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Paragrafer

Tisdag den 17 oktober 2017, kl. 13:00-16:00 i Kommunhuset, A-salen, Tierp
Paus mellan kl 14:30-14:40
118 - 156

Utses att justera

Åsa Sikberg (M)

Tid och plats

Justeringens tid och
plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän och övriga

Bengt-Olov Eriksson (S), ordförande
Jonas Nyberg (S), 1:e vice ordförande
Pia Wårdsäter (S) § 118
Anette Pettersson (S)
Viktoria Söderling (S)
Christer Niklasson (S)
Kenneth Gunnarsson (MP)

Urban Blomster (V)
Catarina Deremar (C), 2:e vice
ordförande
Sara Sjödal (C)
Erik Kolm (C)
Daniel Blomstedt (M)
Åsa Sikberg (M)
Joakim Larsson (SD)

Gunnar Jansson (S) §§ 119-156

Bengt Lindström (SD)

Gunnar Jansson (S) § 118
Helena Broman (S)
Torgny Helgesson (S)
Oskar Jonsson (MP)
Sylvia Lundholm (MP)

Agneta Andersson (V)
Alexander Karlsson (V)
Anna Grimberg (C)
Lotta Carlberg (C)
Jim Blomstedt (M)
Sören Westerlund (SD)

Randi Graungaard, ställföreträdande kommunchef/ verksamhetschef WO
Sara Stråfors, kommunsekreterare
Anna Trankell utskottsekreterare
Eva Berggård Nygren verksamhetschef gemensam service §§ 135-137
Conny Rönnholm verksamhetschef ekonomi §§ 135-137
Lars Ingeberg verksamhetschef §§ 135-137
Helena Carlsson verksamhetschef äldreomsorgen §§ 135-137
Jon-Erik Egerszegi verksamhetschef skola §§ 135-137
Sofia Nohrstedt verksamhetschef §§ 135-137

Underskrifter

Sekreterare
Sarg-Stråfors
Ordförande
Bengt-Olo Erik son (S)
Justerare
Åsa Sikberg (M)
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BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-10-17

Datum då anslaget sätts upp

2017-10-24

Datum då anslaget tas ned

2017-11-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierps köping

Paragrafer

118-156

Underskrift

Sara Stråfors
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

TIERPS
KOMMUN

2017-10-17

§ 118
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Dm• Ks 2017/792

Tidplan 2018 för arbetet med bokslut, månadsprognoser,
delårsrapport, samt budget för år 2019 och plan 2020-2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta tidplanen för arbetet med bokslut, månadsprognoser, delårsrapport,
samt budget för år 2019 och plan 2020-2021.
Bakgrund
Ekonomichefen har lämnat in förslag om tidplan 2018 för arbetet med
bokslut, månadsprognoser, delårsrapport, samt budget för år 2019 och plan
2020-2021.
Beslutsunderlag
Tidplan 2018 för arbetet med bokslut, månadsprognoser, delårsrapport, samt
budget för år 2019 och plan 2020-2021
Beslutet skickat till
Ekonomienheten

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Ks 2017/469

Remissvar — Betänkandet Nästa steg? Förslag för en stärkt
minoritetspolitik

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta yttrandet och skicka det till regeringskansliet.
Bakgrund
Regeringen beslutade den 1 september 2016 att tillsätta en särskild utredare
med uppdrag att ta fram förslag för en stärkt minoritetspolitik. Enligt
direktiven har en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk genomförts. Utredaren lägger nu fram
delbetänkandet Nästa steg (SOU 2017:60).
Utredningen (Ku 2016:02) visar att minoritetspolitiken har misslyckats med
förverkligandet av de grundläggande rättigheterna som samtliga
minoriteterna ska tillförsäkras. Utredningen föreslår en reglering av
rättigheter inom förskola och äldreomsorg samt betonar behovet av stöd till
kommunerna för olika kunskapshöjande insatser inom området.
De förslag som läggs fram i utredningen syftar mot att utgöra ytterligare
steg mot en stärkt minoritetspolitik. Enligt utredningen kommer de
nationella minoriteternas rättigheter ses som ett naturligt inslag i alla
sammanhang i samhället i takt med att de integreras i fler politiska områden.
Utredningen kan konstatera att det svenska samhället inte är där i dag men
att utredningens förslag syftar till en ökad integrering av det nationella
minoritetsperspektivet.
Beslutsunderlag
Handläggarens förslag till yttrande
Remiss Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60),
dnr Ku 17/01534/DISK
Beslutet skickat till
Regeringskansliet
Verksamhetschef vård och omsorg

Ordf sign

usterandes sign

Sekr sign
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Dnr Ks 2017/818

Remissvar — Gemensam nämnd för kunskapsstyrning, justering
av avtal och reglemente

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta yttrandet och skicka det till Hälsa och habiliterings ledningskontor,
Region Uppsala.
Bakgrund
En gemensam nämnd för kunskapsstyrning bildades 1 januari 2017.
Nämnden ska, utifrån ett gemensamt behov hos parterna, särskilt skapa
förutsättningar för evidensbaserad/kunskapsbaserad praktik inom
socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Med kunskapsstyrning
menas processer för styrning och ledning som leder till att bästa tillgängliga
kunskap ligger till grund för den verksamhet som bedrivs. Avtal och
reglemente för den gemensamma nämnden har fastställts i
regionfullmäktige och respektive kommunfullmäktige.
Sedan uppstart har det framkommit att finansiering och resurser inte
stämmer överens med det avtal och reglemente som parterna har kommit
överens om. Nämnden har därför beslutat att skicka förslag till justerat avtal
och reglemente på remiss till samtliga parter. I samband med översynen av
reglemente och avtal vill nämnden också ge parterna möjlighet att ha
synpunkter på budget i relation till förändringarna. Frågan har behandlats på
Regionalt Forum, som rekommenderar parterna att revidera reglemente och
avtal enligt förslag.
Eventuellt reviderat avtal och reglemente ska fastställas i början av 2018 av
respektive part.
Motivering
Förslag till justering innebär att 5 mkr som lagts till nämndens budget för
finansiering av FoU-verksamhet vid Hälsa- och habilitering, flyttas från
nämnden. Ett förtydligande har gjorts beträffande folkhälsofrågor, som inte
bör ingå i nämndens ansvarsområde. Istället för en rådgivande
ledningsgrupp föreslås en beredningsgrupp, i enlighet med formen för
övriga nämnder.
forts.
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Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 120 forts.
Beslutsunderlag
Yttrande över justering av avtal och reglemente för Gemensam nämnd för
kunskapsstyrning.
Remiss — Gemensam nämnd för kunskapsstyrning. Justering av avtal och
reglemente.
Beslutet skickat till
Region Uppsala, Hälsa och habiliteringens ledningskontor

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Ks 2017/798

Remissvar — Länsplan för regional transportinfrastruktur 20182029, Gävleborgs län

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta yttrandet och skicka det till Region Gävleborg.
Bakgrund
Region Gävleborg har via remiss bjudit in organisationer till att lämna
synpunkter på remissversionen av regional infrastrukturplan för Gävleborgs
län.
Enligt regeringens direktiv (rskr. 2016/2017:101) har Region Gävleborg
upprättat förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur för
Gävleborgs län perioden 2018-2029.
Tierps kommun har inget att erinra gällande remissversionen av regional
infrastrukturplan för Gävleborgs län.
Beslutsunderlag
Yttrande — Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029,
Gävleborgs län
Remiss — Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029,
Gävleborgs län
Beslutet skickas till
Region Gävleborg

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Ks 2017/755

§ 122

Remissvar - Förslag till utvidgning av naturreservatet Båtfors i
Tierps och Älvkarleby kommuner

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta yttrandet och skicka det till Länsstyrelsen.
Bakgrund

Tierps kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Länsstyrelsens
beslut att utöka naturreservatet Båtfors. Utvidgningen av reservatet sker
endast på mark inom Älvkarlebys kommun.
Beslutsunderlag

Beslut ksau § 80 2017-10-03
Handläggarens förslag till yttrande
Remiss - Förslag till utvidgning av naturreservatet Båtfors i Tierps och
Älvkarleby kommuner (Handl.id 2017.5061)
Beslutet skickat till

Länsstyrelsen
Naturvårdshandläggare

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Edp 2016.0436

Antagande av ändring av detaljplan (ÄDP 201) Kyrkbyn

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta ändring av detaljplan ÄDP 201 - Kyrkbyn, för del av fastigheten

Tierps kyrkby 2:1 i enlighet med Plan- och bygglagen 5 kap. 27 §
(2010:900).
Bakgrund
Den 14 mars 2016 inkom en ansökan om ändring av detaljplan för del av
fastigheten Kyrkbyn 2:1, från Tierps kommunfastigheter AB (TKAB). I
ansökan framgår att sökande önskar att kommunen i en planprocess skall
pröva lämpligheten för anläggandet av en mindre biobaserad
värmeanläggning i anslutning till Kyrkskolan, med syftet att värma skolans
lokaler, samt Tierpsbyggens bostadsfastigheter i anslutning till skolan.
Utskottet samhällsbyggnad beslutade 2016-05-17 § 56 att ge
Samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att påbörja en utredning av ändring av
detaljplan för del av fastigheten Kyrkbyn 2:1.
Planändringen innebär att ett ca 255m2 stort område inom Kyrkbyn 2:1
tillskrivs användningsbestämmelserna E (teknisk anläggning) samt S
(skola), vilket inom byggnadsplan D201 regleras som A (allmänt ändamål)
och nyttjas som skolgård. Syftet med ändringen är att kunna förse skolan,
samt intilliggande bostadsfastigheter, med en biobaserad värmeanläggning.
Planändringen bedöms ligga i linje med kommunens översiktsplan (ÖP
2010-2030).
Efter beslut i Samhällsbyggnadsutskottet 2017-04-25 § 54 hölls samråd
kring planen, mellan 2017-04-28 och 2017-05-19. Sakägarkretsen
översändes under samrådet även en blankett med möjlighet att godkänna att
kommunen använde sig av ett "begränsat planförfarande", dvs. ett
förfarande där granskningssteget i planprocessen utesluts.
forts.
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§ 123 forts.
Då flertalet negativa svar inkom ändrade kommunen förfarandet från
begränsat standard. Inkomna synpunkter från samrådet sammanställdes och
bemöttes i en samrådsredogörelse.
Utifrån de synpunkter som inkom under samrådet arbetades planförslaget
om till en granskningshandling och skickades ut på granskning mellan
2017-07-04 och 2017-08-09 i enlighet med Utskottet samhällsbyggnads
beslut 2017-06-30 § 77. De ändringar som föreslogs i
granskningshandlingen var att ES-området för värmeanläggningen placeras
längre österut inom samma fastighet för att på så vis tydligare avskilja den
från den intilliggande villabebyggelsen. ES-områdes försågs även med
bestämmelse om högsta byggnadshöjd. Samtliga inkomna synpunkter under
granskningen har bemötts i ett granskningsutlåtande och därefter har en
antagandehandling tagits fram. Endast mindre justeringar av
planförslaget har genomförts inför antagande.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Plansökande debiteras för kommunens nedlagda arbetstid i enlighet med
undertecknat planavtal.
Beslutsunderlag
Beslut shb § 131 2017-10-03
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning innehållande genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsenheten
Sökande

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Edp 2016.0223

Antagande av ersättning av detaljplan (DP 1061) Strömsbergs bruk
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta detaljplan DP 1061 — Strömsbergs bruk, för fastigheterna Domarbo

1:4 och 1:12, del av Strömsbergs bruk 2:1 Strömsbergs bruk 2:2-2:19, 2:222:44, 2:46, 2:47, 2:49, 2:50, samt del av Tolfta-Norrby 1:3 i enlighet med
plan- och bygglagen 5 kap 27 § (2010:900).
Reservation
Joakim Larsson sig (SD) och Bengt Lindström (SD) anmäler skriftlig
reservation till förmån för eget yrkande. Bilaga/
Bakgrund
Utskottet samhällsbyggnad gav 2016-03-08 § 25 samhällsbyggnadsenheten i
uppdrag att påbörja en planutredning för ersättning av detaljplan för
fastigheterna Domarbo 1:4 och 1:12, del av Strömsbergs bruk 2:1
Strömsbergs bruk 2:2-2:19, 2:22-2:44, 2:46, 2:47, 2:49, 2:50, samt del av
Tolfta-Norrby 1:3 i Strömsbergs bruk.
Planen syftar till att se över bestämmelsen om att marklov krävs för
trädfällning av allaräd, träd och större häckar inom planområdet, samt att se
över aktualiteten av övriga planbestämmelser. Planen syftar även till att se
över möjligheterna att utveckla besöks- och turistnäringen i Strömsbergs
bruk. Detaljplanen upprättas i enlighet med Plan- och bygglag 2010:900.
Planprocessen följer ett standardförfarande.
Ett första planförslag arbetades fram (samrådshandling) och godkändes av
Utskottet samhällsbyggnad 2017-03-07 § 29. Samråd hölls mellan perioden
27 mars — 2 maj, 2017. De yttranden som inkom har sammanställts och
bemötts i en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna synpunkter har
planförslaget arbetats om till ett granskningsförslag. Granskning hölls
mellan perioden 6 juli — 12 september 2017. Utifrån inkomna synpunkter
har planförslaget sedan arbetats om till en antagandehandling.
I gällande detaljplan är strandskyddet upphävt inom hela planområdet. Då
ersättande detaljplan upprättas återinträder strandskyddet.
forts.
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§ 124 forts.
Kommunens avsikt har varit att upphäva strandskyddet även i den nya
detaljplanen. Länsstyrelsen har under samråd och granskning yttrat sig
angående detta och anser inte att de särskilda skäl som kommunen angett för
att upphäva strandskyddet inom allmän platsmark uppfylls. Inför antagande
har planförslaget reviderats i enlighet med Länsstyrelsens yttrande. Det
innebär att strandskyddet även fortsättningsvis kommer vara upphävt inom
kvartersmark, samtidigt som det inträder inom allmän platsmark när planen
vinner laga kraft.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Kommunen står för kostnaden av upprättandet av ersättning av detaljplan.
Planarbetet finansieras genom planavgift tas ut i samband med bygglov.
Beslutsunderlag
Beslut shb § 132 2017-10-03
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning innehållande genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning m.m.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar avslag på samhällsbyggnadsutskottets förslag till
beslut.
Bifall
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall på samhällsbyggnadsutskottets förslag.
Proposition
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsutskottets förslag och
Joakim Larssons (SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt utskottets förslag.
Beslut skickas till
Undertecknad planhandläggare
Samhällsbyggnadsenheten
Ordf sign
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Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Reservation punkt 9, detaljplan för Strömsbergs bruk

Vi reserverar oss till förmån för avslag, dvs att nu gällande detaljplan fortsätter gälla.

Den huvudsakliga förändringen i detaljplanen är att bestämmelsen om marklov för fällande av häckar
i Strömsberg förändras. Det är en svår bedömning, men det är ändå så att det finns en risk för att en
förändring av denna bestämmelse skulle kunna leda till en förändring av den unika miljön i
Strömsberg. Med hänvisning till detta väljer vi att inte stödja förslaget till detaljplan.

Joakim Larsson (SD)

Bengt Lindström (5D)
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Dnr Edp 2016.1557

Antagande av ny detaljplan (DP 1064) för fastigheten Tierp 2:74 samt
del av Tierp 2:1 vallskoga förskola
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta detaljplan DP1064, för Tierp 2:74 samt del av Tierp 2:1 i enlighet
med plan- och bygglagen 5 kap 27 § (2010:900).
Bakgrund
2016-09-28 inkom Tierps kommunfastigheter AB med en ansökan om
planläggning för fastigheten Tierp 2:74. Enligt gällande plan DP140
regleras markanvändningen för Tierp 2:74 som S (skola). Det nya
planförslaget (DP1064) innebär ingen förändrad markanvändning för
fastigheten Tierp 2:74, men tillåter en utökad byggrätt. Den nya planen
berör dock del av Tierp 2:1, som i gällande plan regleras som NATUR, men
som i den nya planen istället förses med bestämmelsen S (skola). Genom
planändringen möjliggörs för sex stycken förskoleavdelningar och en
skolgård av erforderlig storlek. Planändringen bedöms inte strida mot
kommunens översiktsplan.
Beslutsunderlag
Beslut shb § 133 2017-10-03
Handläggarens förslag till beslut
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning innehållande genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Behovsbedömning
Barnchecklista
Fastighetsförteckning
Dagvattenutredning
Geoteknisk utredning
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Planens framtagande har bekostats av den sökande, genom upprättat
planavtal.
forts.
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§ 125 forts.
Planen genomförande innebär investeringar i en ny förskola med tillhörande
skolgård, parkeringar och andra komplement av erforderlig storlek, för det
kommunala fastighetsbolaget.
Beslut skickas till
Kommunarkitekten
Sökande
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Justerandes sign
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Dnr Ks 2017/819

Ansökan om utdömande av vite
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ansökan om utdömande av vite och skicka den till mark- och
miljödomstolen.
Bakgrund
Den 3 maj 2016 mottogs klagomål om en fuktdrabbad bostad. Efter
återkommande kontakter förelade miljö- och hälsoskyddsenheten
fastighetsägaren. Föreläggandet var förenat med vite om att inkomma med
en fackmannamässig och oberoende utredning över fuktskador av bostaden,
med en eventuell åtgärdsplan. Fastighetsägaren skulle också inkomma med
luftflödesprotokoll från certifierad utförare. Miljö- och hälsoskyddsenheten
har efter föreläggandets slutdatum besökt bostaden och konstaterat att inga
åtgärder är uppfyllda i enlighet med föreläggandet.
Beslutsunderlag
Ansökan om utdömande av vite daterat 2017-09-21. diarienummer
2016/822-56
Beslutet skickat till
Mark- och miljödomstolen
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
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Dnr Ks 2017/290

Bemyndigande att underteckna handlingar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse nedanstående personer och ersättare för dessa med bemyndigande
att underteckna handlingar enligt nedan,
att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 74/2017 upphör att gälla.
Bakgrund
Med anledning av förändringar på tjänster i kommunens verksamhet utses
nedanstående personer och ersättare för dessa med bemyndigande att
underteckna handlingar.
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar
som krävs för verkställighet av kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande
Jonas Nyberg i förening med tf. kommunchef Randi Graungaard eller
ekonomichef Conny Rönnholm.
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar
inom verksamhetsområdena som krävs för verkställighet av
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande
Jonas Nyberg i förening med tf. kommunchef Randi Graungaard, chef
Medborgarservice Lars Ingeberg, för verksamhetsområde samhällsbyggnad
chef sarnhällsbyggnadsenheten Thomas Kihlström.
forts.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

TIERPS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

KOMMUN

2017-10-17

17 (68)

§ 127 forts.
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar
inom respektive blocks/enhets verksamhetsområde som krävs för
verkställighet av beslut och uppdrag, inklusive hudgetiverksamhetsplan
och ledningskontrakt.
Tf. kommunchef Randi Graungaard, chef Medborgarservice Lars Ingeberg,
personalchef Eva Berggård Nygren, verksamhetschef utbildning Jon-Erik
Egerszegi, verksamhetschef vård- och omsorg Helena Carlsson,
verksamhetschef individ- och familjeomsorg Randi Graungaard,
verksamhetschef kultur- och fritid Sofia Nohrstedt, ekonomichef Conny
Rönnholm.
Undertecknande av lånehandlingar, borgensåtaganden och skuldebrev
Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande
Jonas Nyberg i förening med tf. kommunchef Randi Graungaard eller
ekonomichef Conny Rönnholm eller redovisningschef Tony Borselius.
Undertecknande av kollektivavtal
Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande
Jonas Nyberg i förening med tf. kommunchef Randi Graungaard eller
personalchef Eva Berggård Nygren.
Undertecknande av pensionsbrev
Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande
Jonas Nyberg i förening med personalchef Eva Berggård Nygren eller
personalassistent Pia Andersson.
Undertecknande av beställningsskrivelser och eventuella kontrakt samt
övriga ärenden enligt beslut om upphandling av kommunstyrelsens
arbetsutskott
Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande
Jonas Nyberg i förening med upphandlingschef Ulf Sandell eller kommunoch upphandlingsjurist Jenny Ljungvall Cardoso eller chef
Medborgarservice Lars Ingeberg.
Undertecknande av externa hyresavtal
Tf. kommunchef Randi Graungaard eller ekonomichef Conny Rönnholm.
Med externa hyresavtal avses hyresvärdar utanför kommunkoncernen.
Behovet och avtalsförslaget ska först stämmas av med
fastighetsamordnaren.
forts.
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Beslutet skickas till

Tf. kommunchef
Verksamhetschef Utbildning
Ekonomienheten
Upphandlingsenheten
Fastighetssamordnaren
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Dnr Ks 2017/820

Teckningsrätt avseende kommunens bankkonton,
bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bemyndiga:
kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson
kommunstyrelsens vice ordförande Jonas Nyberg
tf. kommunchef Randi Graungaard
ekonomichef Conny Rönnholm
redovisningschef Tony B orselius
ekonom Lena Asplund
ekonom Linda Grundin
ekonomiassistent Agneta Rostedt
ekonomiassistent Arietta Melin
ekonomiassistent Mats Mattsson
att två i förening underteckna order om utbetalningar från kommunens
bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar, samt
att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 75/2017 upphör att gälla.
Bakgrund
Med anledning av nya befattningshavare vid ekonomienheten behöver nytt
beslut avseende teckningsrätt fattas.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Tf. kommunchef
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Dnr Ks 2017/258

§ 129

Kommunstyrelsens delegationsordning - revidering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa föreslagen revidering av delegationsordningen,
att ändringen gäller från och med den 17 oktober 2017.
Bakgrund
Verksamhetschef WO, Randi Graungaard har översänt ett förslag till
ändring i delegationsordningen. Förslaget innebär att en ny punkt läggs till
gällande beslut om arvode och ~kostnadsersättning till särskilt förordnad
vårdnadshavare.
Beslutsunderlag
Förslag till ändring av delegationsordningen, 2017-09-05
Beslutet skickat till
Verksamhetschef IFO
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§ 130

Dnr Ks 2017/123

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
Bakgrund
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt 6 kap 35-37 §§ KL,
inklusive beslut som fattats med stöd av vidaredelegation.
Sammanställning över delegationsbeslut:
Bygglov
Handlingsid: KS 2017.5470
Period: 2017.08.25 — 2017.10.05
Miljö- och hälsoskydd
Handlingsid: KS 2017.5471
Period: 2017.08.25 — 2017.10.05
Beslutanderätt om registrering av lotteri
Handlingsid: KS 2017.5436
Period: 2017.05.15 — 2017.09.27
Mottagande av elev från annan kommun
Handlingsid: KS 2017.5469
Period: 2017.01.05 — 2017.09.29
Färdtjänst och riksfärdtjänst
Handlingsid: KS 2017.5466
Period: 2017.08.26 — 2017.10.05
Övriga delegationsbeslut, registrerade i Evolution
Handlingsid: KS 2017.5648
Period: Lista 6/2017, anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 17
oktober 2017
forts.
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§ 130 forts,
Beslutsunderlag
Delegationslistor från verksamheterna
Beslutet skickas till
Susanne Heck, Administratör, IFO
Marie Thörne, Kansliet Medborgarservice
Tove Lenke, Medborgarservice
Rektor Ro4
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Delgivning av protokoll
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att delgivningen tas som en anmälan till protokollet.

