfattande revidering har gjorts av riktlinjerna, som följd av vad som 
framkommit av demokratiberedningens uppdrag att inventera och rensa 
bland befintlig dokumentflora. Påbörjad inventeringen har visat på en icke-
konsekvent användning och utformning av olika dokumenttyper, vilket 
föranlett slutsatsen att det har saknats tillräckligt tydliga definitioner och 
instruktioner om dokumenttypernas funktion, användning och vem som äger 
rätten att besluta om vad. 

Förslag till beslut på mötet 

Yrkanden 
Stefan Wårdsäter (S) och Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens sekreterare 
Alla chefer i kommunen 
Kristina Sennblad, chef Kvalitet och strategisk utveckling 

Sekr. Sign Justerandes Sign  Utdragsbestyrkande 
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§ 48 
	

Dnr Ks 2017.211 

Revidering av bolagsordning för AB Tierpsbyggen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa reviderad bolagsordningen för AB Tierpsbyggen enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har i § 49/2017 behandlat ärendet. 

Bolagsordningen har reviderats för att vara anpassad till aktuell verksamhet 
och lagstiftning. Den har anpassats till aktuell lydelse i Aktiebolagslagen, 
Kommunallagen och Lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag. 
Revideringen har godkänts av styrelsen för AB Tierpsbyggen 2017-02-17 
§ 5. 

Kommunstyrelsens beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta 
förslaget till reviderad bolagsordning för AB Tierpsbyggen med följande 
tillägg: 
Att i § 4 byta ut lydelsen till: "Verksamheten ska bedrivas enligt 
affärsmässiga och hållbara principer." 

Beslutsunderlag 
• Förslag till reviderad bolagsordning för AB Tierpsbyggen 
• Styrelseprotokoll AB Tierpsbyggen 2017-02-17 
• Kommunstyrelsens förslag på tillägg 

Beslutet skickas till 
AB Tierpsbyggen 

Ordf. Sign Justerandes Sign Sekr. Sign Utdragsbestyrkande 
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§ 49 	 Dnr Ks 2017.210 

Revidering av bolagsordning för Tierps kommunfastigheter AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa reviderad bolagsordning för Tierps kommunfastigheter AB 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har i § 50/2017 behandlat ärendet. 

Bolagsordningen har reviderats för att vara anpassad till aktuell verksamhet 
och lagstiftning. Den har anpassats till aktuell lydelse i Aktiebolagslagen 
och Kommunallagen. Revideringen har godkänts av styrelsen för Tierps 
kommunfastigheter AB 2017-02-16 § 5. 

Kommunstyrelsens beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta 
förslaget till reviderad bolagsordning för Tierps kommunfastigheter AB 
med följande tillägg: 
Att i § 4 byta ut lydelsen till: "Bolagets syfte är att bidra till kommunens 
långsiktiga ekonomiska och hållbara utveckling genom att verka som 
kommunens fastighetsägare och förvaltare för fastigheter som används av 
kommunen samt andra fastigheter som bedöms vara av strategisk betydelse 
för kommunen." 

Beslutsunderlag 
• Förslag till reviderad bolagsordning för Tierps kommunfastigheter 

AB 
• Styrelseprotokoll Tierps kommunfastigheter AB 2017-02-16 
• Kommunstyrelsens förslag på tillägg 

Beslutet skickas till 
Tierps kommunfastigheter AB 

Ordf. Sign Justerandes Sign Sekr. Sign Utdragsbestyrkande 
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§ 50 	 Dnr EDP 2016.0387 

Antagande av ny detaljplan (DP 1055) för Siggbo handelsområde, 
Tierp 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta detaljplanen DP 1055 — Siggbo handelsområde för del av 
fastigheterna Tierp 1:1 och Tierp 4:203 i enlighet med Plan- och bygglagen 
5 kap. 27 § (2010:900). 

Reservation 
Mot fullmäktiges beslut reserverar sig Sverigedemokraterna muntligen till 
förmån för Joakim Larssons avslagsyrkande. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har i § 51/2017 behandlat ärendet. 

Planprogrammet för Siggbobäcken godkändes 2015-10-20 § 141 av 
utskottet Samhällsbyggnad och gav i samband med det även Fysisk 
planering (numera Samhällsbyggnadsenheten) att påbörja arbetet med att ta 
fram en detaljplan för området. 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. Planprogrammet har 
legat till grund för arbetet och utformningen av denna detaljplan vilken även 
kan ses som en första etapp i genomförande av programmet. 

Planområdet angränsar i nordvästlig riktning till ett nytillkommet område 
(Siggbo företagspark) av liknande karaktär innehållandes handel, kontor och 
verksamheter. Det markområde som utgör planområdet brukas idag som 
jordbruksmark. 

