
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-11-06

Tid och plats 6 november 2018, kl. 18:00 – 19:00, A-salen, kommunhuset
Paragrafer 105-127

Utses att justera Lotta Carlberg, Gunnar Jansson 

Plats och tid för justering Rådrummet, kommunhuset, 2018-11-12 15:00

Beslutande 
Ledamöter Sara Sjödal (C)

Erik Kolm (C)
Lotta Carlberg (C)
Yaqub Ahmed (C)
Anna Ahlin (C)
Peter Staland (C)
Anna Grimberg (C)
Magdalena Ewert (C)
Lars Lindgren (C)
Helén Jaktlund (C)
Mats Wikander (C)
Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M)
Åsa Sikberg (M)
Sven Lokander (M)
Carola Fredén (M)
Emma Lokander (M)
Kenneth Karlsson (M)
Anders Eklund (M)
Ann-Kristin Ringefors (KD)
Lars Svensk (KD)
Jenny Lundström (MP)
Alfred Mujambere (L)

Viktoria Söderling (S)
Bengt-Olov Eriksson (S)
Jonas Nyberg (S)
Barbro Wiklund (S)
Gunnar Jansson (S)
Christina Svensson (S)
Lars-Olof Färnström (S)
Marie-Louise Rindå (S)
Pontus Söderberg (S)
Erica Aspgren Wallin (S)
Oskar Nilsson (S)
Christina Holmström (S)
Linda Friberg (S)
Christer Niklasson (S)
Alexander Karlsson (V)
Agnetha Andersson (V)
Joakim Larsson (SD)
Daniel Hedberg (SD)
Jonhas Åker (SD)
Bengt Lindström (SD)
Klas Jakobsson (SD)
Per Karlsson (SD)
Kenneth Lignell (SD)
Lars-Ola Sandström (SD)

Beslutande ersättare Oskar Jonsson (MP) Margaretha Magnusson (S)
Urban Blomster (V)

Underskrifter

Sekreterare

Anna Trankell

Ordförande

Lars Svensk

Justerande 

Lotta Carlberg                  Gunnar Jansson
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Övriga närvarande
Ersättare Christina Lindholm (C)

Louise Blomfeldt (C)
Anna Ohlström (C) §§ 115-127
Marianne Eriksson (C)
Filip Håkansson (C)
Roger Henningsson Brander (C)
Jessica Tindre Falk (M)
Stig Lundqvist (M)
Regina Birkehorn (M)
Jelena Zivkovic (M)
Gunilla Wisell (KD)
Brita Kajrup (MP)
Sarah Näslund (L)

Börje Wennberg (S)
Helena Broman (S)
Kjell Hammerin (S)
Inger Andersson (S)
Tomas Delgado Pinto (S)
Elin Lindqvist (S)
Emmanuel Nzisabira (V)
Rosa Ingeborg Malmberg (SD)
Rickard Olsson (SD)
Johan Söderström (SD)

Tjänstemän och övriga Randi Graungaard, kommundirektör
Sara Stråfors, kommunsekreterare 
Anna Trankell, sekreterare kommunfullmäktige
Anders Badner, webbsändningsansvarig 
Maria Wirström, vaktmästeri
Viktor Svensson, Quickchannel

BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-11-06

Datum då anslaget sätts upp 2018-11-12

Datum då anslaget tas ned 2018-12-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Paragrafer 105-127

Underskrift

Anna Trankell
Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning 

Paragraf Rubrik Dnr

Upprop

Val av två justerare samt tillkännagivande 
av tid och plats för justering av protokollet

§ 105 Allmänhetens frågestund 2018/321

§ 106 Entledigande av kommunstyrelsen 2018/897

§ 107 Val av 15 ledamöter och 15 ersättare i 
kommunstyrelsen samt val av ordförande, 
1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande

2018/897

§ 108 Val av kommunalråd/finanskommunalråd 2018/897

§ 109 Val av oppositionsråd 2018/897

§ 110 Regler för inkallande av ersättare till 
tjänstgöring i nämnder och styrelsen

2018/897

§ 111 Redovisning av kommuninvånarnas 
postlåda 2018

2018/202

§ 112 Anmälan av motion -  Larma 
livräddningsbojar Jonhas Åker (SD)

2018/1001

§ 113 Anmälan av motion - Iläggningsplatser för 
båtar Jonhas Åker (SD)

2018/1002

§ 114 Revisorernas utlåtande avseende 
delårsrapport 2018

2018/970

§ 115 Delårsrapport 2018 2018/921

§ 116 Skattesats 2019 2018/922

§ 117 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 
och dricksvatten år 2019