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat protokoll från
sammanträde
2017-10-03, §§ 74-82
Utskottet arbete och omsorg har överlämnat protokoll från sammanträde
2017-10-03,§§ 31-34
2017-10-03, §§ 56-69 sekretess
Utskottet barn och ungdom har överlämnat protokoll från sammanträde
2017-09-12, §§ 40-42
2017-09-12, §§ 186-192 sekretess
Utskottet samhällsbyggnad har överlämnat protokoll från sammanträde
2017-10-03, § 112 omedelbar justering
2017-10-03,§§ 113-140
Kommunstyrelsen förhandlingsdelegation har överlämnat protokoll från
sammanträde
2017-09-04,§§ 20-26
Tierps Energi & Miljö AB har överlämnat protokoll från sammanträde
2017-08-28, styrelsemöte
2017-09-19, styrelsemöte
Tierps Fjärrvärme AB har överlämnat protokoll från sammanträde
2017-08-28, styrelsemöte
2017-09-19, styrelsemöte
forts.
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§ 131 forts.
AB Tierpsbyggen har översänt protokoll från sammanträde
2017-08-30, §§ 54-61
Tierps kommunfastigheter AB har översänt protokoll från sammanträde
2017-08-30, §§ 47-55
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§ 132
Delgivning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att delgivningen tas som en anmälan till protokollet.

Bakgrund
Dnr Ks 2017/1
Tierps kommunfastigheter AB har översänt resultaträkning för
verksamhetsåret 1 januari till och med 31 augusti 2017.
Dnr Ks 2017/1
AB Tierpsbyggen har översänt resultaträkning för verksamhetsåret 1 januari
till och med 31 augusti 2017.
Dnr Ks 2017/1
Tierps Energi & Miljö AB har översänt delårsrapport 2017-08-31.
Dnr Ks 2017/1
Tierps fjärrvärme AB har översänt delårsrapport 2017-08-31.
Dnr Ks 2017/240
Länsstyrelsen Uppsala län har översänt beslut gällande överklagande av
kommunstyrelsens i Tierps kommun beslut 2017-02-14, § 12.
Dnr Ks 2017/375
Mark- och miljödomstolen har översänt en dom gällande överklaganden av
bygglov.
Dnr Ks 2017/1
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har översänt information om
ökat intresse för skyddsrum samt deras roll och budskap om skyddsrum.
Dnr Ks 2017/1
Tillsammanskapet i Tierps kommun, nätverket #Vi står inte ut, Rädda
Barnen Hållnäs Österlövsta och Rädda Barnen Tierp har översänt skrivelser
om ensamkommande unga som fyllt 18 år.
forts.
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Dnr Ks 2017/753
Överenskommelse Extratjänster mellan Tierps kommun och Kommunal.
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Dnr Ks 2017/778

Sammanträdesplan 2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen enligt
förslag till sammanträdesplan för 2018 samt
att beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner
förslaget till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige för år 2018.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslaget till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige för
år 2018 enligt förslag till sammanträdesplan för 2018.
Bakgrund
Ett förslag till sammanträdesschema 2018 för kommunstyrelsen och dess
utskott samt för kommunfullmäktige har tagits fram. Förslaget regleras av
kommunallagens bestämmelser om sista datum för budget och
årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning. Förslaget har
tagits fram i samråd med kommunalråd och ekonomienheten och med
hänsyn till Tierps kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska rapporter.
Enligt kommunallagen (1991:900) 5 kap. 7 § ska kommunfullmäktige
besluta om när ordinarie sammanträden ska hållas. Kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige ska därför en gång per år besluta om
sammanträdesdagar för nästkommande år. Vidare ska fullmäktige hålla
sammanträde minst åtta gånger per år enligt 5 § i kommunfullmäktiges
arbetsordning, antagen den 15 december 2014 § 195.
Sammanträdesplanen för år 2018 ska fastställas av kommunfullmäktige den
31 oktober 2017 och de kommer då att offentliggöras på Tierps kommuns
hemsida.
Beslutsunderlag
Beslut ksau § 81 2017-10-03
Sammanträdesplan 2018
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Dnr Ks 2017/854

§ 135
Delårsrapport 2017

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktig besluta
att godkänna delårsrapporten för 2017.
Bakgrund
I delårsrapportema 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 delårsrapportema 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.
Verksamhetscheferna redogör för sina verksamhetsområden.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2017
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Dnr Ks 2017/831

Skattesats 2018
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa skattesatsen för år 2018 till 20 kronor och 99 öre per
skattekrona.
Reservation
Daniel Blomstedt (M) och Åsa Sikberg (M) anmäler skriftlig reservation
till förmån för eget yrkande. Bilaga/
Joakim Larsson sig (SD) och Bengt Lindström (SD) reserverar muntligt mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
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 2018.
Beslutsunderlag
Yttrande — Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2018-2020
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande
Daniel Blomstedt (M) yrkar att kommunstyrelsen förslår
kommunfullmäktige beslut
att fastställa skattesatsen för år 2018 till 20 kronor och 84 öre/skattekrona.
Yrkande/särskilt uttalande
Joakim Larsson (SD) anmäler att han kommer att lämna ett annat förslag till
beslut när ärendet behandlas av kommunfullmäktige.
Proposition
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Daniel Blomstedts
(M) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
liggande förslag.
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Reservation
Med anledning av kommunstyrelsen i Tierps kommuns beslut 2017-10-17, ärende 21 på
dagordningen anmäler undertecknade ledamöter reservation till förmån för nedanstående
yrkande.
Föreligger förslag till skatesatts för verksamhets år 2018. Moderateran i Tierps budget 2018
och flerårsplan 2019-2020 bygger på en sänkt skatt om 15 öre.

Yrkande
Härmed yrkas att kommunstyrelsen måtte föreslå kommunfullmäktige besluta
Att fastställa skattesatsen för år 2018 till 20 kronor och 84 öre/skattekrona

Tierp 2017-10-17
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Dnr Ks 2017/856

Plan för kommunen ekonomi och verksamhet under åren 20182020 (Budget)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa upprättat förslag till driftbudget, resultatbudget,
finansieringsbudget, balansbudget och investeringsbudget för år 2018
att fastställa borgensavgiften för år 2018 till 0.3 %
att uppdra till kommunstyrelsen, enligt kommunens finanspolicy, att uppta
eventuella lån 2018 inom en ram på 200 mnkr för nyupplåning samt
att fastställa förslag till flerårsplan 2019 — 2020.
Reservationer
Catarina Deremar (C), Sara Sjödal (C), Erik Kolm (C), Daniel Blomstedt
(M) och Åsa Sikberg (M) anmäler skriftliga reservationer till förmån för
egna yrkanden. /Bilaga/
Joakim Larsson (SD) och Bengt Lindström (SD) reserverar sig muntligt mot
beslutet.
Bakgrund
Enligt kommunallagens 8 kap. 4-5 §§ ska kommuner upprätta en budget för
nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska också innehålla en plan för
ekonomin för en period av tre år, där budgetåret är periodens första år.
Beslutsunderlag
Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2018-2020
forts.
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§ 137 forts.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande
Catarina Deremar (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att fastställa förslag till Plan för kommunen ekonomi och verksamhet under
åren 2018-2020 (Budget) enligt bilaga:
- Centerpartiets plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet
2017-2020 — Skolan utgör grunden för vår välfärd.
Daniel Blomstedt (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att fastställa förslag till Plan för kommunen ekonomi och verksamhet under
åren 2018-2020 (Budget) enligt bilaga:
- Moderaterna i Tierp budget 2018 — Ett starkare Tierp!
Bifall
Urban Blomster (V) yrkar bifall på liggande förslag.
Yrkande/särskilt uttalande
Joakim Larsson (SD) anmäler att han kommer att lämna ett annat förslag till
beslut när ärendet behandlas av kommunfullmäktige.
Proposition
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden framställer proposition på liggande förslag samt Catarina
Deremars (C), Daniel Blomsteds (M) och Joakim Larsson (SD) yrkanden.
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande
förslag.
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Kommunstyrelse 2017-10-17
Ärende 22
Reservation till förmån för Centerpartiets förslag till Plan för kommunens ekonomi och
verksamhet under åren 2018-2020.
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Centerpartiets Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2018-2020:

SKOLAN UTGÖR GRUNDEN FÖR VÅR VÄLFÄRD

Centerpartiets fullmäktigegrupp i Tierps kommun
2017-10-17
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FÖRORD
Delar av Centerpartiets ledamöter i kommunstyrelsen deltog i upptaktsmöte den 6 mars.
Sedan har vi arbetat med budgeten internt i partiet vid ett antal medlemsträffar då vi diskuterat
frågorna tematiskt vad är viktigt för oss i Centerpartiet och hur vill vi utveckla Tierps
kommun.
Under åtta års tid har vi har tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna lämnat
gemensamt budgetförslag, det har varit ett konstruktivt, kreativt och ett samarbete som skett
med stor tillit till varandra. Vi har inför denna gång tidigt kommit överens om att vi ska lämna
enskilda förslag, nu när vi går in i ett valår tycker vi att det är intressant att för väljarna få
presentera vad vi som enskilda partier vill prioritera. Däremot är det högst troligt att vi
kommer att ha likalydande förslag på sina ställen.
Skillnader i driftbudget gentemot S+MPs plan och budgetförslag:
Kommunchef
Verksamhetsområdets driftbudget minskas 2018 med en miljon, 2019 med två miljoner, 2020
med tre miljoner samt tillhörande uppräkning år 2019-2020. Totalt en minskning över
planperioden med 6,078 miljoner.
Medborgarservice
Verksamhetsområdets driftbudget minskas 2018 med en miljon, 2019 med en miljon, 2020
med en miljon samt tillhörande uppräkning 2019-2020. Totalt en minskning över
planperioden med 3,055 miljoner.
Kultur och fritid
Verksamhetsområdets driftbudget minskas 2018 med en miljon, 2019 med en miljon, 2020
med en miljon samt tillhörande uppräkning 2019-2020. Totalt en minskning över
planperioden med 3,179 miljoner.
Individ och familjeomsorg
Verksamhetsområdets driftbudget minskas 2018 med en miljon, 2019 med en miljon, 2020
med en miljon samt tillhörande uppräkning 2019-2020. Totalt en minskning över
planperioden med 3,055 miljoner.
Grundskola
Verksamhetsområdets driftbudget ökas 2018 med 4,001 miljoner, 2019 med 5,111 miljoner,
2020 med 6,254 miljoner. Totalt en ökning över planperioden med 15,366 miljoner.
Övriga betydande skillnader gentemot S+MPs plan och budgetförslag:
De balanserade styrkorten har tagits bort och ersatts av elva mål som följer modellen för
SMARTA med tillhörande mått. Målen syftar till att uppfylla kommunens vision och de
stödjer också Tierps kommuns åtaganden kopplade till de för kommunen aktuella uppsatta
Regionala utvecklingsmålen. De Regionala utvecklingsmål som Centerpartiet lyfter fram
utöver de som redan finns omnämnda i S+MPs plan och budgetförslag berör minskade
utsläpp av växthusgaser samt ökat produktionsvärde från jordbruks- och trädgårdssektorn. Till
det har lagts tre nya mål för att uppfylla kommunens vision fullt ut och de syftar till att öka
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behörigheten till gymnasiet, öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare samt kommunens
attraktivitet utifrån ett inflyttningsperspektiv.
Centerpartiets förslag till ytterligare förändringar under 2018-2020 finns redovisade under
rubriken Förslag till beslut.
Sammanfattningsvis prioriterar vi en ekonomisk satsning på grundskolan. Vi har även en
förhoppning om att vårt budgetförslag ger en god bild av hur vi ser på en effektiv ledning av
Tierps kommun med fokus på specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta och
ansvarstagande mål som leder fram till Visionen för Tierps kommun.
Centerpartiet står för ett nytt ledarskap för Tierps kommun.
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Vision för Tierps kommun
Tierps kommun är en grön och
harmonisk oas för hela livet.
Här förenas landsbygdens lugn med
närheten till storstadens puls.
Vi använder kraften ur vår historia och
med engagemang och företagsamhet
går vi gemensamt tryggt in i framtiden.
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PLAN FÖR KOMMUNENS EKONOMI OCH VERKSAMHET
UNDER ÅREN 2018-2020
Bakgrund
Centerpartiets förslag på budget har ett tydligt fokus på skolans utveckling där fler elever når
målen. Det gör vi för att skolan är grunden för vår välfärd. Vi vill satsa på tidiga insatser för
att elever ska nå målen. Det ger goda förutsättning för att vi ska få fler företag i framtiden och
för att våra etablerade företag idag ska hitta kompetenser så att de kan utveckla sina företag
och leva vidare. Fler företag i ett expansivt lokalt näringsliv är grunden för att kunna utveckla
kommunens kämverksamheter.
Vi har också en vilja att den enskilda invånaren i Tierps kommun ska kunna tillgodogöra sig
planen för kommunens ekonomi och verksamhet, det ökar transparensen och bidrar till
medborgarengagemang. Vi har utgått ifrån inkomster av skatteintäkter, statsbidrag med mera
när vi satt samman vårt förlag till plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 20182020. Vision för Tierps kommun har varit utgångspunkten när målformuleringar tagits fram.
Vi anser att de balanserade styrkorten (Balanced Scorecard) ska slopas för att ersättas med
tydliga och mätbara mål för verksamheten. Allt för att det ska vara tydligt för medarbetare
vad politiken vill med verksamheten, lätt för politiken att följa upp och tydligt för invånarna
vad man kan förvänta sig att verksamheten ska leverera.
Att kommunen arbetar vidare med samhällsbyggnad i denna starka tillväxtfas är givet. För
Centerpartiet är det viktigt att hela Tierps kommun stimuleras till att växa. I många fall är det
givet att det är Tierps köping som prioriteras men det får inte bli på bekostnad av att andra
orter i kommunen stagnerar, vi vill se en utveckling av hela Tierps kommun. Vi måste helt
enkelt orka hålla flera bollar i luften samtidigt även om det är på olika nivåer och i olika
intensitet så måste det finnas med flera orter och olika delar av kommunen med i
utvecklingen. Under framtagandet av Tierps kommuns vision var engagemanget stort på de
olika orterna i kommunen och den kraften får vi inte tappa. Vi behöver ta vara på alla goda
krafter för att utveckla vår kommun.
Centerpartiet vill öka valfriheten för den enskilde som exempelvis ska välja hemtjänst eller
barnomsorg. Det innebär att man får både välja och välja bort. Mångfald är betydligt bättre än
enfald, här krävs ett rejält tag för att öka antalet företag som kan leverera dessa tjänster.
Kommunen ska vara möjliggörare och tydligt visa att man vill öka branschbredden, inte minst
inom välfärdssektorn.
Centerpartiet prioriterar enligt följande ordning:
Ordning och reda i kommunens finanser och målstyrning.
Utveckling av kommunens kärnverksamheter skola, vård och omsorg.
Kommunalskattesänkningar när så är möjligt.

Centerpartiet arbetar för:
En levande landsbygd, en närodlad politik och ett nytt ledarskap för Tierps kommun.
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Budgetförutsättningar
Centerpartiets förslag till plan för ekonomi och verksamhet under åren 2018-2020 är
upprättad utifrån en oförändrad skattesats på 20 kronor och 99 öre/skattekrona.
Övriga kostnadsökningar ska finansieras i första hand inom ram för den egna verksamheten.
Vision
Tierps kommuns vision pekar ut riktningen inom tre olika arenor. Med livsarena, affärsarena
och utvecklingsarena skapas ett tryggt, grönt och hållbart samhälle med kreativitet och gott
värdskap använder vi våra gemensamma resurser på ett smart och framåtsyftande sätt för att
gemensamt utveckla vår kommun och därigenom kunna ge bästa service till våra invånare
Utifrån visionen har sedan elva mål tagits fram som grund för verksamheterna att jobba efter
för att nå visionen. De elva målen lyder:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Planera för ca 300 bostäder per år till 2023.
Minst 90 % av alla hushåll och verksamheter ska vara anslutna till snabbt och
kapacitetsstarkt bredband minst 100 Mb/s till 2020, Till 2030 ska 100 % vara uppnått.
Andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 år ska överstiga 80% år 2020.
Antal nystartade företag per år ska överstiga 13 företag per 1000 invånare.
Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska överstiga 75 % år 2018 och till år
2030 ska minst 85 % ta examen inom 4 år.
Kommuninvånarnas självskattade hälsa samt skillnader mellan grupper och individer
ska minst ligga på samma nivå som Uppsala län i sin helhet år 2020.
Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn i kommunen ska öka med 20
% fram till år 2030.
Kommunkoncernens energi-, bränsle- och drivmedelsanvändning ska vara 100 %
förnyelsebar år 2025 samt att årliga energieffektiviseringar om 2%
(normalårskorrigerat) ska ske.
Andelen elever som i åk nio i kommunens grundskolor som uppnått
gymnasiebehörighet ska år 2020 vara minst 85 % och 2030 minst 90 % samt att Tierps
kommun ska år 2020 klättrat minst 100 placeringar i Lärarförbundets skolranking från
2017 års resultat.
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare, det ska finnas flera behöriga sökande
till samtliga tjänster som kommunen annonserar ut år 2020.
Kommunen ska vara attraktiv och befolkningsökningen ska ligga på en nivå om minst
200 per år från och med år 2019.