Sammanfattningsvis innebär planförslaget att området planläggs för handel 
(H), kontor (K) och verksamheter (Z). En trafiklösning föreslås även för att 
skapa en säker trafikmiljö för både biltrafik samt gång- och cykeltrafik vid 
angöring till handelsområdet. 

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. 

Forts. 

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

Planförslaget strider mot kommunens gällande översiktsplan (ÖP 2010-
2030) på två punkter. Dels ligger området utanför de utpekade utrednings-
områdena och dels tas jordbruksmark i anspråk. 

Beslutsunderlag 
Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning innehållande genomförandebeskrivning 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande 
Fastighetsförteckning 
Markanvisningsavtal 
Dagvattenutredning (WSP 2016-04-19) 
Risk- och bullerutredning (från planprogram, Tyråls AB 2014-05-05) 
Planprogram för Siggbo (2015-10-13) 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Planarbetet bekostas av kommunen. Kommunen bekostar även den gång-
och cykelväg som föreslås i planen och inlösen av mark för denna. 
Kommunen bekostar även de trafiklösningar som kommer behöva 
genomföras för att säkra en tillfart till området. 

Kommunen är även huvudman för de områden som är reglerade som allmän 
platsmark och ansvarar för utbyggnaden/iordningställandet av dessa. 

Ekonomisk ersättning för planläggningsarbetet tas ut i form av planavgift, i 
samband med mark- och bygglov. 

Förslag under mötet 

Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar på avslag för kommunstyrelsens förslag. 

Jonas Nyberg (S), Ingrid Larsson (L) och Daniel Blomstedt (M) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden framställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 
Joakim Larssons yrkande. Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslut skickas till 
Undertecknad planhandläggare 

Sekr. Sign Ordf. Sign 
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§ 51 	 Dnr Edp 2015.1892 

Upphävande av byggnadsplan (BP 703) Ängskär 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta upphävandet av BP 703 - Ängskär (antagandehandling) i enlighet 
med Plan- och bygglagen 5 kap 27 § (2010:900). 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har i § 52/2017 behandlat ärendet. 

Kommunfullmäktige gav 2015-12-15 § 166 Samhällsbyggnadsenheten i 
uppdrag att inleda arbetet med att upphäva BP 703 — Ängskär. Anledningen 
till upphävandet av byggnadsplanen är att planen medger för bebyggelse av 
fritidshus, båtbryggor och park på områden som efter att planen vunnit laga 
kraft bland annat har kommit att klassas som naturreservat och Natura 2000 
område. 

Utifrån dessa aspekter, tillsammans med kommunens översiktsplan (ÖP 
2010-2030) vars ställningstagande är att återhållsamhet gäller beträffande 
bebyggelse längs den östra Hållnäshalvö med hänsyn till den problematik 
som råder vad gäller att förse området med dricksvatten, bedöms området 
inte som lämpligt att bebygga och att byggnadsplanen därför bör upphävas. 

Förslaget till upphävande har varit utställd på samråd (mellan 2016-10-14 
och 2016-11-11) och granskning (mellan 2017-01-11 och 2017-02-06) och 
de synpunkter som inkommit från sakägare, myndigheter och 
intresseorganisationer har sammanställts och besvarats i en 
samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande. 

Beslutsunderlag 
• Fastighetsförteckning 
• Samrådsredogörelse 
• Granskningsutlåtande 
• Planbeskrivning 
• Plankarta med bestämmelser 

Forts. 

Ordf. Sign Justerandes Sign Sekr. Sign Utdragsbestyrkande 



§ 51 forts. 

Motivering 
Ett antagande av förslaget till upphävande av BP 703 — Ängskär är lämpligt 
då området är klassat som naturreservat och Natura 2000 område. Det vore 
därför olämpligt att tillåta bebyggelse inom området enligt byggnadsplanen. 
Samtliga inkomna yttranden under samrådet och granskningen har varit 
"ingen erinran" eller liknande. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Samhällsbyggnadsenheten har själv initierat arbetet med upphävandet och 
står således också för kostnaden att upprätta planhandlingarna. 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsenhetens administratör 
Undertecknad planhandläggare 

TIERPS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

2017-04-04 	 40 (41) 
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§ 52 

Delgivningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att delgivningen tas som en anmälan till protokollet. 

Bakgrund 
Fullmäktiges ledamöter och ersättare delges: 

Dnr KS 2017.1 
Knivsta kommun har översänt protokollsutdrag för delgivning 
§ 29/2017 — Entledigande 
§ 30/2017 — Fyllnadsval av ledamot i lönenämnden 

Dnr KS 2017.238 
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige — Christofer Blomstedt (M) 

Ordf. Sign Justerandes Sign Sekr. Sign Utdragsbestyrkande 
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