2018/863
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§ 118 Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen år 2019

2018/866

§ 119 Taxa för grävtillstånd 2019 2018/878

§ 120 VA-taxa för Tierps kommun 2019 2018/936

§ 121 Taxa för Slamavgifter 2019 2018/938

§ 122 Taxa för Renhållning 2019 2018/937

§ 123 Taxa serveringstillstånd 2019 för 
prövning och tillsyn enligt alkohollagen, 
tobakslagen, lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel samt lag om 
elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare år 2019

2018/862

§ 124 Borgensram för Tierps Fjärrvärme AB 
(TFAB), 556249-4723

2018/939

§ 125 Borgensram för Tierps Energi & Miljö 
AB (TEMAB), 559031-4315

2018/940

§ 126 Begäran om entledigande 2018/191

§ 127 Delgivningar kommunfullmäktige 2018 2018/176
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 105
Dnr 2018/321     

Allmänhetens frågestund 

Vid varje kommunfullmäktigesammanträde, har allmänheten möjlighet att
ställa frågor till kommunen under ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden 
pågår i 30 minuter och startar före det ordinarie sammanträdet. Alla som vill 
är välkomna att ställa frågor om kommunens verksamheter.

Syftet med allmänhetens frågestund är bland annat till för att skapa en
dialog mellan allmänheten och de politiskt folkvalda för att
kommunmedborgarna ska kunna påverka, väcka opinion och få bättre
möjligheter att ta tillvara dina demokratiska rättigheter. Möjligheten att
lyssna på allmänhetens frågestund finns på www.tierp.se
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 106
Dnr 2018/897     

Entledigande av kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga kommunstyrelsens ledamöter och ersättare med omedelbar 
verkan.

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bifall 
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag. 
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 107
Dnr 2018/897     

Val av 15 ledamöter och 15 ersättare i kommunstyrelsen samt 
val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen under perioden 6 
november 2018 till 31 december 2022 välja: 

Ledamöter
Sara Sjödal (C) 
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)  
Lotta Carlberg (C)                       
Åsa Sikberg (M)                                  
Ann-Kristin Ringefors (KD)      
Joachim Stormvall (MP)            
Alfred Mujambere (L)                
Viktoria Söderling (S) 
Jonas Nyberg (S)
Erica A Wallin (S)
Linda Friberg (S)
Torgny Helgesson (S)
Alexander Karlsson (V)
Joakim Larsson (SD)
Jonhas Åker (SD)

Ersättare 
Anna Ahlin (C)
Carola Fredén (M)
Erik Kolm (C)
Emma Lokander (M)
Gunilla Wisell (KD)
Jenny Lundström (MP)
Sarah Näslund (L)
Viktor Hage (S)
Gunnar Jansson (S)
Barbro Wiklund (S)
Christina Holmström (S) 
Agnetha Andersson (V)
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

Annie Pettersson (V)
Bengt Lindström (SD)
Klas Jakobsson (SD)

att som kommunstyrelsens ordförande under perioden 6 november 2018 till 
31 december 2022 utse Sara Sjödal (C) och 

att som kommunstyrelsens 1:e vice ordförande under perioden 6 november 
2018 till 31 december 2022 utse Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) och 

att som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande under perioden 6 november 
2018 till 31 december 2022 utse Viktoria Söderling (S), samt

att det konstituerande kommunstyrelsesammanträdet är den 13 november 
2018, klockan 18:00. 

Sammanfattning av ärendet
Anna Ahlin (C), ordförande i kommunfullmäktiges valberedning föredrar 
valberedningens förslag. Sven Lokander (M) presenterar Moderaternas 
nomineringar till de vakanta platserna. 

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsens ordförande 
också vara kommunalråd.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan för
styrning och ledning. Styrelsen har ett helhetsansvar för kommunens
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen ska planera, leda och samordna förvaltningen av
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders och eventuella
gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också 
ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, 
stiftelser och kommunalförbund. Kommunstyrelsen har ett övergripande 
ansvar för samordning inom den kommunala koncernen.
Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en
samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för
kommunen (styrfunktion).

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan påverka kommunens
utveckling och ekonomiska ställning. samt fortlöpande följa upp, fastställda 
mål och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Kommunstyrelsen ansvarar också för sådana uppgifter som inte lagts på 
annan nämnd. Utöver det ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av 
kommunallagen (2017:725) och annan lagstiftning.
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Bifall 
Sven Lokander (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.