Upplåningsvolym och borgensavgift
Ramen för nyupplåning 2018 föreslås vara 200 mnkr.
Borgensavgiften för de kommunala bolagen föreslås vara oförändrad med 0,3 % 2017 av
utnyttjad borgensram.
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Investeringsbudget
Den föreslagna investeringsbudgeten är mycket expansiv, särskilt med avseende på
exploateringsverksamhet. Det förekommer redan idag kapacitetsbegränsningar i denna typ av
verksamhet då det är brist på såväl lediga maskiner som entreprenörer. Med vetskap om detta
föreslår vi att verksamheten genomför en tydlig prioritering av de föreslagna objekten i den
detaljerade investeringsbudgeten samt att det i budgetarbete 2019-2021 redan från start ska
finnas en prioritering av samtliga objekt som är aktuella att tas med i investeringsbudgeten.
Syftet med detta är att vid eventuell tids- eller kapacitetsbrist veta vilka projekt som kan
skjutas på framtiden, allt för att vara maximalt flexibla och utnyttja resurserna på bästa sätt.

Mål och riktlinjer
Enligt kommunallagens 8:e kapitel 5 § ska det för verksamheten anges mål och riktlinjer som
är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För Tierps kommun regleras dessa i de av
kommunfullmäktige antagna ekonomiska styrreglerna.
En budget i balans är något som förutsätts att samtliga verksamheter arbetar efter i sitt dagliga
arbete.
Utifrån visionen har fem mål tidigare arbetats fram av kommunledningen. Strategierna för att
nå dessa mål ska leda till att även visionen nås. Målen lyder:
• Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans
• Öka attraktiviteten och vårt värdskap
• Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp
• Öka den upplevda sociala gemenskapen
• Minska kommunens negativa klimatpåverkan
Uppsatta mål i en budget och flerårsplan ska vara SMARTA (Specfika, Mätbara,
Accepterade, Realistiska, Tidsatta, Ansvarstagande) först då blir det möjligt att styra och följa
upp verksamheten enligt de mål som satts. Därför behålls dessa tidigare mål enbart som delvis
omarbetade rubriker för strategierna inom respektive verksamhets förbättringsområde för att
nå visionen.
Mål och mått för kommunen att jobba mot:
Det finns ett antal mål utifrån den regionala utvecklingsstrategin (RUS). RUS är ett
utvecklingsprogram för länet som tas fram av Region Uppsala. RUS-målen är att betrakta som
SMARTA ur Tierps kommuns perspektiv. RUS-målen som berör Tierps kommun bedöms
stötta Visionen för Tierps kommun fullt ut.
De RUS-mål som är relevanta för Tierps kommun är:
•

Planera för 5000 bostäder per år till år 2023 för att bygga ikapp behoven och därefter
minst 2100 nya bostäder per år för att möta befolkningstillväxten.
Tierps kommun: Planera för ca 300 bostäder per år till 2023.
Mått: Färdigställda lägenheter i nybyggda småhus och flerfamiljshus i Tierps kommun
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•

Minst 90 % av alla hushåll och verksamheter ska vara anslutna till snabbt och
kapacitetsstarkt bredband minst 100 MWs till 2020, Till 2030 ska 100 % vara uppnått.
Mått: Andel uppkopplade hushåll och verksamheter i Tierps kommun

•

I Uppsala län ska andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 år överstiga 80% år 2020.
Tierps kommun: Andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 år ska överstiga 80% år 2020.
Mått: Nattbefolkningens förvärvsfrekvens.

•

I Uppsala län ska det startas minst 13 företag per 1000 invånare år 2020.
Tierps kommun: Antal nystartade företag per år ska överstiga 13 företag per 1000
invånare.
Mått: Antalet nystartade företag per 1000 invånare.

•

Andelen gymnasielever med examen inom 4 år ska överstiga 75 % år 2020. Till år
2030 ska minst 80 % ta examen inom 4 år.
Tierps kommun: Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska överstiga 75 %
år 2018 och till år 2010 ska minst 85 % ta examen inom 4 år.
Mått: Gymnasieelever med examen inom 4 år.

•

Regioninvånarna ska ha landets högsta självskattade hälsa år 2020, med minskade
skillnader mellan grupper och individer.
Tierps kommun: Kommuninvånarnas självskattade hälsa samt skillnader mellan
grupper och individer ska minst ligga på samma nivå som Uppsala län i sin helhet år
2020.
Mått: Självskattad hälsa (16-85+ år)

•

Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka 20 procent fram till år
2030. Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska under samma period öka med
minst 200 procent.
Tierps kommun: Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn i kommunen
ska öka med 20 % fram till år 2030.
Mått: Antal odlade hektar (ej träda inräknat) samt antal djurenheter upptagna i
SAMansökningarna inom kommunen (statistik uppdelat på konventionellt respektive
ekologiskt).

•

De samlade utsläppen av växthusgaser, i absoluta tal, ska ha minskat med minst 40
procent till år 2020 jämfört med år 1990. Till 2040 ska utsläppen vara minst 80
procent lägre än 1990 i enlighet med miljömålsberedningens slutförslag. (Bas: 2,38
miljoner ton CO2-ekvivalenter år 1990). Fram till år 2030 ska utsläppen för inrikes
transporter vara minst 70 procent lägre jämfört med 2010 års nivå. (Bas: 0,888
miljarder ton år 2010)
Tierps kommun: Kommunkoncernens energi-, bränsle- och drivmedelsanvändning ska
vara 100 % förnyelsebar år 2025 samt att årliga energieffektiviseringar om 2%
(normalårskorrigerat) ska ske.
Mått: Andel av energi, bränslen och drivmedel som är fömyelsebart samt årlig
(normalårskorrigerad) energieffektivisering.
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De aktuella RUS-målen anpassade för Tierps kommun kompletteras med ytterligare tre mål
för att säkerställa att visionen i sin helhet uppfylls:
•

Andelen elever som i åk nio i kommunens grundskolor som uppnått
gymnasiebehörighet ska år 2020 vara minst 85 % och 2030 minst 90 % samt att Tierps
kommun ska år 2020 klättrat minst 100 placeringar i Lärarförbundets skolranking från
2017 års resultat.
Mått: Andel elever i åk nio som är behöriga till gymnasieskola (Skolverkets
kommunblad) samt placering i Lärarförbundets skolranking.

•

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare, det ska finnas flera behöriga sökande
till samtliga tjänster som kommunen annonserar ut år 2020.
Mått: Andel tjänster som fått mer än en behörig sökande.

•

Kommunen ska vara attraktiv och befolkningsökningen ska ligga på en nivå om minst
200 per år från och med år 2019.
Mått: Antal kommuninvånare 31/12.

Dessa elva mål med tillhörande mått ligger till grund för verksamheternas arbete för att nå
visionen med de tilldelade budgetmedel som föreslås.

Flerårsplan
Den ökande tillväxten i kommunen innebär såväl stora satsningar på att detaljplanelägga
områden för både bostäder och industri/handelsändamål som att förbereda verksamheterna på
att erbjuda den ökande befolkningen kommunal service av god kvalitet.

Flerårsplanerna är därför svåra att planlägga beroende på när bostäder blir inflyttningsklara
och vilken typ av behov våra nya invånare har. Det gäller att kommunen som helhet har en
beredskap för att hantera befolkningsökningen på ett flexibelt sätt.

I övrig hänvisas till respektive verksamhets verksamhetsplan
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FÖRSLAG TEL BESLUT
Centerpartiet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
-att fastställa Centerpartiets förslag till driftbudget, resultatbudget, finansieringsbudget,
balansbudget och investeringsbudget för år 2018
-att fastställa skattesatsen för år 2018 till 20 kr och 99 öre/skattekrona
-att fastställa borgensavgiften för år 2018 till 0,3%
-att uppdra till kommunstyrelsen, enligt kommunens finanspolicy, att uppta eventuella lån
2018 inom en ram på 200 mnkr för nyupplåning
-att fastställa förslag till flerårsplan 2019-2020
Investeringar
-att det genomförs en tydlig prioritering av de föreslagna objekten i den detaljerade
investeringsbudgeten
-att det i budgetarbete 2019-2021 redan från start ska finnas en prioritering av samtliga objekt
som är aktuella att tas med i investeringsbudgeten
Mål
-att de balanserade styrkorten (balanced scorecard) avskaffas
-att de elva målen för att nå visionen med tillhörande mått fastställs
Kommunchef
-att inrätta en socialnämnd med uppgift att enbart behandla de individärenden som inte kan tas
i utskotten samt att socialnämnden ska vara personunion med kommunstyrelsens arbetsutskott
-att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en nödvattenplan
-att uppdrag ges kommunstyrelsen att arbeta fram kravspecifikationer för att vid ny-och
ombyggnation använda hållbara och sunda material för att få energieffektiva byggnader
Gemensam service
-att uppdra till kommunstyrelsen att öka antalet genomförda medborgardialoger för att
förbättra medborgares möjlighet till delaktighet och inflytande
Medborgarservice
-att uppdrag ges kommunstyrelsen att aktivt arbeta med att öka branschbredden, med särskilt
fokus på välfärdsföretag
-att uppdrag ges kommunstyrelsen att ta fram en kunskapsöversyn kring kvinnors
företagande, enskilt eller i samarbete med andra kommuner i länet
-att uppdrag ges kommunstyrelsen att utarbeta en strategi för att öka kvinnors företagande
-att arbetet med att ta fördjupade översiktsplaner för våra tätorter påbörjas för att utveckla
attraktivare centrummiljöer i kommunens större tätorter
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-att inom investeringsramen för centrummiljöer utreda/projektera för iordningställande av
mark till kolonilotter i och kring kommunens större samhällen
Kultur och fritid
-att Tierps pendlarcentrum utvecklas och förläggs till Möbeln i samband med den planerade
ombyggnationen
-att upprätta en lokal överenskommelse med föreningslivet, LÖK, med principer och
åtaganden för vår gemensamma samhällsutveckling. Överenskommelsens syfte är att främja
god samverkan.
-att en övergripande och långsiktig plan görs för investeringar i idrotts- och
motionsanläggningar i dialog med föreningslivet
-att barn- och ungdomsverksamheter ska prioriteras när det gäller fördelningen av kultur och
fritidsbudgeten
Förskola
-att uppdrag ges kommunstyrelsen att utarbeta en strategi för att öka mångfalden inom
barnomsorgen, både kommunalt och enskilt, för att öka föräldrars valfrihet samt att stimulera
till eget företagande inom välfärdsområdet
-att uppdrag ges kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för alternativa driftsformer av
förskola
-att uppdrag ges kommunstyrelsen att genomföra inventering i kommunens verksamheter för
att försäkra sig om samt vidta åtgärder för att uppnå en giftfri vardag med en prioritering av
förskola och skola
Grundskola
-att uppdra åt kommunstyrelsen utarbeta en strategi för att öka elevers dagliga fysiska aktivitet
i skolan.
-att uppdrag ges kommunstyrelsen att uppmuntra kommunens förskolor och skolor att
certifiera sig samt fortsätta arbeta enligt Grön Flagg
Äldreomsorg
-att uppdrag ges kommunstyrelsen att intensifiera arbete med att öka valfriheten inom
äldreomsorgen t.ex. genom utökning av LOV

AytAdt44,t,
Cl
Catarina Deremar
Gruppledare för Centerpartiet
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EKONOMIN 1 SAMMANDRAG
Inga förändringar i förhållande till huvudförslaget.

DRIFTBUDGET
(Tkr)

Nämnd ansvarsområde
Revision
Valnämnd
Jävsnämnd
Lönenämnd
It-nämnd
Kommunstyrelsen:
Kommunchef
Gemensam service
Medborgarservice
Produktion:
Kultur och fritid
Förskolan
Grundskola
Gymnasieskola
Äldreomsorg
Funktionshindradeomsorg
Individ- och
familjeomsorg
Nettokostnad:

Prognos Budget
2018
Plan 2019
Plan 2020
Bokslut 2016 2017
1060
895
1020
1043
1084
137
28
529
7
16
42
28
39
40
43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1067754 1126186 1154653
19116
22227
21651
35970
31827
26403
68542
70601
69479
950221 1001531 1031025
71259
68074
63927
94366 100596 107634
228491 238272 246673
119492 127644 128712
223812 232150 239535
84760
88468
87912

1176935
18422
36836
69638
1052039
75870
109356
251666
130772
243367
89319

1205805
17846
37683
71240
1079037
79391
111871
258480
133780
248964
91373

135373 146327 149300
1068684 1127273 1156265

151689
1178174

155178
1206948

INVESTERINGSBUDGET
Inga förändringar i förhållande till huvudförslaget.

RESULTATBUDGET
Inga förändringar i förhållande till huvudförslaget.
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FINANSIERINGSBUDGET
Inga förändringar i förhållande till huvudförslaget.

BALANSBUDGET
Inga förändringar i förhållande till huvudförslaget.

NYCKELTAL
Inga förändringar i förhållande till huvudförslaget.

INVESTERINGSBUDGET, DETALJERAD
Inga förändringar i förhållande till huvudförslaget.
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REVISION
Inga förändringar i förhållande till huvudförslaget.

VALNÄMND
Inga förändringar i förhållande till huvudförslaget.

JÄVSNÄMND
Inga förändringar i förhållande till huvudförslaget.

LÖNENÄMND
Inga förändringar i förhållande till huvudförslaget.

IT-NÄMND
Inga förändringar i förhållande till huvudförslaget.
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KOMMUNCHEF
Verksamhetsick
Genom att leda, styra och samordna kommunens verksamheter, så att de bedrivs effektivt och
i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut, skapa en välfungerande och
förtroendeingivande organisation som har medborgarens bästa i centrum.

Aktuella inål och tillhörande mått för att följa utvecklingen mot målen
•

Planera för ca 300 bostäder per år till 2023.
Mått: Färdigställda lägenheter i nybyggda småhus och flerfamiljshus i Tierps kommun

•

Minst 90 % av alla hushåll och verksamheter ska vara anslutna till snabbt och
kapacitetsstarkt bredband minst 100 Mb/s till 2020, Till 2030 ska 100 % vara uppnått.
Mått: Andel uppkopplade hushåll och verksamheter i Tierps kommun

•

Andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 år ska överstiga 80% år 2020.
Mått: Nattbefolkningens förvärvsfrekvens.

•

Antal nystartade företag per år ska överstiga 13 företag per 1000 invånare.
Mått: Antalet nystartade företag per 1000 invånare.

•

Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska överstiga 75 % år 2018 och till år
2030 ska minst 85 % ta examen inom 4 år.
Mått: Gymnasieelever med examen inom 4 år.

•

Kommuninvånarnas självskattade hälsa samt skillnader mellan grupper och individer
ska minst ligga på samma nivå som Uppsala län i sin helhet år 2020.
Mått: Självskattad hälsa (16-85+ år)

•

Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn i kommunen ska öka med 20
% fram till år 2030.
Mått: Antal odlade hektar (ej träda inräknat) samt antal djurenheter upptagna i
SAMansökningarna inom kommunen (statistik uppdelat på konventionellt respektive
ekologiskt).

•

Kommunkoncernens energi-, bränsle- och drivmedelsanvändning ska vara 100 %
förnyelsebar år 2025 samt att årliga energieffektiviseringar om 2%
(normalårskorrigerat) ska ske.
Mått: Andel av energi, bränslen och drivmedel som är förnyelsebart samt årlig
(normalårskorrigerad) energieffektivisering.

•

Andelen elever som i åk nio i kommunens grundskolor som uppnått
gymnasiebehörighet ska år 2020 vara minst 85 % och 2030 minst 90 % samt att Tierps
kommun ska år 2020 klättrat minst 100 placeringar i Lärarförbundets skolranking från
2017 års resultat.
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Mått: Andel elever i åk nio som är behöriga till gymnasieskola (Skolverkets
kommunblad) samt placering i Lärarförbundets skolranking.
• Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare, det ska finnas flera behöriga sökande
till samtliga tjänster som kommunen annonserar ut år 2020.
Mått: Andel tjänster som fått mer än en behörig sökande.
•

Kommunen ska vara attraktiv och befolkningsökningen ska ligga på en nivå om minst
200 per år från och med år 2019.
Mått: Antal kommuninvånare 31/12.

Strategier för att uppnå målen
Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans
Medvetet arbeta för att stärka kommunens attraktivitet, både som plats att leva och verka i
men också som en attraktiv arbetsgivare. Kommunen ska kännetecknas av öppenhet och
transparens där mångfald och delaktighet är ledstjärnor. Social, ekologisk-, och ekonomisk
hållbarhet ska känneteckna vår verksamhet. Kommunens verksamheter ska i alla sammanhang
sträva efter maximal kostnadseffektivitet utan att utlovad kvalitet försämras. Kommunens
ledningsprocesser ska förenklas och effektiviseras. Kommunen ska tillsammans med region
Uppsala och övriga kommuner i länet arbeta fram en gemensam strategi för länets
folkhälsoarbete.
Öka attraktiviteten och vårt värdskap
Arbeta aktivt med våra attityder bland medarbetare och chefer. Implementera
värdeord värdegrund på nytt i organisationen. Kommunen är en stor arbetsgivare och ska
utmärka sig som en arbetsgivare man söker sig till i konkurrens med andra arbetsgivare.
Tydliggöra kommunens uppdrag och vilka vi är till för. Fånga upp processer som är
verksamhetsöverskridande och uppmuntra samarbeten över verksamhetsgränser.
Inrätta en socialnämnd med uppgift att enbart behandla de individärenden som inte kan tas i
utskotten samt att socialnämnden ska vara personunion med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Successivt utveckla tätorterna
Arbetet med utveckling av centralorten och våra tätorter ska alltid ske i ett långsiktigt
hållbarhetsperspektiv.
Marknadsföring av Tierps kommun som en attraktiv arbetsplats kan bidra till inflyttning.
Påbörja arbetet med att ta fram en nödvattenplan. Utan tillgång till rent dricksvatten är
samhället mycket sårbart och det är svårt att förutse när allvarliga störningar i
dricksvattenförsörjning sker.
Öka den upplevda sociala gemenskapen
Inom ramen för attraktiv arbetsgivare arbeta mer med att marknadsföra kommunen för att
attrahera nya medarbetare. En förutsättning för en framgångsrik organisation är ett bra
chef/ledarskap därför skall vi satsa på att utveckla och stötta våra chefer/ledare. Arbete med
att skapa delaktighet och tillit i organisationen ska fortgå. Fokus ska även ligga på
medarbetarrollen och medarbetarens betydelse för organisationens utveckling. För att vara en
attraktiv arbetsgivare behöver vi också sätta arbetsmiljöfrågorna i fokus. Medarbetare, dit
också chefer räknas, ska uppleva att man har en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Varje
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medarbetare ska förstå och ha en vilja att bidra till kommunens gemensamma uppdrag och
mål.
Genom att utveckla samverkansformerna och aktivt arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete
i kommunen säkerställs en god arbetsmiljö och målen i arbetsmiljöpolicyn uppnås.
Genom obligatorisk och återkommande arbetsmiljöutbildning för samtliga chefer
åstadkomma en bra arbetsmiljö för våra medarbetare.
Genom att ge en övergripande kommunintroduktion till alla nyanställda kommunicerar vi vårt
varumärke, vår historia och ger medarbetarna en känsla av att vara en viktig del av Tierps
kommun och dela dess historia med stolthet.
Genom att se över arbetstider och arbetssätt kan medarbetares möjligheter öka att själva
påverka sin arbetstid utifrån verksamhetens behov och därigenom få livspusslet att gå ihop i
alla livets faser. Ett aktivt arbete för att skapa möjligheter för medarbetare att orka arbeta
längre innan de går i pension ska borga för kommunens långsiktiga kompetensförsörjning.
För att minska utanförskap krävs ett intensivt arbete i samtliga verksamheter med att integrera
asylsökande och nyanlända i vårt samhälle samt arbeta med fler verksamhetsövergripande
projekt för att fånga upp och förhindra utanförskap bland framför allt barn och unga.
Minska kommunens negativa klimatpåverkan
Minska kommunens energiförbrukning genom att informera medarbetare samt genom
ägardirektiv till de kommunala bolagen skärpa målen för minskad energiförbrukning.
Genom att ta fram en handlingsplan gällande för kommunen och de kommunala bolagen som
ska transporterna energieffektiviseras och användning av fossilfria drivmedel öka.
Arbeta fram kravspecifikationer för att vid ny- och ombyggnation använda hållbara och sunda
material för att få energieffektiva byggnader.

Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse
Inrätta en socialnämnd med uppgift att enbart behandla de individärenden som inte kan tas i
utskotten samt att socialnämnden ska vara personunion med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Påbörja arbetet med att ta fram en nödvattenplan.
Arbeta fram kravspecifikationer för att vid ny- och ombyggnation använda hållbara och sunda
material för att få energieffektiva byggnader.
I övrigt inga förändringar i förhållande till huvudförslaget.

Sida 17 av 39

NOMAD
POLITIK

Verksamhetsplan 2018

Centerparlik

GEMENSAM SERVICE
Verksamhetsi&
Gemensam service ska stödja och ge möjlighet till våra kunder, så att de kan få ut bästa
möjliga mervärde utifrån resurserna, för att kunna fokusera på sina kärnverksamheter.

Aktuella mål och tillhörande mått för att följa utvecklingen mot målen
•

Kommuninvånarnas självskattade hälsa samt skillnader mellan grupper och individer
ska minst ligga på samma nivå som Uppsala län i sin helhet år 2020.
Mått: Självskattad hälsa (16-85+ år)

•

Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn i kommunen ska öka med 20
% fram till år 2030.
Mått: Antal odlade hektar (ej träda inräknat) samt antal djurenheter upptagna i
SAMansökningarna inom kommunen (statistik uppdelat på konventionellt respektive
ekologiskt).

•

Kommunkoncernens energi-, bränsle- och drivmedelsanvändning ska vara 100 %
förnyelsebar år 2025 samt att årliga energieffektiviseringar om 2%
(normalårskorrigerat) ska ske.
Mått: Andel av energi, bränslen och drivmedel som är förnyelsebart samt årlig
(normalårskorrigerad) energieffektivisering.

•

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare, det ska finnas flera behöriga sökande
till samtliga tjänster som kommunen annonserar ut år 2020.
Mått: Andel tjänster som fatt mer än en behörig sökande.

•

Kommunen ska vara attraktiv och befolkningsökningen ska ligga på en nivå om minst
200 per år från och med år 2019.
Mått: Antal kommuninvånare 31/12.

Strategier för att uppnå målen
Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans
Samtliga medarbetare ska ha ett gott bemötande gentemot medborgare, företag, kunder och
kollegor där våra värdeord står i fokus. Detta ska uppnås genom att värdeorden finns som
lönekriterier och att de lyfts på arbetsplatsmötena.
IT-system ska nyttjas mer effektivt för att skapa enklare, snabbare och mer kostnadseffektiv
hantering av ärenden. Det ska lämnas återkommande inbjudan till workshops för användare i
IT-systemen.
De offentliga måltiderna i kommunen ska gå i linje med de globala klimat och
hållbarhetsmålen. För våra yngsta kunder har måltiderna ett lärande uppdrag att bidra till god
folkhälsa och sunda vanor. För våra äldre kunders offentliga måltider har maten och
måltiderna en viktig roll att bidra till god livskvalit6
Medarbetarna ska ha en god arbetsmiljö och känna delaktighet i sin verksamhet. Genom
utbildning i mötesteknik och samverkan kan arbetsplatsträffarna och samverkansgrupperna
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utvecklas så att delaktigheten hos medarbetare ökar. Genom att utveckla samverkansformerna
och aktivt arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete i kommunen säkerställs en god
arbetsmiljö och målen i arbetsmiljöpolicyn uppnås. Arbeta fram tydliga processer och en
ändamålsenlig och flexibel organisation.
Öka attraktiviteten och vårt värdskap
Underlätta för politiken att genomföra medborgardialoger genom att förbättra och
systematisera medborgares möjlighet till delaktighet och inflytande.
Planera för en övergripande kommunintroduktion till alla nyanställda två gånger per år.
Stödja verksamheterna i att se över arbetstider och arbetssätt så att medarbetares möjligheter
att få livspusslet att gå ihop ökar.
Arbeta för att tekniska möjligheter ska finnas för att underlätta och/eller utveckla arbetet i de
olika verksamheterna
Samtliga enheter ska hålla en hög tillgänglighet och tydliggöra sina uppdrag. Gemensam
service ska satsa på rätt kompetens och ökad vi-känsla, då kan vi lyfta kommunens arbete
med de mervärden vi bidrar med i samhället.
Successivt utveckla tätorterna
Genom att på olika sätt marknadsföra kommunen som en attraktiv arbetsplats kan gemensam
service bidra till inflyttning. Kommunen är en stor arbetsgivare och ska utmärka sig som en
arbetsgivare man söker sig till i konkurrens med andra arbetsgivare.
Öka den upplevda sociala gemenskapen
Alla medarbetare ska uppleva att de ingår i ett sammanhang och vara medvetna om deras
bidrags betydelse för att uppnå målen. Genom utbildningar i mötesteknik och samverkan kan
vi öka delaktigheten och känslan av inkludering bland medarbetarna på gemensam service.
Stödja verksamheterna i att aktivt arbeta för att öka mångfalden bland de anställda vad gäller
etniskt ursprung samt underlätta anställning av personer med funktionshinder. Genom att
aktivt verka för kompetensbaserad rekrytering kan mångfalden öka både vad gäller etniskt
ursprung och funktionshinder. Planera en utbildning i kompetensbaserad rekrytering som ska
genomföras 2018.
Minska kommunens negativa klimatpåverkan
Aktivt arbeta med miljöfrågan i kravställningar vid upphandlingar.
Gemensam service ska ha tydliga, mätbara mål i de verksamheter där det går att aktivt följa
upp miljöarbetet. Genom ett långsiktigt informationsarbete ut i alla led ska förståelsen öka för
hur vi behöver ändra våra vanor och arbetssätt för att få ett hållbart samhälle.
Utifrån de globala klimatmålen har kostenheten brutit ner sju av de mål som närmast berör
livsmedelsförsörjningen. De har omvandlats till mål för Tierps kommun med aktiviteter och
mått för att kunna följa att målen uppnås.

Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse
Öka antalet genomförda medborgardialoger för att förbättra medborgares möjlighet till
delaktighet och inflytande.
1 övrigt inga förändringar i förhållande till huvudförslaget.
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MEDBORGARSERVICE
Verksamhetsift
Medborgarservice — En väg in! Vi tar ansvar för att underlätta kontakten med kommunen.
Detta genom att för kunden skapa ett förtroende, se helheten och möjligheter i stället för
problem. Vi möter kunderna med respekt och ser till att de får den hjälp de behöver och svar
på de frågor de har oavsett vilken av kommunens verksamhet det gäller — kundfokus! Vi
använder kraften ur vår historia och möjliggör byggandet av framtidens Tierps kommun, med
hjälp av delaktiga och engagerade medarbetare — framtidstro! Vi har mod att våga göra
annorlunda!

Aktuella mål och tillhörande mått för att följa utvecklingen mot målen
•

Planera för ca 300 bostäder per år till 2023.
Mått: Färdigställda lägenheter i nybyggda småhus och flerfamiljshus i Tierps kommun

•

Minst 90 % av alla hushåll och verksamheter ska vara anslutna till snabbt och
kapacitetsstarkt bredband minst 100 Mb/s till 2020, Till 2030 ska 100 % vara uppnått.
Mått: Andel uppkopplade hushåll och verksamheter i Tierps kommun

•

Antal nystartade företag per år ska överstiga 13 företag per 1000 invånare.
Mått: Antalet nystartade företag per 1000 invånare.

•

Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn i kommunen ska öka med 20
% fram till år 2030.
Mått: Antal odlade hektar (ej träda inräknat) samt antal djurenheter upptagna i
SAMansökningarna inom kommunen (statistik uppdelat på konventionellt respektive
ekologiskt).

•

Kommunkoncernens energi-, bränsle- och drivmedelsanvändning ska vara 100 %
förnyelsebar år 2025 samt att årliga energieffektiviseringar om 2%
(normalårskorrigerat) ska ske.
Mått: Andel av energi, bränslen och drivmedel som är förnyelsebart samt årlig
(normalårskorrigerad) energieffektivisering.

•

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare, det ska finnas flera behöriga sökande
till samtliga tjänster som kommunen annonserar ut år 2020.
Mått: Andel tjänster som fått mer än en behörig sökande.

•

Kommunen ska vara attraktiv och befolkningsökningen ska ligga på. en nivå om minst
200 per år från och med år 2019.
Mått: Antal kommuninvånare 31/12.
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Strategier för att uppnå målen
Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans
Kvalitetssäkrad budgetprocess med uppföljningar gemensamt med ekonom inom varje enhet
samt planerade strategidialoger i ledningsgruppen återkommande vid
verksamhetsuppföljningar samt redovisningar.
Arbeta för resurseffektiva metoder och gränssnitt inom organisationen som är utvecklande för
både medarbetare och invånare i kommunen. Utveckla rutiner och processer samt
organisationsutveckling för att möta krav från kund och omvärld.
Öka attraktiviteten och vårt värdskap
Möjliggörare — underlätta för och främja näringar, det skapar attraktivitet.
Kontinuerlig utbildning för uppdraget samt i bemötande, värdskap och kommunikation.
Genom analyser och rankningar ständigt ifrågasätta vad som kan utvecklas och förbättras för
att förstärka den positiva bilden av kommunen.
Utveckla befintliga plattformar och mötesforum, ett professionellt bemötande, skapa
delaktighet och förståelse hos aktörer och invånare, detta stärker vårt förtroende.
Främja besöks- och turistnäringen samt landsbygdsutvecklingen och de gröna näringarna i
samarbete med övriga aktörer i regionen.
Aktivt arbeta med att öka branschbredden med särskilt fokus på välfärdsföretag.
Genomföra en kunskapsöversyn kring kvinnors företagande, enskilt eller i samarbete med
andra kommuner i länet med syfte att utarbeta en strategi för att öka kvinnors företagande.
Prioritera och analysera behovet av kommunicering för verksamheterna.
Delta vid relevanta event med information för att marknadsföra Tierp.
Successivt utveckla tätorterna
Fortsätta utveckla våra rutiner och utveckla exploateringsplaner för att möjliggöra byggande
av bostäder och verksamhetsytor för näringsidkare.
Ta fram fördjupade översiktsplaner för våra tätorter för att utveckla attraktivare
centrummiljöer i kommunens större samhällen. Behovet är att skapa en platsattraktivitet.
Utreda/projektera för iordningställande av mark till kolonilotter i och kring kommunens större
samhällen inom investeringsramen för centrummiljöer.
Fortsätta utveckla en hållbar besöksnäring bland annat genom olika projekt. Ett exempel är
projektet Augmented Export. Det är en del av Tillväxtverkets satsning på hållbar
produktutveckling för att öka utbudet av upplevelser för kultur- och naturintresserade
besökare från andra länder. Region Uppsala är projektägare för Augmented Export och Tierps
kommun en av medfinansiärerna.
Öka den upplevda sociala gemenskapen
Samverka med organisationer och andra aktörer inom kommunen för att belysa möjligheter,
projekt och samarbeten.
Minska kommunens negativa klimatpåverkan
Inom samhällsbyggnad kommer rutiner för att säkerställa hållbarhetspolicyns genomförande
att arbetas fram. De ska ligga till grund för hållbarhetsprinciper i samband med
samhällsplanering.
Att genom information och tillsyn vara behjälpliga med att skapa bättre förutsättningar för
verksamheter och privatpersoner att minska sin påverkan på klimat och miljö.
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Tierp kommer att ingå i miljösamverkan i Uppsala län tillsammans med övriga kommuner för
utveckling, samsyn och kompetenshöjande projekt.
Utveckling av effektivt arbetet och arbetsmetoder inom miljösamordning och energirelaterade
insatser genomförs i samverkan med de kommunala bolagen.
Generellt verka för digitaliseringen i samhället. Uppföljning av bredbandsutbyggnadsplanerna
sker regelbundet med Liän Data Gruppen.
Vid behov av ytterligare fordon eller byte av fordon inom medborgarservice är elbil
prioriterat. Inför eventuellt beslut och upphandling kommer kartläggning att genomföras.

Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse
Genomföra en kunskapsöversyn kring kvinnors företagande, enskilt eller i samarbete med
andra kommuner i länet med syfte att utarbeta en strategi för att öka kvinnors företagande.
Införande av automatisk kreditering av nästa års avgift för de företagare som ej fatt årlig
offentlig kontroll innevarande år enligt Taxa för offentlig kontroll av livsmedel.
Påbörja arbetet med att ta fördjupade översiktsplaner för våra tätorter för att utveckla
attraktivare centrummiljöer i kommunens större tätorter.
Utreda/projektera för iordningställande av mark till kolonilotter i och kring kommunens större
samhällen inom investeringsramen för centrummiljöer.
I övrigt inga förändringar i förhållande till huvudförslaget.
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KULTUR OCH FRITID
Verksamhetsi&
Att erbjuda kommuninvånarna kultur-, natur- och fritidsaktiviteter. Bedriva
folkbiblioteksverksamhet samt svara för ändamålsenliga kommunala fritidsanläggningar.
Aktuella mål och tillhörande mått för att följa utvecklingen mot målen
• Kommuninvånarnas självskattade hälsa samt skillnader mellan grupper och individer
ska minst ligga på samma nivå som Uppsala län i sin helhet år 2020.
Mått: Självskattad hälsa (16-85+ år)
• Kommunkoncernens energi-, bränsle- och drivmedelsanvändning ska vara 100 %
förnyelsebar år 2025 samt att årliga energieffektiviseringar om 2%
(normalårskorrigerat) ska ske.
Mått: Andel av energi, bränslen och drivmedel som är förnyelsebart samt årlig
(normalårskorrigerad) energieffektivisering.
•

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare, det ska finnas flera behöriga sökande
till samtliga tjänster som kommunen annonserar ut år 2020.
Mått: Andel tjänster som fått mer än en behörig sökande.

• Kommunen ska vara attraktiv och befolkningsökningen ska ligga på en nivå om minst
200 per år från och med år 2019.
Mått: Antal kommuninvånare 31/12.
Strategier för att uppnå målen
Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans
Under 2018 arbetar hela kultur och fritid med hälsa som övergripande tema för alla
verksamheter vilket bland annat kommer att återspeglas i olika aktiviteter samt ändrat utbud
av livsmedel på fritidgårdar och bad. Hitta fungerande former för verksamhetsövergripande
samarbete mellan fritidsgård och bibliotek för ökad trygghet i våra lokaler.
Genomföra en övergripande och långsiktig plan för investeringar i idrotts- och
motionsanläggningar i dialog med föreningslivet.
Utveckla den digitala kommunikationen för att nå ut till fler. Utveckla metoder för att
kombinera kultur och friluftsliv. Vidareutveckla näridrottsplatser i samarbete med utbildning
för att främja spontanidrott. Barn- och ungdomsverksamheter ska prioriteras när det gäller
fördelningen av kultur och fritidsbudgeten.
Öka attraktiviteten och vårt värdskap
Tillvarata och lyfta kommunens historia för att skapa stolthet och kunskap bland annat genom
kulturarvstrappan. Genomföra byggandet av kulturhuset Möbeln som blir ett fönster utåt för
kommunens publika verksamheter. Tierps pendlarcentrum utvecklas och förläggs till Möbeln
i samband med den planerade ombyggnationen. Utveckla anläggningen Vegavallen genom
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bland annat ökad satsning på spontanidrott. Stärka friluftslivet med fokus på tillgänglighet och
hälsa. Synliggöra kommunens konstsamling. Utveckla våra kulturarv genom ökad
programverksamhet och föreningssamarbeten. Utveckla kulturskolan i linje med regeringens
utredning. Genomföra och utveckla ett antal större evenemang såsom bland annat Tierps
torgfest.
Successivt utveckla tätorterna
Bygga kulturhuset Möbeln och därmed etablera en inkluderande mötesplats enligt modell som
kan spridas till kransorterna. Byggandet av Kulturhuset Möbeln sker i samarbete mellan
samhällsbyggnad och kultur och fritid.
Delta i projektet Mer för fler som drivs av Sveriges kommuner och landsting med fokus på att
nå ut till fler medborgare med kulturskolans och biblioteksfilialernas verksamhet. Bland annat
handlar arbetet om ökad geografisk spridning av kulturskolans verksamhet samt utveckling av
programverksamhet och service vid våra biblioteksfilialer. Utveckla föreningslivet i
kommunen genom ortsutveckling under en treårsperiod. För 2018 gäller Skärplingeområdet
och Lövstabruk bland annat i linje med den vision som utarbetats för Lövstabruk. Utveckla
samarbeten med turismen i samband med kultur- och idrottsevenemang samt friluftsliv.
Öka den upplevda sociala gemenskapen
Utveckla konkreta metoder för hur kulturhuset Möbeln kan bli en attraktiv mötesplats.
Aktivt arbete för integration i samarbete med civilsamhället Bredda fritidsgårdsverksamheten
med fokus på jämställdhet. Handikappanpassa fler naturbad. Utveckla Kultur i vårdenverksamheten för att nå fler och en bredare publik. Initiera och utveckla lärlingsprojekt för
bad- och fritidsgårdspersonal. Erbjuda verksamhetsövergripande fortbildningar och
personalsociala aktiviteter. Uppmärksamma medarbetare som utmärker sig, uppmuntra och
hitta forum för att plocka upp och genomföra medarbetarinitiativ.
Upprätta en lokal överenskommelse med föreningslivet, LÖK, med principer och åtaganden
för vår gemensamma samhällsutveckling. Överenskommelsens syfte är att främja god
samverkan.
Minska kommunens negativa klimatpåverkan
Minska restiden för personal inom kulturskolan genom att arbeta för sammanhängande
arbetsdagar på en plats. Arbeta för ökade e-lån på biblioteket. Främja användandet av digitala
möten.
Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse
Genomföra en övergripande och långsiktig plan för investeringar i idrotts- och
motionsanläggningar i dialog med föreningslivet.
Upprätta en lokal överenskommelse med föreningslivet, LÖK, med principer och åtaganden
för vår gemensamma samhällsutveckling. Överenskommelsens syfte är att främja god
samverkan.
Tierps pendlarcentrum utvecklas och förläggs till Möbeln i samband med den planerade
ombyggnationen.
1 övrigt inga förändringar i förhållande till huvudförslaget.
Sida 24 av 39

hIÄRODLAP
POLITIK

Verksamhetsplan 2018

Centerpartiet

FÖRSKOLA
Verksamhetsid
Stimulera barns utveckling och lärande samt utgå från en helhetssyn på barnet och barnets
behov så att lärande, omsorg och utveckling bildar en helhet.

Aktuella mål och tillhörande mått för att följa utvecklingen mot målen
• Andelen elever som i åk nio i kommunens grundskolor som uppnått
gymnasiebehörighet ska år 2020 vara minst 85 % och 2030 minst 90 % samt att Tierps
kommun ska år 2020 klättrat minst 100 placeringar i Lärarförbundets skolranking från
2017 års resultat.
Mått: Andel elever i åk nio som är behöriga till gymnasieskola (Skolverkets
kommunblad) samt placering i Lärarförbundets skolranking.
• Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare, det ska finnas flera behöriga sökande
till samtliga tjänster som kommunen annonserar ut år 2020.
Mått: Andel tjänster som fått mer än en behörig sökande.
•

Kommunkoncernens energi-, bränsle- och drivmedelsanvändning ska vara 100 %
förnyelsebar år 2025 samt att årliga energieffektiviseringar om 2%
(normalårskorrigerat) ska ske.
Mått: Andel av energi, bränslen och drivmedel som är förnyelsebart samt årlig
(normalårskorrigerad) energieffektivisering.