Beslutsunderlag 
Beslut valberedningen § 5/2018 
Gruppledarnas nomineringar

Beslutet skickas till
Förtroendemannaregistret Troman
Kommunsekreterare
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§ 108
Dnr 2018/897     

Val av kommunalråd/finanskommunalråd 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att till kommunalråd/finanskommunalråd utse Sara Sjödal (C) under 
perioden 6 november 2018 till 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Anna Ahlin (C), ordförande i kommunfullmäktiges valberedning föredrar 
valberedningens förslag.

I Sverige finns det idag 290 olika kommuner. I varje kommun finns ett 
kommunalråd. I enlighet med § 29 i Reglemente för kommunstyrelsen 
(fastställd KF § 20/2018) ska kommunfullmäktige efter att val av 
kommunstyrelsen skett utse ett kommunalråd och ett oppositionsråd bland 
styrelsens ledamöter.

Fullmäktige beslutar om kommunalrådets uppgifter, ansvarsområden och
tjänstgöringsgrad. Kommunstyrelsens ordförande ska också vara 
kommunalråd. Kommunalråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för 
kommunen. Kommunalråden får närvara vid sammanträden med 
fullmäktigeberedningar, även om de inte är ledamöter eller ersättare. De har 
rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet.

I Tierps kommun har vi ett finanskommunalråd som också är kommunalråd. 
Enligt 4 kap 2 § kommunallagen (2017:725) ska den som inom kommunen 
fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ha 
benämningen kommunalråd, borgarråd, landstingsråd, oppositionsråd eller 
en annan benämning som fullmäktige bestämmer.

Beslutsunderlag 
Beslut valberedningen § 6/2018
Gruppledarnas nomineringar

Beslutet skickas till
Förtroendemannaregistret Troman
Kommunsekreterare
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§ 109
Dnr 2018/897     

Val av oppositionsråd 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att till oppositionsråd utse Viktoria Söderling (S) under perioden 6 
november 2018 till och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Anna Ahlin (C), ordförande i kommunfullmäktiges valberedning föredrar 
valberedningens förslag.

I enlighet med § 29 i Reglemente för kommunstyrelsen (fastställd KF § 
20/2018) ska kommunfullmäktige efter att val av kommunstyrelsen skett 
utse ett kommunalråd och ett oppositionsråd bland styrelsens ledamöter. 

Enligt 4 kap 2 § kommunallagen (2017:725) ska den som inom kommunen 
fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ha 
benämningen kommunalråd, borgarråd, landstingsråd, oppositionsråd eller 
en annan benämning som fullmäktige bestämmer. 

Oppositionsrådet sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott, som har till 
uppgift att förbereda ärenden till kommunstyrelsen.

Oppositionsrådet ansvarar tillsammans med kommunalrådet för 
samordningen av kontakterna mellan majoriteten och oppositionspartierna. 
Det är oppositionsrådets uppgift att föra vidare relevant information från 
styrelser och nämnder till gruppledare vars partier i opposition saknar 
representation eller insyn vid sammanträden. Med andra ord företräder 
oppositionsrådet inte bara sitt eget parti utan samtliga oppositionspartier i 
sin roll som oppositionsråd.

Beslutsunderlag 
Beslut valberedningen § 7/2018 
Gruppledarnas nomineringar

Beslutet skickas till
Förtroendemannaregistret Troman
kommunsekreterare
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§ 110
Dnr 2018/897     

Regler för inkallande av ersättare till tjänstgöring i nämnder och 
styrelsen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa följande regler angående inkallande av ersättare till 
tjänstgöring i kommunfullmäktiges valberedning, nämnder, styrelsen och 
övriga organ där antalet ersättare motsvarar antalet ledamöter och då 
majoritetsval tillämpas vid val av ersättare.

1. Ersättare ska inkallas från samma parti som den frånvarande ledamoten, 
i första hand den ersättare som valts i samma ordningsföljd som den 
ledamot som har förhinder, i andra hand i den ordning som ersättarna 
har valts.

2. Om innehållet i punkten 1 inte är tillämpligt, gäller följande för 
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, 
Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

a. för Socialdemokraterna inkallas ersättare från partierna enligt 
följande turordning: 

Vänsterpartiet

a. för Centerpartiet inkallas ersättare från partierna enligt följande 
turordning:

Moderaterna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Liberalerna

b. för Moderaterna inkallas ersättare från partierna enligt följande 
turordning:

Centerpartiet 
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Liberalerna
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

c. för Miljöpartiet inkallas ersättare från partierna enligt följande 
turordning:

Centerpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Liberalerna

d. för Vänsterpartiet inkallas ersättare från partierna enligt följande 
turordning:

Socialdemokraterna

e. för Liberalerna inkallas ersättare från partierna enligt följande 
turordning:

Centerpartiet
Moderaterna 
Kristdemokraterna
Miljöpartiet

f. för Kristdemokraterna inkallas ersättare från partierna enligt 
följande turordning:

Centerpartiet
Moderaterna 
Miljöpartiet 
Liberalerna

att ovanstående regler ska gälla från och med den 6 november 2018.