Strategier för att uppnå målen
Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans
Att utveckla samarbetet mellan kommunens olika verksamheter så att vi ökar kvaliteten och
förbättrar resultaten. Effektivt lokalutnyttjande. Att vara en attraktiv arbetsgivare för att på
bästa sätt attrahera behörig personal. Öka antalet legitimerade förskollärare genom
uppdragsutbildning för tillsvidareanställda barnskötare. Jobba aktivt med
kompetensutveckling och former för kontinuerligt lärande. Utifrån forskning och beprövad
erfarenhet utveckla verksamheterna mot ständig förbättring. Att fortsätta arbetet mot minskat
antal barn/grupp enligt Skolverkets rekommendationer. Utreda förutsättningarna för
alternativa driftsformer av förskola.
Öka attraktiviteten och vårt värdskap
Att bedriva ett tydligt och konsekvent arbete med personalpolitik, arbetsmiljö, lönepolitik och
kommunikation samt att regelbundet följa upp, utvärdera och utveckla detta. Att bedriva ett
gott samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare, generellt. Att kombinera
omvärldsbevakning med att belysa det som görs och sägs i våra verksamheter — att vara goda
ambassadörer för vår kommun, både externt och inåt i verksamheterna. Sträva mot
barngrupper som är i nivå med Skolverkets rekommendationer.
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Utarbeta en strategi för att öka mångfalden inom barnomsorgen, både kommunalt och enskilt,
för att öka föräldrars valfrihet samt att stimulera till eget företagande inom välfärdsområdet.
Förbättra kommunikationen med vårdnadshavare genom fortbildning för en utökad
användning av det digitala verktyget Unikum.
Successivt utveckla tätorterna
Att successivt bygga ut antalet förskoleplatser i takt med ökat behov för att alltid kunna ge
bästa service och flexibilitet.
Öka den upplevda sociala gemenskapen
Att ha ett flexibelt förhållningssätt för att möta nya behov. Att skapa bästa möjliga
förutsättningar för att skapa trygghet, förebygga och motverka utanförskap samt att på bästa
sätt hjälpa våra nyanlända till en bra tillvaro i våra verksamheter. Kartlägga och utvärdera
redan befintliga insatser. Vidare att utifrån dessa, utveckla och intensifiera insatser som
bedöms som framgångsrika för att motverka att barn och unga far illa i
förskolan barnomsorgen, på fritiden eller i familjen. Insatser ska bygga på samverkan mellan
alla verksamheter.
Minska kommunens negativa klimatpåverkan
Att tidigt lära barnen vikten av att förhålla sig klokt till ekologisk hållbarhet. Att tidigt lära
barnen vikten av att förhålla sig klokt till kosthållning och till att minimera matsvinn. Att
utbilda personalen i gott miljötänk och vad verksamheterna kan bidra med för att uppnå ökade
miljökrav. Att samordna lokalutnyttjande, transporter med mera på effektiva sätt. Genomföra
en inventering i kommunens verksamheter för att försäkra oss om samt vidta åtgärder för att
uppnå en giftfri vardag med en prioritering av förskola och skola.

Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse
Utreda förutsättningarna för alternativa driftsformer av förskola.
Utarbeta en strategi för att öka mångfalden inom barnomsorgen, både kommunalt och enskilt,
för att öka föräldrars valfrihet samt att stimulera till eget företagande inom välfärdsområdet.
Genomföra en inventering i kommunens verksamheter för att försäkra oss om samt vidta
åtgärder för att uppnå en giftfri vardag med en prioritering av förskola och skola.
1 övrigt inga förändringar i förhållande till huvudförslaget.
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GRUNDSKOLA
VerksamhetsicM
Främja alla elevers utveckling och lärande mot en livslång lust att lära med hänsyn till
elevernas olika behov. Utbildningen ska också främja allsidiga kontakter, social gemenskap
samt ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Aktuella mål och tillhörande mått för att följa utvecklingen mot målen
• Andelen elever som i åk nio i kommunens grundskolor som uppnått
gymnasiebehörighet ska år 2020 vara minst 85 % och 2030 minst 90 % samt att Tierps
kommun ska år 2020 klättrat minst 100 placeringar i Lärarförbundets skolranking från
2017 års resultat.
Mått: Andel elever i åk nio som är behöriga till gymnasieskola (Skolverkets
kommunblad) samt placering i Lärarförbundets skolranking.
• Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska överstiga 75 % år 2018 och till år
2030 ska minst 85 % ta examen inom 4 år.
Mått: Gymnasieelever med examen inom 4 år.
• Kommuninvånarnas självskattade hälsa samt skillnader mellan grupper och individer
ska minst ligga på samma nivå som Uppsala län i sin helhet år 2020.
Mått: Självskattad hälsa (16-85+ år)
•

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare, det ska finnas flera behöriga sökande
till samtliga tjänster som kommunen annonserar ut år 2020.
Mått: Andel tjänster som ratt mer än en behörig sökande.

•

Kommunkoncernens energi-, bränsle- och drivmedelsanvändning ska vara 100 %
förnyelsebar år 2025 samt att årliga energieffektiviseringar om 2%
(normalårskorrigerat) ska ske.
Mått: Andel av energi, bränslen och drivmedel som är förnyelsebart samt årlig
(normalårskorrigerad) energieffektivisering.

Strategier för att uppnå målen
Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans
Att utveckla samarbetet mellan kommunens olika verksamheter så att vi ökar kvaliteten och
förbättrar resultaten.
Effektivt lokalutnyttjande.
Att vara en attraktiv arbetsgivare för att på bästa sätt attrahera behörig personal.
Utifrån forskning och beprövad erfarenhet utveckla verksamheterna mot ständig förbättring.
Att alla som arbetar i Tierps kommun verkar för att skapa trygga, tillgängliga och
välkomnande miljöer i våra verksamheter.
Vidareutveckla näridrottsplatser i samarbete med kultur och fritid för att främja spontanidrott
samt utarbeta en strategi för att öka elevers dagliga fysiska aktivitet i skolan.
Sida 27 av 39

NÄRODLAD
POLITIK

Verksamhetsplan 2018

Centerpartiet

Öka attraktiviteten och vårt värdskap
Elever och vårdnadshavare ska mötas av respekt, lyhördhet och en tärande miljö som ger
stimulans, trygghet och goda resultat.
Att redan i grundskolan arbeta för förståelse av begreppen entreprenörsskap och
entreprenöriellt lärande (att elever, vårdnadshavare och medarbetare ska förstå vikten av
kopplingen mellan utbildning och näringsliv samt motiveras till strävan efter elevers goda
resultat i skolan.
Chefer och medarbetare ges kontinuerlig kompetensutveckling för att kvaliteten ska öka. En
grundskola av hög kvalitet bidrar till god marknadsföring av kommunen.
Successivt utveckla tätorterna
Att arbeta för att klara en befolkningsökning/elevökning genom flexibla upptagningsområden.
Öka den upplevda sociala gemenskapen
Att kartlägga och utvärdera redan befintliga insatser. Vidare att utifrån denna kartläggning
och utvärdering utveckla och intensifiera insatser som bedöms som framgångsrika för att
motverka att unga far illa i skolan, på fritiden eller i familjen.
För detta behövs bland annat en elevhälsa av god kvalitet.
Insatser ska bygga på samverkan mellan alla verksamheter.
Minska kommunens negativa klimatpåverkan
Att utbilda eleverna och arbeta för förståelse för att minska den negativa klimatpåverkan är av
stor vikt.
Att utbilda personalen i gott miljötänk och i vad verksamheterna kan bidra med för att uppnå
höjda miljökrav.
Att uppmuntra kommunens förskolor och skolor att certifiera sig samt fortsätta arbeta enligt
Grön Flagg.
Att arbeta för god kosthållning och minimerat matsvinn.
Att samordna lokalutnyttjande, transporter med mera på effektiva sätt.

Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse
Att uppmuntra kommunens förskolor och skolor att certifiera sig samt fortsätta arbeta enligt
Grön Flagg.
Utarbeta en strategi för att öka elevers dagliga fysiska aktivitet i skolan.
I övrigt inga förändringar i förhållande till huvudförslaget.
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GYMNASIESKOLA
Verksamhetsid
Ge en god grund för fortsatta studier, yrkesverksamhet samt för personlig utveckling och ett
aktivt deltagande i samhällslivet.

Aktuella mål och tillhörande mått för att följa utvecklingen mot målen
•

Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska överstiga 75 % år 2018 och till år
2030 ska minst 85 % ta examen inom 4 år.
Mått: Gymnasieelever med examen inom 4 år.

•

Andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 år ska överstiga 80% år 2020.
Mått: Nattbefolkningens förvärvsfrekvens.

•

Antal nystartade företag per år ska överstiga 13 företag per 1000 invånare.
Mått: Antalet nystartade företag per 1000 invånare.

•

Kommuninvånarnas självskattade hälsa samt skillnader mellan grupper och individer
ska minst ligga på samma nivå som Uppsala län i sin helhet år 2020.
Mått: Självskattad hälsa (16-85+ år)

•

Kommunkoncernens energi-, bränsle- och drivmedelsanvändning ska vara 100 %
förnyelsebar år 2025 samt att årliga energieffektiviseringar om 2%
(normalårskorrigerat) ska ske.
Mått: Andel av energi, bränslen och drivmedel som är förnyelsebart samt årlig
(normalårskorrigerad) energieffektivisering.

•

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare, det ska finnas flera behöriga sökande
till samtliga tjänster som kommunen annonserar ut år 2020.
Mått: Andel tjänster som fått mer än en behörig sökande.

Strategier för att uppnå målen
Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans
Att noggrant samarbeta mellan olika delar av kommunens verksamheter så att vi maximerar
kvalitet och resultat.
Skolans attraktivitet ska öka genom ett bra programutbud och ytterligare utvecklat samarbete
med näringslivet. Ökat elevinflytande.
Att arbeta för förståelse av begreppen entreprenörsskap och entreprenöriellt lärande — alltså
att elever, vårdnadshavare i förekommande fall och medarbetare ska förstå vikten av
kopplingen mellan utbildning och yrkesliv samt motiveras till strävan mot elevers goda
resultat i skolan.
Samarbetet med näringslivet ska utvecklas vidare exempelvis inom ramen för
collegekonceptet.
Studie- och yrkesvägledning är under utveckling och det arbetet ska fortsätta.
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Samarbetet med UF (Ung Företagsamhet) är under utveckling och det arbetet ska fortsätta.
Att kommunicera arbetet tydligt mellan olika verksamheter så att vi inte jobbar dubbelt utan
hela tiden ser till hela kommunens och medborgarnas bästa.
Lokalutnyttjandet ses ständigt över.
Restriktivitet och noggrann planering iakttas vid rekryteringar.
Att noggrant bevaka och följa upp så att inga delar av verksamheterna blir kvar av "slentrian",
då vi utvecklar och går in i framtiden.
Ett prioriterat område för Högbergsskolans utveckling de närmaste åren, är att fånga upp och
fortsätta det mycket goda arbete som bedrivs med integrationsprocessen för våra nyanlända.
Vårt ungdomsgymnasium och vår vuxenutbildning ska möta de nya krav som ställs i och med
det stora antalet nyanlända och det stora antalet arbetslösa i samhället. I övrigt bör
organisation och programutbud ses över för att uppgjord, långsiktig plan mot positiv
utveckling för skolan ska bevaras och säkras.
Öka attraktiviteten och vårt värdskap
Ge god marknadsföring av gymnasium och vuxenutbildning. Ungdomar och vuxna ska mötas
av respekt, lyhördhet och en lärande miljö som ger stimulans och trygghet och goda resultat.
Individuellt anpassad undervisning samt uppföljning av måluppfyllelse för att öka andelen
gymnasieelever med examen inom fyra år.
Fortsätta uppdraget mot att planera för ett centrum för yrkesutbildningar.
Chefer och medarbetare ges kontinuerlig kompetensutveckling för att kvaliteten ska öka. En
gymnasieskola av hög kvalitet bidrar till god marknadsföring av kommunen.
Successivt utveckla tätorterna
Att öka attraktiviteten för kommunen som tillväxtort via hög kvalitet i ett attraktivt
gymnasium och en attraktiv vuxenutbildning.
Öka den upplevda sociala gemenskapen
Att leva upp till kraven som ställs i våra styrdokument, både från stat och vår kommun.
Kartlägga och utvärdera redan befintliga insatser. Vidare att utifrån denna kartläggning och
utvärdering utveckla och intensifiera insatser som bedöms som framgångsrika för att
motverka att unga och vuxna far illa i skolan, på fritiden eller i familjen. För detta behövs
bland annat en elevhälsa av god kvalitet. Insatser ska bygga på samverkan mellan förskola,
skola, socialtjänst och kultur och fritid.
Minska kommunens negativa klimatpåverkan
Att utbilda eleverna och arbeta för förståelse för att minska den negativa klimatpåverkan är av
stor vikt och avgörande för kommande generationer.
Att arbeta för god kosthållning och för att minimera matsvinn.
Att utbilda personalen i gott miljötänk och vad verksamheterna kan bidra med för att uppnå
hårdare miljökrav.
Att samordna lokalutnyttjande, transporter med mera på effektiva sätt.
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Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse
Verksamhetsförändringar 2018-2020
I arbetet med att utveckla ett centrum för yrkesutbildningar - ta fram en plan för byggande,
ekonomi och tidsplan i samarbete med fastighetsbolaget samt presentera planen för
kommunfullmäktige som sedan ska ta ställning till investeringens utformning och omfattning.
Arbetet med att utveckla specialidrotter och estetiska ämnen som kan väljas att läsas inom
ramen för ordinarie program fortsätter.
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ÄLDREOMSORG
VerksamhetsW
Äldreomsorgen ska verka för att tillvarata kundens egna resurser i livets olika skeden och i
samråd stötta och/eller vårda utifrån individuella förutsättningar och behov. Vårt
förhållningssätt ska vara väl förankrat i vår värdegrund där respekt betyder att vi ser varje
människa för den denne är, för varje person är unik. Varje medarbetare har ett ansvar att
fullgöra sitt uppdrag och se konsekvenserna av sitt handlande. Tillsammans inspirerar vi till
framtidstro genom att våga se möjligheter i stället för problem. Vårt kundfokus bygger på ett
starkt engagemang och en vilja att se, lyssna och vara nyfiken på den vi är till för. Vård och
omsorg har mod att göra annorlunda.
Aktuella mål och tillhörande mått för att följa utvecklingen mot målen
•

Planera för ca 300 bostäder per år till 2023.
Mått: Färdigställda lägenheter i nybyggda småhus och flerfamiljshus i Tierps kommun

•

Kommuninvånarnas självskattade hälsa samt skillnader mellan grupper och individer
ska minst ligga på samma nivå som Uppsala län i sin helhet år 2020.
Mått: Självskattad hälsa (16-85+ år)

•

Kommunkoncernens energi-, bränsle- och drivmedelsanvändning ska vara 100 %
förnyelsebar år 2025 samt att årliga energieffektiviseringar om 2%
(normalårskorrigerat) ska ske.
Mått: Andel av energi, bränslen och drivmedel som är förnyelsebart samt årlig
(normalårskorrigerad) energieffektivisering.

•

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare, det ska finnas flera behöriga sökande
till samtliga tjänster som kommunen annonserar ut år 2020.
Mått: Andel tjänster som fått mer än en behörig sökande.

•

Kommunen ska vara attraktiv och befolkningsökningen ska ligga på en nivå om minst
200 per år från och med år 2019.
Mått: Antal kommuninvånare 31/12.

Strategier för att uppnå målen
Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans
Verksamhetens inriktning ska utgå från en god hushållning med tillgängliga resurser för ökad
kostnadseffektiv itet.
Införa personcentrerat förhållningssätt för att stärka den enskildes delaktighet, inflytande och
trygghet.
Kvalitetsäkra budgetprocessen med månatliga uppföljningar gemensamt med ekonom.
Nyttja befintlig kompetens över verksamhetsgränserna och samordna schemaplanering för att
öka samordningsvinsterna.
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Arbeta med handlingsplaner utifrån resultat i nationella jämförelser samt införa IBIC under
2017-2019.
Införa/använda sig av verktyg för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och införa
strukturerad digital dokumentation.
Upprätta långsiktiga kompetensutvecklingsplaner på verksamhetsnivå samt ett aktivt
rehabiliteringsarbete för att minska sjukfrånvaron.
Öka attraktiviteten och vårt värdskap
Alla medarbetare ska ha ett professionellt bemötande, som stärker kommuninvånarnas
förtroende för våra tjänster.
God tillgänglighet till information, både muntlig och skriftlig samt på kommunens webbplats,
om de möjligheter som vård- och omsorgsverksamheten erbjuder.
Intensifiera arbetet med att öka valfriheten inom äldreomsorgen t.ex. genom utökning av
LOV.
Verksamheten arbetar för att förstärka den positiva bilden av kommunen genom att effektivt
lyfta fram goda exempel och arbeta för goda resultat i nationella jämförelser.
Alla medarbetare bidrar till marknadsföring genom att ha ett gott bemötande, använda
arbetskläder och väl synliga namnbrickor med kommunens logotyp.
Successivt utveckla tätorterna
Bidra med kompetens i kommunens planering av bostäder till exempel planberedning,
framtagande av kravspecifikationer med mera.
Fortsatt arbete med aktiviteter i handlingsplanen Boendeplan för äldre.
Fortsatt arbete för etablering av nytt LOU-upphandlat vård- och omsorgsboende.
Utveckla verksamheten med öppna insatser, identifiera behovet och etablera verksamheter
som är anpassade efter kundernas behov.
Vidareutveckla närvårdsarbetet.
Marknadsföra kommunen som arbetsgivare, dels genom deltagande i mässor men också
genom att vara en attraktiv arbetsgivare.
Öka den upplevda sociala gemenskapen
Vård och omsorgsarbete med folkhälsa kännetecknas av ett förebyggande förhållningssätt, att
motverka utanförskap och underlätta integration så att den enskilde ska få bästa möjliga stöd,
vård och omsorg. Arbetet sker genom samverkan internt och externt på alla nivåer, från
allmänt förebyggande till individuellt anpassade insatser. Dokumenterade rutiner ska finnas
för de olika samverkansformerna.
Verksamheten ska skapa språkstödjande strukturer, möjliggöra en breddad rekrytering och ta
tillvara utlandsfödda personers kompetens. Verksamheten ingår i ESF-projekt KIVO-C
(kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg, C-län) vilket innebär att språkombud och
inkluderingshandledare utbildas.
Arbetsplatserna ska kännetecknas av ett öppet klimat med engagerade och ansvarstagande
medarbetare. Nöjda medarbetare leder till goda ambassadörer för yrket och en attraktiv
arbetsgivare.
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Minska kommunens negativa klimatpåverkan
Verksamheten bidrar till en hållbar utveckling genom att verka för ett miljötänkande och
genom att aktivt söka miljövänliga alternativ. Minska matsvinnet på vård- och
omsorgsboendena.
Genomföra en kartläggning av möjligheten att effektivisera våra transporter inom hemtjänsten
till exempel optimerad ruttplanering, elbil, elcykel, digital tillsyn med mera.
Påbörja energieffektiviserande åtgärder gemensamt med Tierpsbyggen.

Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse
Intensifiera arbetet med att öka valfriheten inom äldreomsorgen t.ex. genom en utökning av
LOV.
I övrigt inga förändringar i förhållande till huvudförslaget.
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FUNKTIONSHINDRANDEOMSORG
Verksamhetsid
Funktionshindradeomsorgen ska verka för att tillvarata kundens egna resurser i livets olika
skeden och i samråd stötta och/eller vårda utifrån individuella förutsättningar och behov. Vårt
förhållningssätt ska vara väl förankrat i vår värdegrund där respekt betyder att vi ser varje
människa för den denne är, för varje person är unik. Varje medarbetare har ett ansvar att
fullgöra sitt uppdrag och se konsekvenserna av sitt handlande. Tillsammans inspirerar vi till
framtidstro genom att våga se möjligheter i stället för problem. Vårt kundfokus bygger på ett
starkt engagemang och en vilja att se, lyssna och vara nyfikna på dem vi är till för. Vård och
omsorg har mod att göra annorlunda.

Aktuella mål och tillhörande mått för att följa utvecklingen mot målen
•

Planera för ca 300 bostäder per år till 2023.
Mått: Färdigställda lägenheter i nybyggda småhus och flerfamiljshus i Tierps kommun

• Kommuninvånarnas självskattade hälsa samt skillnader mellan grupper och individer
ska minst ligga på samma nivå som Uppsala län i sin helhet år 2020.
Mått: Självskattad hälsa (16-85+ år)
• Kommunkoncernens energi-, bränsle- och drivmedelsanvändning ska vara 100 %
förnyelsebar år 2025 samt att årliga energieffektiviseringar om 2%
(normalårskorrigerat) ska ske.
Mått: Andel av energi, bränslen och drivmedel som är förnyelsebart samt årlig
(normalårskorrigerad) energieffektivisering.
•

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare, det ska finnas flera behöriga sökande
till samtliga tjänster som kommunen annonserar ut år 2020.
Mått: Andel tjänster som fått mer än en behörig sökande.