Sammanfattning av ärendet
Mandatfördelningen har förändrats efter 2018 års val, vilket innebär att 
gällande regler för inkallande av ersättare måste anpassas till valresultatet.

Beslutsunderlag 
Beslut valberedningen § 8/2018

Beslutet skickas till
Kommunsekreterare 
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§ 111
Dnr 2018/202     

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Dnr KS 2018/845
Den 18 september inkom ett förslag om att Tierps kommun ska investera i 
Tallbackens förskola/fritids genom att köpa 
församlingshemmet/missionskyrkan i Månkarbo för att säkerställa att 
barnen kan få ordentliga lokaler att vara i. I förslaget beskrivs att 
Tallbackens skola/förskola i många år har haft för få och små lokaler och att 
det nu finns en unik chans att införskaffa denna lokal. 

Fastighetssamordnare svarar att Tierps kommun just nu arbetar med en 
lokalutredning gällande skola och förskola. Det kommunala 
fastighetsbolaget, Tierps kommunfastigheter, som idag förvaltar 
kommunens verksamhetslokaler har i dagsläget en dialog tillsammans med 
fastighetsägaren för församlingshemmet/missionskyrkan i Månkarbo.
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§ 112
Dnr 2018/1001     

Anmälan av motion -  Larma livräddningsbojar Jonhas Åker (SD) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Jonhas Åker (SD) lämnade den 5 november 2018 in en motion med följande 
förslag: 

Vid ett drunknlngstillbud är tiden det väsentliga, det gäller att larma 112 så 
snabbt som möjligt, det gäller också att hjälpa till på olycksplatsen i form av 
livbojar,livbåtar,livlinor och dylig utrustning. Man har två saker att tänka på 
vid ett larm, tillbudets omfattning och positionering. Detta kan vara svårt 
även för en infödd kommuninvånare särskilt vid ett skarpt läge, svårare för 
en turist som inte är familjär med området, omfattningen är lättare att 
rellatera till om man okulärt besiktar platsen.

Idag är tekniken kanska enkel för att larma livräddningsstolparna, man 
använde digitalteknik som kallas LoRa, digitala trådlösa nätverk för att 
kommunicera med omvärlden,en applikation som nyttjas för livbojen kostar 
omkring 1500:-, utrustningen kan vara kopplad direkt till operatören på 112 
för att minska tiden,och tiden är det som är avgörande här. Tekniken kan 
byggas ut så den omfattar all utrustning på räddningsstolpen. Rubbas bojen 
ur sitt läge bryts strömmen och utlöser ett larm som berättar att något har 
hänt,kanske vandalism eller ett tillbud i vilket fall ska en ny boj ut så snart 
som möjligt.

Pilotprojekt har genomförts i bla Helsingborgs stad, utvecklingsingenjör 
Anders Hall har tagit fram prototypen som gett resultat-säkerheten ökar och 
effektiviteten höjs, som ytterligare kompliment till stolpen ska den förses 
med ett nr för lättare positionera sig vid ett tillbud.Här kan man även koppla 
in en kameralins för att optiskt kunna avgöra vad som sker på platsen, vid 
vandalism har man då även vandalen på bild vilket underlättar det rättsliga 
efterspelet.
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Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

 Larmad livräddningsutrustning
 Nummerförsedda stolpar för positionering

Beslutsunderlag 
Motion -  Larma livräddningsbojar Jonhas Åker (SD)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens sekreterare 
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§ 113
Dnr 2018/1002     

Anmälan av motion - Iläggningsplatser för båtar Jonhas Åker 
(SD) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Jonhas Åker (SD) lämnade den 5 november 2018 in en motion med följande 
förslag: 

Vår kommun består av stor del kust och hav och även andra vattendrag som 
utnyttjas av våra invånare och fisketurism, med det faktum och att det under 
fjolåret såldes ca 8000 st nya båtar varav ca 85 % var motorbåtar under 6 m, 
inget tyder på att siffrorna för -18 skall bli sämre snarare tvärtom.  Trycket 
på småbåtsmarinor ökar och det är platsbrist, det och det faktum att stölder 
och tillgrepp av motorer gör att fler väljer att förvara sin båt hemma för att 
åka till en iläggningsplats vid ett användande. Vidare har vi en stor grupp 
sportfiskare som reser landet runt mellan sådana iläggsplatser för att fiska, 
som ex kan man se på Mariefred under juni -18 har haft ca 1000 
iläggningar, vilket i sin tur genererar skatteintäckter till kommunen i form 
av inköp av bränsle,proviant  och övernattningar inte att förglömma 
arbetstillfällen och en levande landsbygd och det faktum att det gynnar 
folkhälsan. Iläggningsrampen ska vara gjuten med  tillgång  till brygga , 
(fast el flyt),parkeringsmöligheter och kanske för trevnad för alla  med eller 
utan båt, en enkel grillplats.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna
 Inventering av bef iläggsplatser och ev nyproduktion
 Att det finns en brygga i närheten(fast el flyt)
 En grillplats av enkel karaktär ( Brunnsrör och par stockar)
 Livräddningsutrustning

Beslutsunderlag 
Motion - Iläggningsplatser för båt - Jonhas Åker (SD)  

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens sekreterare
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§ 114
Dnr 2018/970     

Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2018 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att med beaktan av revisorernas påpekande lägga rapporten till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de 
mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i 
årsbudgeten och flerårsplanen. Ordförande för revisionen Per Davidsson 
föredrar ärendet.

Beslutsunderlag 
Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2018
Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2018

Beslutet skickas till
Revisorerna
Ekonomienheten 
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§ 115
Dnr 2018/921     

Delårsrapport 2018 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna delårsrapporten för 2018.

Sammanfattning av ärendet
I delårsrapporterna sammanställs kommunens ekonomiska resultat, dels för 
perioden januari till och med april (verksamhetsuppföljning) samt januari 
till och med augusti (delårsrapport). I delårsrapporten görs en prognos 
för Tierps kommuns resultat det aktuella året. Kommunens samlade resultat 
analyseras och förklaras och det görs en bedömning av hur många av 
kommunfullmäktiges konkretiserade mål som kommer vara uppnådda vid 
årsskiftet.

I delårsrapporterna görs en helhetsbedömning med prognos för varje av 
kommunfullmäktiges konkretiserade ekonomiska mål. Till varje 
konkretiserat mål finns också en nulägesbeskrivning med aktuella resultat 
och en analys kring målet. Det är kommunfullmäktige som i 
planeringsdirektiv med budget beslutar om de konkretiserade mål som ska 
styra verksamheterna. Nämnder och bolagsstyrelser tar sedan i sin tur fram 
egna verksamhetsmål och aktiviteter.

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bifall 
Jenny Lundström (MP) yrkar bifall till liggande förslag.

Yttrande
Joakim Larsson (SD) yttrar sig.
Viktoria Söderling (S) yttrar sig.

Beslutsunderlag 
Beslut KS § 135/2018
Delårsrapport 2018 del 1
Delårsrapport 2018 del 2

Beslutet skickas till
Ekonomienheten 

19



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-11-06

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 116
Dnr 2018/922     

Skattesats 2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa skattesatsen för år 2019 till 20 kronor och 99 öre per 
skattekrona.

Reservation 
Alexander Karlsson (V), Urban Blomster (V) och Agnetha Andersson (V) 
anmäler skriftlig reservation till förmån för eget yrkande./Bilaga/

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har § 183/2015 beslutat om skattesats för år 2016 till 
20 kronor och 99 öre per skattekrona. Ordföranden föreslår att skattesatsen 
förblir oförändrad år 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bifall 
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag.

Yrkande
Alexander Karlsson (V) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta:
att fastställa skattesatsen för år 2019 till 21 kronor och 49 öre per 
skattekrona.

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Alexander 
Karlssons (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
föreliggande förslag.

Beslutsunderlag 
Beslut KS § 136/2018

Beslutet skickas till
Ekonomienheten 
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§ 117
Dnr 2018/863     

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten år 2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att anta Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten och

att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2019 och

att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1050 kr.

Beslutsmotivering 
Timavgiften är höjd för att täcka budgeterade kostnader för tillsynen och 
handläggningen för år 2019 som beräkningsgrund. Enligt aktuell lagstiftning 
ska taxefinansieringsgraden på livsmedelsområdet vara 100%. Eftersom 
lönekostnaderna stiger och taxefinansieringsgraden sedan tidigare är mycket 
låg sker en årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan

Sammanfattning av ärendet
Enligt aktuell lagstiftning ska taxefinansieringsgraden på livsmedelsområdet 
vara 100%. Eftersom lönekostnaderna stiger och taxefinansieringsgraden 
sedan tidigare är mycket låg sker en årlig översyn av timavgiften samt 
översyn av innehållet i taxan

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom 
rubricerade områden för Tierps kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bifall 
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutsunderlag 
Beslut KS § 139/2018
Beslut utskottet samhällsbyggnad § 119/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten

Beslutet skickas till
Medborgarkansliet 

21



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-11-06

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 118
Dnr 2018/866     

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen år 2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2019 och

att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2019 och

att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1050 kr.