Strategier för att uppnå målen
Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans
Verksamhetens inriktning ska utgå från en god hushållning med tillgängliga resurser för ökad
kostnadseffektivitet. Införa personcentrerat förhållningssätt för att stärka den enskildes
delaktighet, inflytande och trygghet. Kvalitetssäkra budgetprocessen med månatliga
uppföljningar gemensamt med ekonom. Nyttja befintlig kompetens över
verksamhetsgränserna och samordna schemaplanering för att öka samordningsvinsterna.
Arbeta med handlingsplaner utifrån resultat i nationella jämförelser samt införa IBIC under
2017-2019. Införa/använda sig av verktyg för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
och införa strukturerad digital dokumentation. Upprätta långsiktiga
kompetensutvecklingsplaner på verksamhetsnivå samt ett aktivt rehabiliteringsarbete för att
minska sj ukfrånvaron.
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Öka attraktiviteten och vårt värdskap
Alla medarbetare ska ha ett professionellt bemötande, som stärker kommuninvånarnas
förtroende för våra tjänster.
God tillgänglighet till information, både muntlig och skriftlig samt på kommunens webbplats,
om de möjligheter som vård- och omsorgsverksamheten erbjuder.
Verksamheten arbetar för att förstärka den positiva bilden av kommunen genom att effektivt
lyfta fram goda exempel och arbeta för goda resultat i nationella jämförelser.
Alla medarbetare bidrar till marknadsföring genom att ha ett gott bemötande, använda
arbetskläder och väl synliga namnbrickor med kommunens logotyp.
Successivt utveckla tätorterna
Bidra med kompetens i kommunens planering av bostäder genom deltagande i olika forum till
exempel planberedning, framtagande av kravspecifikationer med mera.
Påbörja etablering av en ny gruppbostad i Tierp.
Fortsatt arbete med Boendeplan för bostad med särskild service för vuxna LSS 9§9, Lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade.
Vidareutveckla närvårdsarbetet.
Marknadsföra kommunen som arbetsgivare, dels genom deltagande i mässor men också
genom att vara en attraktiv arbetsgivare.
Öka den upplevda sociala gemenskapen
Vård och omsorgsarbete med folkhälsa kännetecknas av ett förebyggande förhållningssätt, att
motverka utanförskap och underlätta integrationen så att den enskilde ska få bästa möjliga
stöd, vård och omsorg. Arbetet sker genom samverkan internt och externt på alla nivåer, från
allmänt förebyggande till individuellt anpassade insatser. Dokumenterade rutiner ska finnas
för de olika samverkansformerna.
Verksamheten ska skapa språkstödjande strukturer, möjliggöra en breddad rekrytering och ta
tillvara utlandsfödda personers kompetens genom deltagande i KIVO-C (kvalitetssäkrad
inkludering i vård och omsorg, C-län ). Detta innebär att verksamheten utbildar språkombud
och inkluderingshandledare.
Arbetsplatserna ska kännetecknas av ett öppet klimat med engagerade och ansvarstagande
medarbetare. Nöjda medarbetare blir goda ambassadörer för yrket och för att sprida bilden av
en attraktiv arbetsgivare.
Minska kommunens negativa klimatpåverkan
Verksamheten bidrar till en hållbar utveckling genom att verka för ett miljötänkande och
genom att aktivt söka miljövänliga alternativ.
Kartlägga de befintliga inköpen av närproducerade produkter för att därefter upprätta en
långsiktigt plan för att öka andelen närproducerade inköp.
Påbörja energieffektiviserande åtgärder gemensamt med Tierpsbyggen.

Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse
Inga förändringar i förhållande till huvudförslaget.
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INDIVID OCH FAMILJEOMSORG
Verksamhetsid
Individ-och familjeomsorgen ska inom ramen för gällande lagstiftning genom samverkan med
andra aktörer medverka till att särskilt utsatta invånare och grupper ska känna trygghet.
Individ- och familjeomsorgen ska med hänsyn tagen till människors eget ansvar för sin och
andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla målgruppernas egna resurser.
Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet

Aktuella mål och tillhörande mått för att följa utvecklingen mot målen
•

Planera för ca 300 bostäder per år till 2023.
Mått: Färdigställda lägenheter i nybyggda småhus och flerfamiljshus i Tierps kommun

•

Andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 år ska överstiga 80% år 2020.
Mått: Nattbefolkningens förvärvsfrekvens.

• Kommuninvånarnas självskattade hälsa samt skillnader mellan grupper och individer
ska minst ligga på samma nivå som Uppsala län i sin helhet år 2020.
Mått: Självskattad hälsa (16-85+ år)
• Kommunkoncernens energi-, bränsle- och drivmedelsanvändning ska vara 100 %
förnyelsebar år 2025 samt att årliga energieffektiviseringar om 2%
(normalårskorrigerat) ska ske.
Mått: Andel av energi, bränslen och drivmedel som är förnyelsebart samt årlig
(normalårskorrigerad) energieffektivisering.
•

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare, det ska finnas flera behöriga sökande
till samtliga tjänster som kommunen annonserar ut år 2020.
Mått: Andel tjänster som fått mer än en behörig sökande.

Strategier för att uppnå målen
Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomi i balans
Ekonomen har fortsatt månatliga avstämningar på enhetsnivå som därefter stäms av med
verksamhetschef. Samverkan med upphandlingsenheten. Hög kostnadseffektivitet. I större
utsträckning använda sociala medier för att nå ut till medborgarna med relevant information.
Även uppdatera informationen på hemsidan. Deltagande i länsövergripande samverkan kring
gemensamma utmaningar. Utveckla hemmaplanslösningar i syfte att erbjuda bra vård och
stöd, men även för att undvika kostnadsdrivande externa placeringar. Samverkan med
regionen i form av utveckling av närvård är en framgångsfaktor. Möjliggöra kortare väntetid
vid utskrivning från slutenvården i samverkan med primärvården och andra relevanta aktörer.
I syfte att stärka folkhälsan och tryggheten har verksamheten samverkan med lokala
kvinnojouren samt brottsofferjouren i länet. Det bedrivs även ett aktivt arbete för att stötta till
egen försörjning.
Följa och vid behov revidera fastlagda processer i kvalitetsledningssystemet i enlighet med
SOSFS 2011:9.
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Öka attraktiviteten och vårt värdskap
Medvetet verka för den positiva bilden av Tierp till exempel i samband med rekryteringar.
Använda bland annat sociala medier för att marknadsföra oss. Utveckla formerna för
distansarbete med bibehållen säkerhet och kvalitet. Satsningar på kompetensutveckling,
friskvård och en tydlig lönestrategi i samverkan med facken. Avlastning för handläggare i
form av administrativt stöd. Samverkan med HR.
Fortsatt implementering av IBIC. Öppethållande i myndighetens reception i relation till
behov. Skapa flera feriearbeten för ungdomar.
Successivt utveckla tätorterna
Aktivt arbeta för att frigöra lägenheter i dag använda som kontorsrum eller av annan
verksamhet men som kan bedrivas i andra lokaler, för att möjliggöra inflyttning till
kommunen.
Öka den upplevda sociala gemenskapen
Fortsatt utveckling av den treåriga kompetensutvecklingsplanen för IFO i syfte att även i
fortsättningen ha kompetenta medarbetare men även för att synliggöra Tierps kommun som
en attraktiv arbetsgivare. Satsa på. nya former för sysselsättning för de som står längst ifrån
arbetsmarknaden. Samverka med andra kommunala aktörer, men även ideella föreningar,
arbetsförmedlingen, polisen med flera kring våra nyanlända/asylsökande. Vidareutveckling av
nya och upparbetade samverkansforum mellan till exempel socialtjänst, skola, kultur och
fritid och polis.
Fortsatt utveckling av arbetsmarknadsenheten där samverkan med näringslivet är prioriterat.
Fortsatt utveckling av insatser i samverkan med övriga aktörer i syfte att undvika lång tid av
utanförskap.
Särskild vikt läggs på att underlätta inträde på arbetsmarknaden för nyanlända, bland annat i
samverkan med länets övriga kommuner.
Aktivt arbeta med unga som riskerar att inte fullfölja gymnasiet.
Fortsatt samverkan med arbetsförmedlingen bland annat inom ramen för
samordningsförbundet, för att tillsammans skapa förutsättning för särskilt svaga grupper.
Minska kommunens negativa klimatpåverkan
Fortsätta med vårdplaneringar via kamera för kunder som ska skrivas ut från slutenvården på
annan ort än Tierp. Genomföra vissa uppföljningar av barnplaceringar på annan ort via ny
teknik såsom Skype för att undvika långa transporter.

Verksamhetsförändringar och övriga frågor av strategisk betydelse
Inga förändringar i förhållande till huvudförslaget.
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EKONOMISK ORDLISTA
Anläggningskapital
Bundet eget kapital i anläggningar, utgör skainaderi
mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder,

Anläggningstillgångar
Tillgång avsedd för stadigvarande innehav, så som
tax. fastigheter och Inventarier.

Avskrivningar

Likvida medel
Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort
sikt, 1ex kassa- och banktilgångar, postväxlar, sand
värdepapper,

Likviditet
Beskriver den kortsiktiga betalningsförmågan, med
andra ord förmågan att betala de löpande utgifterna,
Bedöms utifrån om kommunen har omsättningstillgångar tom relativt snabbt kan omsättas till pengar
för att betala de kortsiktiga skulderna och löpande
utgifter.

En kostnad som eka motsvara tolgångens
värdeminskning. Dessa kostnader för tillgången
fördelas över det antal år som avskrivningsliden är
vald alt ske. En maskin som köptes for t.ex.
100 000 kronor, med 5 års avskrivningstid, ger en
avskrivning på 20 000 kronor per år (100 000/5).

Långfristiga fordringar och skulder hänförliga till den
löpande verksamheten som förfaller 1111 betalning
senare än ett år efter balansdagen.

Avsättningar

Mnkr

Medel sätts av för en skuld som uppstått men som
ännu inte behöver betalas, exempelvis avsättning av
medel för att betala pensioner till personal i
framtiden.

Miljontal kronor.

Balansräkning
Visar den ekonomiska ställningen vid verksamhets•
årets slut uppdelat på tillgångar, eget kapital,
avsättningar och skulder.

Eget kapital
Skillnaden mellan kommunens totala tillgångar och
summan av avsättningar och skulder enigt balans,
räkningen, dvs. nettoförmögenheten.

Finansnetto
Finansiella intäkter minus finansiella kostnader. I
finansnettot ingår kostnader för främmande kapital
(lån) och Intäkter från placering av likvida medel
Intäkt

Är försäljningsvärdet av de prestationer (varor eller
tjänster) som levererats eller utförts under en viss
tidsperiod.

Kapitalbindning
Kortfristiga fordringar minskade med kortfristiga
skulder exkl eventuell fikviditetsupplåning.

Kassaflodesanalys
Kassafiödesanalysen visar förändringen av likvida
medel under året,

Kortfristiga fordringar och skulder
Kortfristiga fordringar och skulder hänförliga till den
löpande verksamheten som förfaller Et betalning
inom ett år efter balansdagen.

Kostnad
Är utgifterna för de resurser kommunen förbrukar

Långfristiga fordringar och skulder

Nettokostnader
Netto innebär efter avdrag. Nettokostnad för
kommunen bir således driftkostnader efter avdrag
för driftbidrag, avgifter och ersättningar.

Omsättningstillgångar
Tillgångar som Inte år anläggningstillgångar, dvs.
Innehas Inte for stadigvarande bruk i verksamheten.
Istället år det vad som kan omsättas till pengar
relativt snabbt, exempelvis varulager och
kundfordringar, men även likvida medel,

Resultaträkning
Redovisning av samtliga intäkter och kostnader
under en viss period, tex, verksamhetsåret i
resultaträkningen redovisas endast externa poster,
dvs, intäkter och kostnader sedan kommunens
Interna poster har eliminerats.

Rörelsekapital
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rereisekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka på kort sikt.

Solid det
Andelen eget kapital av de totala !gångarna, dvs,
graden av egna finansiella tillgångar. Mäter
betalningsförmågan på lång slkl, med andra ord
möjligheten all betala sina skulder med egna medel.

Tkr
Tusental kronor.
Arsarbetare
Antal årsarbetare räknas fram utifrån all arbetad tid,
oavsett anställningsform, inklusive frånvaro.
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Moderaterna i Tierp Budget 2018
Reservation
Med anledning av kommunstyrelsens beslut i Tierp 2017-10-17, ärende 22 på
dagordningen vill undertecknade ledamöter anföra reservation till förmån för
nedanstående yrkande

Ett starkare Tierp!
Tierp är en bra plats på jorden. Vi som bor här har anledning att vara glada över vår
bygd, och kan vara stolta över mycket. Här finns vacker natur, flera levande tätorter och
bra kommunikationer med närhet till Uppsala, Gävle och Stockholm, med allt vad de kan
bjuda på i form av kultur och arbetsmarknad. Här finns viktiga delar av Sveriges historia.
Att ta ansvar för ekonomin är en central del i Moderaternas plan för ett starkare Tierp.
Bara med en stark ekonomi som grundkan vårt välstånd, vår sammanhållning och vår
trygghet öka. En stark gemensam ekonomi med stabila finanser är en av kommunens
viktigaste konkurrensfördelar och skapar trygghet för företag att investera och hushåll att
konsumera. En stark ekonomi och att fler kommer i jobb är också en förutsättning för vår
gemensamma skattefinansierade välfärd. Utgiftsökningar i bidragssystemen ska inte få
tillåtas tränga undan resurser till vård, skola, omsorg och rättsväsende. När fler betalar
skatt och skattebasen växer skapas mer resurser till duktiga lärare i skolan, god mat på
omsorgsboendet och trygg vård på akutmottagningen.
Kommunen har sedan dess bildande styrts av socialdemokrater, i egen majoritet eller i
koalition, och tyvärr är det mycket som kan förbättras. I vår budget 2018 och flerårsplan
2019-2020 presenterar vi vad vi vill göra för att kommunen ska bli ännu bättre.
Världens bästa skola här i Tierp
Kommunens allra viktigaste åtagande är att ge våra barn bästa tänkbara start i livet. Det
viktigaste för elevernas resultat är engagerade och motiverade lärare som undervisar i
de ämnen de har behörighet i. En skola där alla elever får tidigt stöd för att lyckas utifrån
sina förutsättningar. En skola där mobbing och kränkande handlingar tas på största
allvar och åtgärdas. Skolan behöver politiker som har en vision och ett starkt ledarskap
som skapar förutsättningar för att kunna driva kreativa och innovationsrika skolor med
välutbildad personal som ges möjlighet att ta sitt ansvar.
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God omsorg till alla behövande
Samhället har en skyldighet att se till att den som behöver vård och omsorg också får
det, oavsett ålder, kön, härkomst, etc. Ansvaret är ibland delat mellan regionen som
svarar för sjukvården, och kommunen som svarar för omsorgerna. Ett smidigt
samarbete skall göra att den enskilde inte märker vilken huvudman som ger vården eller
omsorgen. Detta är synnerligen viktigt då vi moderater tror på en ökad mångfalt bland
utförarna. Lagen om Valfrihetssystem (LOV) innebär att företag och organisationer kan
erbjuda omsorg. Det skapar mångfald i utbudet, vilket ger den enskilde vårdtagaren
valfrihet, och de vårdanställda medarbetarna möjlighet att välja arbetsgivare.
En god äldreomsorg är en hjärtefråga för oss. Det handlar bland annat om att kunna
välja vilken hjälp man får, och av vem. Äldre med vårdbehov är inte en enhetlig grupp.
Därför måste äldreomsorgen skifta fokus från ett ensidigt vårdperspektiv, till ett
perspektiv där man utgår från det friska och individens ökande krav på oberoende och
självständighet.
Kommunens medarbetare är nyckeln till framgång
Det är många medarbetare i kommunens verksamheter. Det är i mötet med kunden,
eleven, omsorgstagaren och medborgaren, som den kommunala verksamheten
levererar. En god personalpolitik är därför avgörande för att verksamheten skall vara
bra. Ett modernt, drivande och positivt ledarskap på alla nivåer är grunden för framgång.
Kommunen skall vara professionell i sin rekrytering av alla tjänster.
Det skall vara roligt att arbeta i Tierps kommun. Glädje och entusiasm hos
medarbetarna innebär en bra service, och är det bästa bidraget till kommunens
varumärke.
En kommun för alla
Sverige skall vara ett öppet och inkluderande land som tar tillvara på alla människors
kunskaper. Många i vår kommun kommer från andra länder och kulturer. Vi Moderater
anser att arbete är den bästa vägen att bryta utanförskap, och att en individanpassad
introduktion, är rätt väg in på den svenska arbetsmarknaden. Möjlighet till egen
försörjning är nyckeln till god integration. Därför är arbetslinjen också den bästa och
mest humana integrationspolitiken.
God ekonomisk hushållning
Hur det går för Sveriges ekonomi är avgörande för Tierp. Tierps kommun skall drivas
effektivt. Alla som bor här skall få ut mesta möjliga för de pengar de betalar i skatt. Där
privata utförare, föreningar eller fler kommuner tillsammans har förutsättningar att driva
verksamheten bättre, skall denna konkurrensutsättas.
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En god ekonomisk hushållning gör att vi står ekonomiskt starka oberoende
konjunkturläge. Därför står vi Moderater fast vid ett ekonomiskt resultat på 2 % över
planperioden samtidigt som investeringarna inte skall överskrida summan av resultatet
och avskrivningar under samma period. Att leva upp till detta samtidigt som belåningen
inte ökar ger mycket goda förutsättningar till att möte framtida utmaningar.
För oss Moderater är det viktigt att den enskilde aldrig betalar mer skatt, än vad som
verkligen är nödvändigt. Ett lågt skattetryck innebär frihet att själv bestämma över de
resurser vi arbetat ihop. Detta är en viktig del av vår ideologi, där den enskildes makt att
få bestämma över sitt liv är i centrum. Därför föreslår vi en skatte sänkning med 15 öre.

YRKANDE
Härmed yrkas att kommunstyrelsen måtte föreslå kommunfullmäktige besluta
Att fastställa upprättat förslag till driftsbudget, resultatbudget, finansieringsbudget,
balansbudget och investeringsbudget 2018 enligt Moderaterna i Tierps budget 2018
Att fastställa borgensavgift för år 2018 till 0,30%
Att uppdra till kommunstyrelsen, enligt finanspolicy, att uppta eventuella lån 2018 inom
en ram på 200 mkr för omsättning och nyupplåning
Att fastsälla förslag till flerårsplan 2018-2019 enligt Moderaterna i Tierps budget 2018
Att fastställa särskilt redovisade beslut enligt Moderaterna i Tierps budget 2018
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VERKSAMHETERNAS NETTORAMAR 2018-2020

Ansvarsområde
Revision
Valnämnd
Jävsnämnd
Lönenämnd
IT-nämnd
Kommunstyrelse
Kommunchef
Medborgarservice
Gemensam service
Produktion
Kultur och Fritid
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Äldreomsorg
Funktionshindradeomsorgen
Individ och familjeomsorg

Summa Driftbudgetens nettokost.