Beslutsmotivering 
Timavgiften är höjd med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2018 
som beräkningsgrund. Timavgiften har höjts med motsvarande höjning av 
SKL prisindex för kommunal verksamhet (PKV), med avrundning neråt för 
jämt antal kronor vilket underlättar vid debitering. Strålskyddstaxan är 
inarbetad för att undvika extra enskilda taxedokument som inte är i sig 
nödvändiga. Prövning av ansökan om vissa djur i detaljplan bemöter bättre 
ansökningarnas komplexitet som timtaxa då det ofta är stor skillnad på 
ansökningarna. Anmälan av eget omhändertagande av matavfall, i form av 
anmälan av kompost, blir lägre för anmälan via nätet. 

Detta med anledning av att administrationen är bedömd att minska med 
elektronisk hantering. Bilaga 2 har årliga tillsynsavgifter anpassats för att 
bättre vara anpassad till hanteringen över 3-års intervall. Timavgift kan 
också tas ut vid behov.

Sammanfattning av ärendet
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med 
syfte att möta för verksamheten stigande kostnader.

Taxan för tillsyn enligt strålskyddslagen har arbetats in i taxan. 
Strålskyddstaxan är främst för tillsyn av solarieverksamhet. Prövning för 
ansökan om vissa djur i detaljplan har övergått från fast avgift till timavgift. 
För hantering av eget matavfall i form av kompostering har det lagts till en 
differentierad taxa för anmälan via e-blankett på www.tierp.se. Årlig 
tillsynsavgift för tillsyn av djurhållning för 30-100 djurenheter har justerats 
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från 4 timmar till 2 timmar. Under bilaga 2 har det även ändrats på 
tillsynsavgifter för biltvättar för att lägga till ytterligare nivåer för lägre 
risker. Det har också anpassats för att möta ny lagstiftning för 
avloppsreningsverk.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom 
rubricerade områden för Tierps kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bifall 
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutsunderlag 
Beslut KS § 140/2018
Beslut utskottet samhällsbyggnad § 120/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för offentlig kontroll av miljöbalkens område samt strålskyddslagen

Beslutet skickas till
Medborgarkansliet 
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§ 119
Dnr 2018/878     

Taxa för grävtillstånd 2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att anta Taxa för grävtillstånd 2019 och

att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2019 och ersätter tidigare 
versioner.

Beslutsmotivering 
Innevarande taxa för grävtillståndstaxa motsvarar ej kostnader för hantering 
av grävtillstånd.

Sammanfattning av ärendet
För att gräva, schakta, sponta (stödmur) eller göra liknande ingrepp i 
kommunens mark krävs ett särskilt s.k. grävtillstånd från kommunen. Tierps 
kommun har en befintlig taxa för detta ändamål, förslag är att förändra 
befintlig taxa med komplettering.

Taxa har kompletteras enligt bilaga 1 med följande:
Avgifter för tillstånd Avgift (exklusive 

moms)
Grävtillstånd 2 000 kr
TA-plan där grävtillstånd ej är 
tillämpligt

2 000 kr

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Föreslagen förändring av taxan medför att intäkterna, i större grad, 
motsvarar verksamhetens kostnader för hantering av grävtillstånd. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bifall 
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.

24



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-11-06

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

Beslutsunderlag 
Beslut KS § 141/2018
Beslut utskottet samhällsbyggnad § 121/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för grävtillstånd 2019

Beslutet skickas till
Medborgarkansliet 
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§ 120
Dnr 2018/936     

Taxa för vatten och avlopp i Tierps kommun 2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att anta Taxa för vatten och avlopp i Tierps kommun samt 

att den reviderade Taxa för Vatten och Avlopp gäller från och med 1 januari 
2019 intill dess att nytt beslut om taxa fattas.

Beslutsmotivering 
VA-taxan ska täcka alla kostnader för de kommunala vatten- och 
avloppstjänsterna. Anläggningsavgifterna i taxan revideras pga. höjda 
kostnader, bl.a. för ökade kostnader för nya anslutningar. 
Brukningsavgifterna behålls oförändrade från gällande taxa.