Prognos Budget och flerårsplan
2017
2018
2019

2020

1 021
28
39
0
0

1 043
529
40
0
0

1 060
137
42
0
0

1 084
16
43
0
0

22 227
31 827
70 601

18 116
34 970
69 042

18 438
35 836
70 154

18 908
36 683
71 779

68 074
100 596
238 272
127 644
232 150
88 468
146 327

68 759
107 634
247 172
128 712
239 535
87 912
144 300

71 935
109 356
251 055
130 772
243 367
89 319
146 705

74 005
111 871
256 726
133 780
248 964
91 373
148 217

1 127 274

1 147 764

1 168 176

1 193 449

KOMMENTAR TILL VERKSAMHETERNAS NETTORAMAR
Moderaternas förslag till nettoramar utgår från vår grundtanke om individen i centrum,
mångfald och valfrihet. Medborgarnas rätt till en väl fungerande verksamhet av hög
kvalité och till rätt kostnad. Omfördelning inom den kommunala ekonomin och
förändrade arbetsmetoder är på det enda sätt vilket vi kan förstärka välfärdens kärna
utan att begära mer pengar från skattebetalarna.
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RESULTAT, FINANSIERINS OCH BALANSBUDGET 2018-2020
2018

2019

2020

-1 203 468

-1 230 991

-1 259 986

-32 240

-29 661

-28 687

-1 171 228

-1 201 330

-1 231 299

Skatteintäkter

842 779

870 592

898 374

Generella statsbidrag

359 469

364 327

370 823

-6 015

-6 210

-6 420

Finansiella intäkter

3 360

3 360

3 394

Finansiella kostnader

-5 880

-7 461

-7 891

Arets resultat

22 485
1,9%

23 278
1,9%

26 981
2,1%

22 485
40 375
-40 519
-1 186
30 000

23 278
35 580
-32762
-1209
20000

26 981
38 243
6888
-1234
-50000

51 155

44 887

20 878

-60 715
1 250

-53 500
2 000

-46 125
2 000

64
-59 401

64
-51 436

64
-44 061

-8 246

-6 549

-23 183

RESULTATBUDGET
Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar
Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Skatteförändring (öre)

-15

FINANSIERINGSBUDGET
Tillfördamedel:
Resultat efter finansnetto
Justering av ej rörelsepåverkande poster
Förråd justering
Kortfristiga fodringar
Kortfristiga skulder
Förändring lång och kortsiktig placering
Summa tillförda medel
Använda medel:
Brutto investeringar
Försäljning av anläggningstillgångar
Investering finansiella tillgångar
Minskning av långfristig fodringar
Summa använda medel
Förändring av rörelsekapital
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BALANSBUDGET (mkr)
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

949,5
141,2
1 090,7

974,4
165,1
1 139,5

977,4
148,2
1 125,6

Eget kapital
Avsättningar
Skulder
Summa eget kapital,avsättningar
och skulder

535,4
81,6
473,724
1 090,7

558,7
87,1
493,7
1 139,5

585,6
96,2
443,7
1 125,6

49%

49%

52%

Soliditet

KOMMENTAR TILL RESULTATBUDGETEN
När ekonomin nu befinner sig i en högkonjunktur är det avgörande att Tierp bygger upp
de säkerhetsmarginaler som krävs när nästa kris slår till. Det är särskilt viktigt då
utgifterna avseende investeringar och flera transfereringssystem har ökat avsevärt
under senare år. Tyvärr gör majoriteten tvärtom och bedriver trots högkonjunkturen en
expansiv politik med höjda driftskostnader och stora investeringar.
Detta sätter Tierps styrka och stabilitet på spel. Moderaterna kommer aldrig
kompromissa om ansvaret för offentliga finanser. Respekten för överskottsmål och
sunda investeringsvolymer är nyckeln till långstig ekonomisk hållbarhet.
Totalt sett ger budgetförslag för åren 2018-2020 stärkta offentliga finanser för
kommunen. Trots stora satsningar på, våra barn och ungas start i livet, omsorgen av
våra äldre samtidigt som vi sänker skatten.
Vi moderater fortsätter att arbeta utifrån den övergripande prioriteringsordning som
Allians för Tierp tillämpat sedan budget 2010. Det vill säga att vi utformar våra förslag
och satsningar efter följande prioriteringslista:
1.Ordning och reda i de kommunala finanserna
2. Fredande och utvecklande av välfärdens kärna
3. Kommunalskattesänkningar
Det budgetförslag vi lagt fram medger att vi kan uppfylla samtliga prioriteringar. Vår
långsiktiga målsättning är att återställ kommunalskattenivån till den nivå som var innan
2011 års höjning.
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INVESTERINGSBUDGET 2016-2018

Ansvarsområde
Revision
Valnämnd
Jävsnämnd
Lönenämnd
Kommunstyrelsen
Kommunchef
Medborgarservice
Gemensam service
Produktion
Kultur och Fritid
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Äldreomsorg
Funktionshindradeomsorgen
Individ och familjeomsorg
Nettoutgifter
Exploatering
Medborgarservice
Nettoutgift
Nettoutgift totalt

I

2018

2019

2020

0
0
0
0
0
0
49 445
1 845

0
0
0
0
0
0
42 025
1 250

0
0
0
0
0
0
32 700
1 250

2 150
750
1 100
2 000
2 575
500
350
60 715

2 950
750
1 100
2 000
2 575
500
350
53 500

4 900
750
1 100
2 000
2 575
500
350
46 125

40 220
40 220

31 466
31 466

-8 314
-8 314

100 935

84 966

37 811

Sida 8

I

KOMMENTAR TILL INVESTERINGSBUDGET
Moderaterna föreslår att investeringsbudgeten justeras i förhållande till majoritetens
förslag enligt följande.
• Markreserver minskas med 3 mkr 2018 och med 1 mkr respektiver år 2019 och
2020
• Centrummiljöer 2 mkr flyttas från 2019 till 2020
• Parker/grönområden flyttas från 2018 till 2019
• Reinvestering broar flyttas till 2020
• Gatubelysning stolpbyten föreslås ske i långsamare takt genom att minska
anslagen 2018 med 2 mkr och 2019 med 1,5 mkr
• Gång och cyckelvägar investeras i jämnare takt och 1 mkr flyttas från 2018 till
2020
• Kvarteret Lejonet flyttas till 2019
• Utvecklingsområde Stationsområde Tierp senareläggs med ett år start 2019
• Kråkstråket etapp 1 och 2 utgår under planperioden
• Maskinvägen/lndustrigatan senareläggs ett år start 2019
• Fiskvandringsvägar senaräggs ett år start 2019
• Naturreservaten utgår under planperioden
• Ny primärkarta flyttas ett år till 2020
• Bokbuss senareläggs ett år till 2020
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VERKSAMHETERNA

REVISIONENS NETTORAM
Moderaterna i Tierps budgetförslag innehåller inga förändringar avseende nettoram
jämfört med majoritetens förslag.
Revisionen

2018

2019

2020

2018-2020

Befintlig plan
Effektiviseringar/Besparing
Satsningar

1 043
0
0
1 043
0

1 060
0
0

1 084
0
0

1 060
0

1 084
0

3 187
0
0
3 187
0

Total kostnad
Diff mot plan

VALNÄMNDENS NETTORAM
Moderaterna i Tierps budgetförslag innehåller inga förändringar avseende nettoram
jämfört med majoritetens förslag.
Valnämnden
Befintlig plan
Effektiviseringar/Besparing
Satsningar
Total kostnad
Diff mot plan

2018

2019

2020

2018-2020

529
0
0
529

137
0
0
137

16
0
0
16

682
0
0
882

0

0

0

0

JÄVSNÄMNDENS NETTORAM
Moderaterna i Tierps budgetförslag innehåller inga förändringar avseende nettoram
jämfört med majoritetens förslag.
2018

2019

2020

2018-2020

Befintlig plan
Effektiviseringar/Besparing
Satsningar

40
0
0

43
0
0

Total kostnad
Diff mot plan

40
0

42
0
0
42
0

125
0
0
125
0

Jävsnämnden

43
0
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LÖNENÄMNDENS NETTORAM
Moderaterna i Tierps budgetförslag innehåller inga förändringar avseende nettoram
jämfört med majoritetens förslag.
2018

2019

2020

2018-2020

Befintlig plan
Effektiviseringar/Besparing
Satsningar

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Total kostnad
Diff mot plan

0
0

0
0

0
0

0
0

Lönenämnd

IT-NÄMNDENS NETTORAM
Moderaterna i Tierps budgetförslag innehåller inga förändringar avseende nettoram
jämfört med majoritetens förslag.
2018

2019

2020

2018-2020

Befintlig plan
Effektiviseringar/Besparing
Sttsningar

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Total kostnad
Diff mot plan

0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0

It-nämnd

KOMMUNCHEF NETTORAM
Moderaterna i Tierp föreslår en minskad nettoram med 2 mkr vilket beräknas motsvara
hela kommensens positiva nettoeffekt utav förslaget om sänkta sjuklönekostnader.
2018

2019

2020

2018-2020

Befintlig plan
Effektiviseringar/Besparing
Satsningar

20 116
-2 000
0

20 438
-2 000
0

20 908
-2 000
0

Total kostnad
Diff mot plan

18 116
-2 000

18 438
-2 000

18 908
-2 000

61 462
-6 000
0
55 462
-6 000

Kommunchef
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MEDBORGARSERVICE NETTORAM
Moderaterna i Tierps budget föreslår en minskad ram med 1 mkr. Den minskade ramen
härleds till ökade kostnadsmedvetenheten som återspeglas i prognos 2017.
Med borgarservice
Befintlig plan
Effektiviseringar/Besparing
Satsningar
Total kostnad
Diff mot plan

2018

2019

2020

2018-2020

35 970
-1 000

36 836
-1 000

37 683
-1 000

110 489
-3000

34 970
-1 000

35 836
-1 000

36 683
-1 000

107 489
-3 000

GEMENSAM SERVICE NETTORAM
Moderaterna i Tierps budget föreslår en minskad ram med 0,5 mkr genom en halvering
utav partistödet.
2018

2019

2020

2018-2020

Befintlig plan
Effektiviseringar/Besparing
Satsningar

69 542
-500
0

72 279
-500
0

Total kostnad
Diff mot plan

69 042
-500

70 654
-500
0
70 154
-500

212 475
-1500
0
210 975
-1 500

Gemensamservice

71 779
-500

KULTUR OCH FRITID NETTORAM
Moderaterna i Tierps budget föreslår en minskad ram med 3,5 mkr för 2018 och en lägre
uppräkningstakt med 1,5 mkr per år under planperioden. Nya verksamheter måste i
större utsträckning finansieras i befintlig ram genom effektiviseringar och
rationaliseringar.
2018

2019

2020

2018-2020

Befintlig plan
Effektiviseringar/Besparing
Satsningar

72 259
0
-3 500

80 505
0
-6 500

229 699
0
-15000

Total kostnad
Diff mot plan

68 759
-3 500

76 935
0
-5 000
71 935
-5 000

74 005
-6 500

214 699
-15 000

Kultur och Fritid
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FÖRSKOLA NETTORAM
Moderaterna i Tierps budgetförslag innehåller inga förändringar avseende nettoram
jämfört med majoritetens förslag.
2018

2019

2020

2018-2020

Befintlig plan
Effektiviseringar/Besparing
Satsningar

107 634
0
0

111 871
0
0

Total kostnad
Diff mot plan

107 634
0

109 356
0
0
109 356
0

328 861
0
0
328 861
0

Förskola

111 871
0

GRUNDSKOLA NETTORAM
Moderaterna i Tierps budgetförslag innehåller en satsning på 13,5 mkr över
planperioden jämfört med majoritetens förslag. Tillskottet är framförallt avsett att riktas
mot ökad kvalité och hälsa.
2018

2019

2020

2018-2020

Befintlig plan
Effektiviseringar/Besparing
Satsningar

242 672
0
4 500

246 555
0
4 500

Total kostnad
Diff mot plan

247 172
4 500

251 055
4 500

252 226
0
4 500
256 726
4 500

741 453
0
13 500
754 953
13 500

Grundskola

GYMNASIESKOLA NETTORAM
Moderaterna i Tierps budgetförslag innehåller inga förändringar avseende nettoram
jämfört med majoritetens förslag.
Gymnasieskola
Befintlig plan
Effektiviseringar/Besparing
Satsningar
Total kostnad
Diff mot plan

2018

2019

2020

2018-2020

128 712
0
0

130 772
0
0

133 780
0
0

128 712
0

130 772
0

133 780
0

393 264
0
0
393 264
0
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ÄLDREOMSORG NETTORAM
Moderaterna i Tierps budgetförslag innehåller inga förändringar avseende nettoram. Däremot så
föreslås ett projekt att minska kostnaderna för färdigbehandlade patienter vid UAS. Besparingen
används i den egna verksamheten för att öka tillgänglighet och kvalit&
2018

2019

2020

2018-2020

Befintlig plan
Effektiviseringar/Besparing
Satsningar

239 535
0
0

243 367
0
0

248 964
0
0

731 866
0
0

Total kostnad
Diff mot plan

239 535
0

243 367
0

248 964
0

731 866
0

Aldreomsorg

FUNKTIONSHINDRADEOMSORG NETTORAM
Moderaterna i Tierps budgetförslag innehåller inga förändringar avseende nettoram jämfört med
majoritetens förslag.
2018

2019

2020

2018-2020

Befintlig plan
Effektiviseringar/Besparing
Satsningar

87 912
0
0

89 319
0
0

91 373
0
0

268 604
0
0

Total kostnad
Diff mot plan

87 912
0

89 319
0

91 373
0

268 604
0

Funktionshindradeomsorgen

INDIVID OCH FAMILJEOMSORG NETTORAM
Moderaterna i Tierps budget föreslår en minskad ram med 6 mkr för 2018 och 2019 och
ytterligare 2 mkr 2020. Den sänkta ramen utgår från det prognostiserade utfallet 2017 som visar
på ett minskat behov av insatser. Moderaternas bedömning är att med ett fortsatt gott
integrationsarbete kommer behovet av insatser att fortsätta minska under planperioden. Under
2017 har även större kostnader av engångskaraktär hanterats. Sammantaget innebär detta att
moderaternas budgetförslag i praktiken inte innebär besparingskrav motsvarande den minskade
ramen.
Individ och
familjeomsorg

I

2018

2019

2020

2018-2020

Befintlig plan
Effektiviseringar/Besparing
Satsningar

150 300
-6 000
0

152 705
-6 000
0

156 217
-8 000
0

459 222
-20 000
0

Total kostnad
Diff mot plan

144 300
-6 000

146 705
-6 000

148 217
-8 000

439 222
-20 000
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SÄRSKILLT REDOVISADE FÖRSLAG TILL BESLUT
Barn och Unga
att uppdra åt kommunstyrelsen att inrätta en central analysenhet inom skolförvaltningen
med uppdraget att, med såväl avancerade kvantitativa metoder som avancerade
kvalitativa metoder, både beskriva och förklara Tierps resultat i förskolan, grundskolan
och gymnasieskolan i syfte att förbättra desamma
att satsningen inom grundskolan ska användas till att höja lärarlöner, kvalitets höjande
och hälsofrämjande insatser och ökat stöd för elever genom individanpassad pedagogik
där ett entreprenöriellt arbetssätt skall genomsyra hela skolarbetet
att uppdra åt kommunstyrelsen att införa en karriärtrappa för lärarna för att ge möjlighet
att höja lönen för lärare som presterat bra resultat.
att införa en tjänstegaranti, läsa- skriva- räkna- garanti, för alla grundskoleelever i
kommunen
att uppdra åt kommunstyrelsen utarbeta en strategi för att öka elevers dagliga fysiska
aktivitet i skolan.
att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta en strategi för att senast höstterminen 2018
införa årliga hälsosamtal med samtliga grundskoleelever och gymnasieskoleelever
att barn och ungdomsverksamheter ska prioriteras när det gäller fördelningen av kultur
och fritidsbudgeten
att uppdrag ges kommunstyrelsen att utarbeta en strategi för att öka mångfalden inom
barnomsorgen, både kommunalt och enskilt, för att öka föräldrars valfrihet samt att
stimulera till eget företagande inom välfärdsområdet
att uppdrag ges kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för alternativa driftsformer
av förskola
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Miljö
att en heltidstjänst som miljö- och energistrateg med en aktiv roll i samhällsplanering och
upphandling inrättas
att uppdrag ges kommunstyrelsen att förtydliga kostriktlinjerna med konkreta mål och
nyckeltal för att definiera och uppnå målet att erbjuda hållbara måltider senast
vårterminen 2018
att Tierps pendlarcentrum utvecklas och förläggs till Möbeln i samband med den
planerade ombyggnationen
att uppdrag ges kommunstyrelsen att genomföra inventering i kommunens
verksamheter för att försäkra sig om samt vidta åtgärder för att uppnå en giftfri vardag
med en prioritering av förskola och skola
att uppdrag ges kommunstyrelsen att uppmuntra kommunens skolor att certifiera sig
enligt Grön Flagg
att andelen fordon som drivs med förnyelsebara drivmedel i kommunens fordonspark
ska öka
att uppdrag ges kommunstyrelsen att arbeta fram kravspecifikationer för att vid ny-och
ombyggnation använda hållbara och sunda material för att få energieffektiva byggnader
Äldreomsorg
att uppdrag ges kommunstyrelsen att omgående arbeta fram en projektplan i syfte att
implementera tekniska lösningar inom framförallt hemtjänsten senast 2019, i syfte att
öka självständigheten för den enskilde med bibehållen hög integritet, samt för bättre
arbetsmiljö och kostnadseffektivitet
att arbetet med "Teknik för äldre" ska göras i god dialog med kommunens pensionärsråd
att uppdrag ges kommunstyrelsen att upphandla vårdplatser så att kommunen kan ta
hem färdigbehandlade patienter på Akademiska sjukhuset.
att uppdrag ges kommunstyrelsen att intensifiera arbetet med boendeplan för äldre
(antagen 10 juni 2014 § 65) så att den följs samt att nya prognoser inom området
kontinuerligt tas fram under arbetets gång
att uppdrag ges kommunstyrelsen att intensifiera arbete med att öka valfriheten inom
äldreomsorgen t.ex. genom en utökning av LOV
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Organisation
att uppdrag ges kommunstyrelsen att aktivt arbeta med konceptet "Förenkla helt enkelt" i
syfte att minimera regler inom den kommunala kompetensen
att uppdrag ges kommunstyrelsen att initiera ett omfattande projekt i kommunen i syfte
att långsiktigt sänka sjukfrånvaron
att uppdrag ges kommunstyrelsen att utvärdera markandsföringen och turistinformation
inom Tierps kommun
att uppdrag ges kommunstyrelsen att utreda införandet av utmanarrätt på samtliga
kommunala tjänster
att uppdrag ges kommunstyrelsen att utvärdera den politiska organisationen i syfte att
utröna hur den politiska styrningen utvecklats sedan 2007
att uppdrag ges kommunstyrelsen att omarbeta kommunens näringslivsstrategi (antagen
i kf i april 2010) med utgångspunkt att förverkliga kommunens vision samt att nå målen i
Regionala utvecklingsstrategin
att uppdrag ges kommunstyrelsen att ta fram en kunskapsöversyn kring kvinnors
företagande, enskilt eller i samarbete med andra kommuner i länet
att uppdrag ges kommunstyrelsen att utarbeta en strategi för att öka kvinnors
företagande
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Dnr Ks 2017/807

Borgensförbindelse Kommuninvest
Beslut

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
att Tierps kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 29
september 2008, vari Tierps kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s förpliktelser
alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Tierps kommun
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och
vidmakthållande av borgen enligt borgensförbindelsen i förhållande till
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

att Tierps kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Tierps
kommun den 15 augusti 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt borgensförbindelsen alltjämt gäller samt
att Tierps kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Tierps
kommun den 15 augusti 2011, vari Tierps kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt
gäller.
Bakgrund

Tierps kommun är sedan 2008 medlem i Kommuninvest för att kommunen
och dess helägda bolag bl.a. ska erbjudas så förmånlig lånefinansiering som
möjligt.
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ)
("Kommuninvest"). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som
villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad
borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat
borgensförbindelse. Tierps kommun utfärdade sin borgensförbindelse den
29 september 2008.
forts.
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§ 138 forts.
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av
borgens-förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder
således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då
åtagandet ingicks. Giltighetstiden för Tierps kommuns borgensåtagande
kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att
borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i föreningen och
den vikt borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det
av mycket stor vikt att Tierps kommun innan borgensförbindelsens
giltighetstid löper ut fattar ett beslut i kommunfullmäktige som bekräftar att
borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en
separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har
borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat
regressavtal med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar
för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
("Garantiavtalet"). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för
medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet.
Tierps kommun undertecknade regressavtalet den 15 augusti 2011 och
garantiavtalet den 15 augusti 2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga
efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad
som ovan angivits för borgensförbindelsen.
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt
förfarande för samtliga bekräftelser och att regressavtalet och garantiavtalet
således ska bekräftas i samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste
endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som
avtalen ("Bekräftelsen").
Beslutsunderlag
Yttrande från handläggare - Förlängd giltighet mot Kommuninvest avseende
borgensförbindelse, regressavtal samt motpartsexponeringar avseende
derivat.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sig

5

Utdragsbestyrkande

TIERPS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

KOMMUN

2017-10-17

§ 139

35 (68)

Dnr Edp 2016.0320

Antagande av ändring av detaljplan ÄDP 190 för Trafikplats Tierp
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta ändring av detaljplan ÄDP 190 Trafikplats Tierp, för fastigheterna

Svanby 2:54 samt del av Svanby 2:50 och Svanby 40:1 i enlighet med 5
kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900).
Reservation

Joakim Larsson sig (SD) och Bengt Lindström (SD) anmäler skriftlig
reservation till förmån för eget yrkande. Bilaga/
Bakgrund

Sökanden inkom 2016-02-23 med en ansökan om ändring av DP 190 i syfte
att utöka tillåten markanvändning inom fastigheten Svanby 2:54 till att
tillåta handel, lager och verksamheter utöver dagens tillåtna småindustri och
hantverk (J), trafikantservice; det vill säga bensinstation och restaurang (G)
samt kontor (K). Ett första planförslag i form av en samrådshandling togs
fram och godkändes av utskottet samhällsbyggnad 2016-06-21 § 77. De
ändringar som föreslogs i samrådshandlingen var att tillåta handel (H) inom
den del av planen som är belägen söder om lv 292 samt att ändra
bestämmelsen "småindustri och hantverk" (J) till "verksamheter" (Z).
Utifrån inkomna synpunkter från samråd arbetades planförslaget om till en
granskningshandling. De ändringar som föreslogs i granskningshandlingen
var att användningsbestämmelsen för handel formuleras om till att enbart
medge för sällanköpshandel, det vill säga inte livsmedel (Hl) samt att
bestämmelsen även ska omfatta den del av planområdet beläget på den
nordvästra sidan av 1v292.
I syfte att förbättra trafiksäkerheten har avståndet mellan infarterna justerats
och infarten till det norra området förskjutits i riktning mot Tierps köping.
Eftersom att planen kan anses vara av intresse för allmänheten ändrades
förfarandet till ett utökat förfarande i enlighet med PBL (2010:900). Planförslaget
kungjordes i samband med granskningen. Samtliga inkomna synpunkter
under granskningen har bemötts i ett granskningsutlåtande och därefter har
en antagandehandling tagits fram. Efter granskning har endast mindre
justeringar genomförts av planförslaget.
forts.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TIERPS

Kommunstyrelsen

KOMMUN

2017-10-17

36 (68)

§ 139 forts.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Kostnader för planarbetet bekostas av den sökande och regleras i ett
planavtal, baserat på den av kommunfullmäktige antagna Plan- och
bygglovstaxan. Planarbetet innebär inga ekonomiska belastningar för
kommunen.
Beslutsunderlag
Beslut shb § 134 2017-10-03
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning innehållande genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Behovsbedömning
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar avslag på samhällsbyggnadsutskottets förslag till
beslut.
Bifall
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall på samhällsbyggnadsutskottets förslag.
Proposition
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsutskottets förslag och
Joakim Larssons (SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt utskottets förslag.
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Reservation punkt 24, detaljplan för Trafikplats Tierp

Vi reserverar oss till förmån för avslag, dvs att nu gällande detaljplan fortsätter gälla.
Sverigedemokraterna har vid tidigare tillfällen kritiserat delar av den utbyggnad av köpingen som har
planerats i riktning mot europavägen. Vår huvudsakliga kritik har handlat om att de antagna
detaljplanerna har möjliggjort nya handelsområden utanför köpingens kärna, vilket riskerar att
utarma de verksamheter som redan finns där. Sådan externhandel är heller inte tillåten enligt
översiktplanen. Vårt grundläggande ställningstagande i denna fråga har inte ändrats och vi yrkar
därför avslag till den nya detaljplanen.