Sammanfattning av ärendet
Den gällande VA-taxan blev senast antagen av kommunfullmäktige den 31 
oktober 2017, § 131/2017 och gäller från den 1 januari 2018. Taxan ska 
finansiera de kostnaderna Tierps Energi och Miljö AB  har för att utföra 
uppdraget av de kommunala vatten- och avloppstjänsterna.
Taxan träder i kraft 2019-01-01.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
För en normalvilla i Tierp innebär det oförändrade avgifter från 2018 till 
2019.

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bifall 
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutsunderlag 
Beslut KS § 142/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Förslag till VA-taxa 2019
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Beslutet skickas till
Kommundirektör
VD för Tierps Energi & Miljö AB
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§ 121
Dnr 2018/938     

Taxa för Slamavgifter 2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att anta Taxa för slamavgifter 2019 i Tierps kommun, samt

att Taxan skall gälla från och med 1 januari 2019 intill dess att nytt beslut 
om taxa fattas.

Beslutsmotivering 
I Tierps kommun är det Tierps Energi och Miljö AB som ansvarar för 
insamling av hushållsavfall och därmed också tömning och behandling av 
slam från enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp. För 
själva tömningen anlitar Tierps Energi och Miljö AB i sin tur en 
entreprenör. Slammet i enskilda avloppsanläggningar, 
slamavskiljare/köksavlopp klassas som hushållsavfall och enligt 
miljöbalken är det endast kommunen, eller den entreprenör som kommunen 
har utsett, som får tömma och transportera bort hushållsavfallet. Det innebär 
att slam inte får tömmas eller transporteras på något annat sätt.

Sammanfattning av ärendet
Den gällande taxan för slamavgifter reviderades senast av 
kommunfullmäktige den 31 oktober 2017, § 130/2017 och gäller från den 1 
januari 2018. Taxan ska finansiera de kostnaderna Tierps Energi och Miljö 
AB har för att utföra uppdraget att utföra det kommunala 
renhållningsansvaret för tömning av slam från enskilda avlopp och 
slamavskiljare/köksavlopp.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då 
verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB. Slamtaxan för år 2019 har 
inte höjds jämfört med den nu gällande slamtaxan för år 2018. Taxan ska 
finansiera de kostnaderna Tierps Energi och Miljö AB har för att utföra 
uppdraget att utföra det kommunala renhållningsansvaret för tömning av 
slam från enskilda avlopp och slamavskiljare/köksavlopp.
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Bifall 
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutsunderlag 
Beslut KS § 144/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för slamavgifter för Tierps kommun 2019

Beslutet skickas till
Kommundirektör
VD för Tierps Energi & Miljö AB
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§ 122
Dnr 2018/937     

Taxa för Renhållning 2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa Taxa för Renhållning 2019, för det kommunala 
renhållningsansvaret i Tierps kommun. Renhållningstaxan kommer att vara 
en miljöstyrd taxa enligt kommunfullmäktige beslut § 115/2015, samt

att Taxa för Renhållning 2019 gäller från och med 1 januari 2019 intill dess 
att nytt beslut om taxa fattas.

Beslutsmotivering 
Renhållningstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra Tierps 
kommuns mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 5§ ger kommunen 
möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant sätt att miljöanpassad 
avfallshantering främjas.

Sammanfattning av ärendet
Den gällande renhållningstaxans revidering blev senast antagen av 
kommunfullmäktige den 1 november 2017, § 129/2017 och gäller från den 1 
januari 2018. Taxan ska finansiera de kostnaderna Tierps Energi & Miljö 
AB har för att utföra uppdraget att utföra det kommunala 
renhållningsansvaret.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB. Den föreslagna 
renhållningstaxan för år 2019 är miljöstyrd. Det innebär att den som väljer 
bort att sortera matavfall kommer att få en högre renhållningstaxa än den 
som väljer att sortera matavfall. Grundavgiften, som inte har höjts sedan år 
2016, föreslås att höjas med 150: - SEK/år för alla hushåll och verksamheter 
för att täcka de ökade kostnaderna för planering, information, 
administration, kundkontakt, upphandling, IT-system, tillgång till och 
vidareutveckling av återvinningscentraler samt införandet av nya mobila 
avfallshanteringstjänster. 

Till verksamheter räknas alla som inte är privathushåll, till exempel företag, 
skolor, föreningar och institutioner. Hämtningsavgifter föreslås att inte höjas 
och skall förbli oförändrad under år 2019, det vill säga ingen höjning sedan 
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år 2016.Taxan ska finansiera de kostnaderna Tierps Energi & Miljö AB har 
för att utföra uppdraget att utföra det kommunala renhållningsansvaret.

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bifall 
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag.

Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsunderlag 
Beslut KS § 143/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Renhållningstaxa 2019

Beslutet skickas till
Kommundirektören
VD för Tierps Energi & Miljö AB
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§ 123
Dnr 2018/862     

Taxa serveringstillstånd 2019 för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel samt lag om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare år 2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lag 
om handel med vissa receptfria läkemedel samt lag om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare samt

att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2019 samt

att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpning ska vara 
1050 kr.

Beslutsmotivering 
Avgiften är beräknade med budgeterade kostnader för tillsynen under år 
2018 som beräkningsgrund. Taxorna ska täcka kostnader för att utföra 
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun. 
Timavgiften och avgiftsnivåerna har justerats för att samtliga taxor för 
myndighetsutövningen för Miljö- och hälsoskyddsenheten baseras på 
samma timavgift.

Sammanfattning av ärendet
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med 
syfte att hålla jämn takt med för verksamheten stigande kostnader. Taxan 
har fasta avgifter baserade på tidsbedömningar för respektive område där vi 
inom rubricerade lagstiftningar utför tillstånds- eller tillsynsärenden. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom 
rubricerade områden för Tierps kommun.
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Beslutsunderlag 
Beslut KS § 138/2018
Beslut utskottet samhällsbyggnad § 118/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa serveringstillstånd 2019 för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, 
tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel samt lag om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare år 2019 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bifall 
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutet skickas till
Medborgarkansliet 
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§ 124
Dnr 2018/939     

Borgensram för Tierps Fjärrvärme AB (TFAB), 556249-4723 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att utöka Tierps kommuns borgensram för skulder upptagna av Tierps 
Fjärrvärme AB till 110 000 000 kr. 

Beslutsmotivering 
Tierps Fjärrvärme AB skall de närmaste åren investera i nytt ledningsnät 
som inte omgående täcks av anslutningsavgifter och behöver ta upp nya lån 
för detta ändamål.

Sammanfattning av ärendet
Tierps Fjärrvärme AB har för närvarande en borgensram på 90 000 000 kr 
från Tierps kommun, och önskar erhålla en ny borgensram på 110 000 000 
kr.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Tierps Fjärrvärme AB finansierar själv sin verksamhet och Tierps kommun 
tar ut en borgensavgift av Tierps Fjärrvärme AB för ianspråktagen 
borgensram.

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bifall 
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutsunderlag 
Beslut KS § 145/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande 
Styrelseprotokoll 2018-10-10 Tierps Fjärrvärme AB

Beslutet skickas till
Kommundirektör
Kommunens ekonomichef
VD för Tierps Energi & Miljö AB
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§ 125
Dnr 2018/940     

Borgensram för Tierps Energi & Miljö AB (TEMAB), 559031-4315 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att utöka Tierps kommuns borgensram för skulder upptagna av Tierps 
Energi & Miljö AB till 350 000 000 kr. 

Beslutsmotivering 
Tierps Energi & Miljö AB skall uppföra nya egna lokaler för ca 45 000 000 
kr och planerar att göra ett antal nyinvesteringar i VA-ledningsnät 
(överföringsledningar och områdesledningar) bl.a. Siggbo Trädgårdsstad 
som ej kommer att täckas av anslutningsavgifter.

Sammanfattning av ärendet
Tierps Energi & Miljö AB har för närvarande en borgensram på 
250 000 000 kr från Tierps kommun, och önskar erhålla en ny borgensram 
på 350 000 000 kr.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Tierps Energi & Miljö AB finansierar själv sin verksamhet och Tierps 
kommun tar ut en borgensavgift av Tierps Energi & Miljö AB för 
ianspråktagen borgensram.

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bifall 
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutsunderlag 
Beslut KS § 146/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Styrelseprotokoll 2018-10-10 Tierps Energi & Miljö AB

Beslutet skickas till
Kommundirektör
Kommunens ekonomichef
VD för Tierps Energi & Miljö AB
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§ 126
Dnr 2018/191     

Begäran om entledigande 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna begäran om entledigande och skickar det till Länsstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
I samband med att en ledamot i kommunfullmäktige lämnar in en begäran 
om entledigande ska detta godkännas av kommunfullmäktige. Beslutet ska 
expedieras till Länsstyrelsen som sedan utser en ny ledamot från partiets 
vallista. 

Beslutsunderlag 
Föreliggande tjänsteutlåtande
Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 
– Sebastian Nordman (KD) 9 oktober 2018

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Uppsala län
Berörd förtroendevald
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Dnr 2018/176     

Delgivningar kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Följande handlingar redovisas som bilagor i utskicket

Handlings id 2018.4388
Handlings id 2018.4422
Handlings id 2018.4063
Handlings id 2018.4501
Handlings id 2018.4675
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