Joakim Larsson (SD)

Bengt Lindström (SD)
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Dnr Edp 2016.0004

Antagande av ny detaljplan (DP 1054:1) för Kv. Unionen, etapp 1,
Tierps köping

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplanen DP 1054:1 Unionen, etapp 1, för del av fastighet Tierp
87:5, samt del av Tierp 2:1 m.fl. i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap.
27 § (2010:900).
Bakgrund
Den 29 december 2015 inkom en ansökan om ersättning av detaljplan för
fastigheten Tierp 87:5 i centrala Tierp med syfte att pröva markens
lämplighet för bostäder och vård. Utskottet för samhällsbyggnad beslutade
2016-01-26 § 7 att ge sökande positivt planbesked samt att uppdra
samhällsbyggnadsenheten att påbörja arbetet med ersättande av detaljplan.
Utöver Tierp 87:5 har också del av den kommunala fastigheten Tierp 2:1
kommit att inkluderas i planområdet för att se över områdets trafikmiljö.
Vidare har fastigheterna Tierp 4:40, 4:41 samt Tierp 87:1, 87:2 och 87:3
med fler kommit att inkluderas i planområdet inför samråd med syfte att
göra en översyn av områdets värdefulla kulturmiljö, se över områdets
gällande planbestämmelser och vid behov aktualisera dessa med syfte att
möjliggöra för förtätning i detta centrala kvarter. Planområdet var
ursprungligen större och innefattade under det inledande samrådsskedet
även fastigheterna Tierp 85:7 och 85:8 med syftet att pröva förtätning av
kvarteret söder om Grevegatan. Efter samrådet har detaljplanen delats och
fastigheterna Tierp 85:7 och 85:8 planläggs fortsättningsvis i detaljplanen
DP 1062 Kv. Köpmannen. Inför granskning (1) har en del av fastigheten
Tierp 90:1 införlivats i planområdet för att göra plats för en ny
transformatorstation vars syfte är att stärka elförsörjningen i området.
Efter granskning (1) har kommunen kompletterat planhandlingarna med
information från den miljötekniska markundersökningen som genomfördes
forts.
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§ 140 forts.
under våren 2017. Planområdet delades ännu en gång, i en etapp 1 samt en
etapp 2, och kommunen valde att gå ut på en andra granskning med de nya
planförslagen. Det här är planförslaget för etapp 1.
Planförslaget innebär att bostadsändamål även fortsättningsvis kommer att
medges på västra delen av Tierp 87:5, men planen medger även att bostäder
kan kompletteras med vård och centrumverksamhet. Planförslaget tillåter
högsta taknockshöjd om 15 meter för Tierp 87:5, samt innebär utfartsförbud
mot Norra Esplanaden. Inom fastigheten Tierp 87:5 har markföroreningar
identifierats. För att säkerställa att sanering genomförs förses plankartan
med en bestämmelse om villkor för lov (al). För att skapa en säker
trafikmiljö för fotgängare och samtidigt kunna ha en tillfredsställande bredd
på Nämndemansgatans körbanor föreslås en omdaning av gatan. En del av
fastigheten Tierp 90:1 föreslås få användningen teknisk anläggning (E) för
möjligheten att användas till en ny transformatorstation.
För Tierp 87:2 och Tierp 87:3 medger planförslaget användningen
bostadsändamål (B). Användningen kompletteras med möjlighet till
centrumverksamhet (C). För Tierp 87:2 föreslås en högsta tillåtna
taknockshöjd om 20 meter. För Tierp 87:3 föreslås en högsta tillåtna
taknockshöjd om 11 meter. Den äldre bebyggelsen på Tierp 87:2 förses med
skydds- och varsamhetsbestämmelser (q, k) samt en
utformningsbestämmelse (f). Del av Tierp 87:2 får rivningsförbud (r). För
Tierp 87:1 medger planförslaget bostäder och centrumverksamhet (BC) med
en högsta tillåtna taknockshöjd av 11 meter. Generellt för planområdets
fastigheter reduceras mängden prickmark (begränsning av markens
utnyttjande) till förmån för bestämmelser om utnyttjandegrad (e) och
placeringsbestämmelse (p). En del av planområdet regleras av korsmark,
vilket innebär att marken inte får förses med byggnader med undantag för
komplementbyggnader.
Ytterligare utredning av markföroreningar inom planområdet har
genomförts under våren 2017. Sedan tidigare har kulturmiljö, markmiljö,
geoteknik och buller utretts samt en skugganalys har tagits fram.
Utredningarna biläggs detaljplanen.
Planarbetet har bedrivits efter ett utökat planförfarande, i enlighet med den
lagstiftning som var gällande vid planarbetets påbörjande. Planförslaget
bedöms inte strida mot kommunens gällande översiktsplan (ÖP 2010-2030).
forts.
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§ 140 forts.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Planens framtagande bekostas av de sökande, genom upprättat planavtal.
Ett fullständigt genomförande av planen kan innebära vissa kostnader för
kommunen. I huvudsak är kostnaderna kopplade till den föreslagna
omdaningen av Nämndemansgatan (ombyggnad av gångväg/trottoar samt
utbyggnad av dagvattennät). Föreslagna fastighetsrättsliga åtgärder till följd
av planens genomförande medför vissa kostnader, för inlösen av mark samt
kostnad för lantmäteriförrättning.
Ett förverkligande av planen innebär på sikt ökade skatteintäkter för
kommunen till följd av nya bostäder samt lokaler för vård och
centrumverksamhet.
Beslutsunderlag
Beslut shb § 135 2017-10-03
Handläggarens förslag till beslut
Plankarta med bestämmelser, antagandehandling, 2017-09-26
Planbeskrivning inkl. genomförandebeskrivning, antagandehandling, 201709-26
Samrådsredogörelse — 2017-03-21
Granskningsutlåtande (granskning 1) — 2017-07-20
Granskningsutlåtande (granskning 2) — 2017-09-25
Behovsbedömning inkl. barnchecklista
Fastighetsförteckning
Markteknisk undersökningsrapport (MUR)
Geoteknisk undersökning (PM)
Resultat från provtagningar för markföroreningar
Bullerutredning
Kulturhistorisk bedömning
Skuggstudie
Miljöteknisk markundersökning Dp Unionen (samt bilagor) 2017-05-31 rev
2017-06-01
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Dnr Edp 2017.1191

Antagande av ny detaljplan (DP 1054:2) för Kv. Unionen, etapp 2,
Tierps köping

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplanen DP 1054:2 Unionen, etapp 2, för del av fastighet Tierp
87:5, samt Tierp 4:40 och Tierp 4:41 i enlighet med plan- och bygglagen 5
kap. 27 § (2010:900).
Bakgrund

Den 29 december 2015 inkom en ansökan om ersättning av detaljplan för
fastigheten Tierp 87:5 i centrala Tierp med syfte att pröva markens
lämplighet för bostäder och vård. Utskottet för samhällsbyggnad beslutade
2016-01-26 § 7 att ge sökande positivt planbesked samt att uppdra
sarnhällsbyggnadsenheten att påbörja arbetet med ersättande av detaljplan.
Utöver Tierp 87:5 har också del av den kommunala fastigheten Tierp 2:1
kommit att inkluderas i planområdet för att se över områdets trafikmiljö.
Vidare har fastigheterna Tierp 4:40, 4:41 samt Tierp 87:1, 87:2 och 87:3
med fler kommit att inkluderas i planområdet inför samråd med syfte att
göra en översyn av områdets värdefulla kulturmiljö, se över områdets
gällande planbestämmelser och vid behov aktualisera dessa med syfte att
möjliggöra för förtätning i detta centrala kvarter. Planområdet var
ursprungligen större och innefattade under det inledande samrådsskedet
även fastigheterna Tierp 85:7 och 85:8 med syftet att pröva förtätning av
kvarteret söder om Grevegatan. Efter samrådet har detaljplanen delats och
fastigheterna Tierp 85:7 och 85:8 planläggs fortsättningsvis i detaljplanen
DP 1062 Kv. Köpmannen. Inför granskning (1) har en del av fastigheten
Tierp 90:1 införlivats i planområdet för att göra plats för en ny
transformatorstation vars syfte är att stärka elförsörjningen i området.
Efter granskning (1) har kommunen kompletterat planhandlingarna med
information från den miljötekniska markundersökningen som genomfördes
forts.
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§ 141 forts.
under våren 2017. Planområdet delades ännu en gång, i en etapp 1 samt en
etapp 2, och kommunen valde att gå ut på en andra granskning med de nya
planförslagen. Det här är planförslaget för etapp 2.
Planförslaget innebär att bostadsändamål även fortsättningsvis kommer att
medges på östra delen av Tierp 87:5. Planförslaget tillåter en högsta
taknockshöjd om 15 meter för Tierp 87:5, samt innebär utfartsförbud mot
Åskarbygatan. Inom fastigheten Tierp 87:5 har markföroreningar
identifierats. För att säkerställa att sanering genomförs förses plankartan
med en bestämmelse om villkor för lov (al). För att skapa en säker
trafikmiljö för fotgängare och samtidigt kunna ha en tillfredsställande bredd
på Nämndemansgatans körbanor föreslås en omdaning av gatan. Den äldre
bebyggelsen på Tierp 4:40 och Tierp 4:41 förses med skydds- och
varsamhetsbestämmelser (q, k). Delar av bebyggelsen får även
rivningsförbud (r). En del av Tierp 4:40 och del av Tierp 4:41 förses med en
utformningsbestämmelse (f). Generellt för planområdets fastigheter
reduceras mängden prickmark (begränsning av markens utnyttjande) till
förmån för bestämmelser om utnyttjandegrad (e) och
placeringsbestämmelser (p), samt till viss del utformningsbestänu-nelser och
egenskapsgränser. En del av planområdet regleras av korsmark, vilket
innebär att marken inte får förses med byggnader med undantag för
komplementbyggnader.
Ytterligare utredning av markföroreningar inom planområdet har
genomförts under våren 2017. Sedan tidigare har kulturmiljö, markmiljö,
geoteknik och buller utretts samt en skugganalys har tagits fram.
Utredningarna biläggs detaljplanen.
Planarbetet har bedrivits efter ett utökat planförfarande, i enlighet med den
lagstiftning som var gällande vid planarbetets påbörjande. Planförslaget
bedöms inte strida mot kommunens gällande översiktsplan (ÖP 2010-2030).
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Planens framtagande bekostas av de sökande, genom upprättat planavtal.
Ett fullständigt genomförande av planen kan innebära vissa kostnader för
kommunen. I huvudsak är kostnaderna kopplade till den föreslagna
omdaningen av Nämndemansgatan (ombyggnad av gångväg/trottoar samt
utbyggnad av dagvattennät). Föreslagna fastighetsrättsliga åtgärder till följd
av planens genomförande medför vissa kostnader, för inlösen av mark samt
kostnad för lantmäteriförrättning.
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§ 141 forts.
Ett förverkligande av planen innebär på sikt ökade skatteintäkter för
kommunen till följd av nya bostäder samt lokaler för vård och
centrumverksamhet.
Beslutsunderlag
Beslut shb § 136 2017-10-03
Handläggarens förslag till beslut
Plankarta med bestämmelser, antagandehandling, 2017-09-26
Planbeskrivning inkl. genomförandebeskrivning, antagandehandling, 201709-26
Samrådsredogörelse — 2017-03-21
Granskningsutlåtande (granskning 1) — 2017-07-20
Granskningsutlåtande (granskning 2) — 2017-09-25
Behovsbedömning
Barnchecklista
Fastighetsförteckning
Markteknisk undersökningsrapport (MUR)
Geoteknisk undersökning (PM)
Resultat från provtagningar för markföroreningar
Bullerutredning
Kulturhistorisk bedömning
Skuggstudie
Miljöteknisk markundersökning Dp Unionen (samt bilagor) 2017-05-31 rev
2017-06-01

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sigp

Utdragsbestyrkande

4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

TIERPS
KOMMUN

2017-10-17

§ 142

43 (68)

Dnr Ks 2017/791

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om
handel med vissa receptfria läkemedel samt lag om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare år 2018

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa 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 2018, samt
Reservation
Catarina Deremar (C), Sara Sjödal (C), Erik Kolm (C), Daniel Blomstedt
(M) och Åsa Sikberg (M) anmäler skriftliga reservationer till förmån för
egna yrkanden. Bilaga/
Bakgrund
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs i
syfte att hålla jämn takt med för verksamheten stigande kostnader. En ny lag
har även antagits 1 juli 2017 angående elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare vilket innebär att taxan har utökats för att täcka in
kostnader i samband med anmälning samt tillsyn enligt denna lag.
Motivering
Avgiften är beräknade med budgeterade kostnader för tillsynen under år
2018 som beräkningsgrund.
Beslutsunderlag
Beslut shb § 137 2017-10-03
Handläggarens förslag till beslut
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om
handel av vissa receptfria läkemedel samt lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare 2018
forts.
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§ 142 forts.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande
Catarina Deremar (C) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige
att vid utebliven årlig offentlig kontroll enligt Taxa för prövning och tillsyn
enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria
läkemedel samt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare år
2018, krediteras avgiften.
Bifall
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall på samhällsbyggnadsutskottets förslag.
Daniel Blomstedt (M) och Åsa Sikberg yrkar bifall på Catarina Deremars
(C) förslag.
Proposition
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsutskottets förslag och
Catarina Deremars (C) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt utskottets förslag.
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Ärende 27
Reservation till förmån för eget yrkande:
-att vid utebliven årlig offentlig kontroll enligt Taxa för prövning och tillsyn enligt
alkohollagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel samt lag om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare år 2018 krediteras avgiften.

(6‘kal`tAlivILAAAA
r
A,K_

Cc
6-11 r <-P
~,
‘),2

)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

TIERPS
KOMMUN

2017-10-17

§ 143

45 (68)

Dnr Ks 2017/810

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område år 2018
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, samt
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2018, samt
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1030 kr.
Bakgrund
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med
syfte att möta för verksamheten stigande kostnader. Taxebilagorna
innehåller mindre justeringar för att justera mot lagändringar.
Motivering
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).
Beslutsunderlag
Beslut shb § 138 2017-10-03
Handläggarens förslag till beslut
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
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Dnr Ks 2017/811

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel år 2018
Beslut
Kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxa för offentlig kontroll av livsmedel,
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2018,
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1030 kr.
Resevation
Catarina Deremar (C), Sara Sjödal (C), Erik Kolm (C), Daniel Blomstedt
(M) och Åsa Sikberg (M) anmäler skriftliga reservationer till förmån för
egna yrkanden. Bilaga/
Bakgrund
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.
Motivering
Timavgiften är höjd med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2018
som beräkningsgrund.
Beslutsunderlag
Beslut shb § 139 2017-10-03
Handläggarens förslag till beslut
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande
Catarina Deremar (C) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige
att vid utebliven årlig offentlig kontroll enligt Taxa för offentlig kontroll av
livsmedel år 2018, krediteras avgiften.
forts.
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§ 144 forts
Bifall
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall på samhällsbyggnadsutskottets förslag.
Daniel Blomstedt (M) och Åsa Sikberg yrkar bifall på Catarina Deremars
(C) förslag.
Proposition
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsutskottets förslag och
Catarina Deremars (C) ändringsyrkande och fmner att kommunstyrelsen
beslutar enligt utskottets förslag.
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Ärende 29
Reservation till förmån för eget yrkande:
-att vid utebliven årlig offentlig kontroll enligt Taxa för offentlig kontroll av livsmedel år
2018 krediteras avgiften.
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Dnr Ks 2017/812

Taxa för prövning och tillsyn inom strålskyddslagstiftningens område
år 2018

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen, samt
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2018, samt
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1030 kr.
Bakgrund
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med
syfte att möta för verksamheten stigande kostnader.
Motivering
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).
Beslutsunderlag
Beslut shb § 140 2017-10-03
Handläggarens förslag till beslut
Taxa för tillsyn och prövning enligt strålskyddslagen 2018
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Dnr Ks 2017/784

Taxa för tjänster och service i anslutning till insatser enligt LSS

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktig besluta
att anta förslag till avgifter för tjänster och service i anslutning till insatser
enligt LSS,
att taxan ska gälla från och med beslut i fullmäktige tills nytt beslut fattas,
att verksamheten ska äga rätten att uppdatera prisexemplen i
avgiftsdokumentet,
att upphäva beslut KF § 14/2015 från och med samma datum.
Bakgrund
De avgifter som kommunen kan ta ut av en enskild för tjänster och service
som kommunen tillhandahåller i samband med insatser enligt lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS, regleras i 18-21§§.
Enligt lagens förarbeten (prop. 1992/93:159 sid 98-100) är utgångspunkten
att människor inte ska ha merkostnader till följd av sin funktionsnedsättning.
Taxorna var markerade för uppdatering men överlämnades till fullmäktige
för upphävande i ett för tidigt stadie tillsammans med andra inaktuella
styrdokument.
Den nya taxan samlar avgifter som rör tjänster och service i anslutning till
insatser enligt LSS som tidigare har varit utspridda i olika beslut.
En översyn av måltidskostnader samt taxa för resor till och från
korttidsvistelse bör genomföras. Översynen av resor behöver genomföras
gemensamt av skola och vård och omsorg eftersom den påverkar båda
verksamheterna.
Beslutsunderlag
Beslut ksau § 82 2017-10-03
Förslag till taxa för tjänster och service i anslutning till insatser enligt LSS
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Dnr Ks 2017/814

Renhållningstaxa 2018
Beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa renhållningstaxan för 2018,
att renhållningstaxan kommer att vara en miljöstyrd taxa enligt
kommunfullmäktige beslut § 115/2015,
att taxan gäller från och med 1 januari 2018 intill dess att nytt beslut om
taxa fattas.
Reservation
Daniel Blomstedt (M) och Åsa Sikberg (M) anmäler skriftlig reservation
till förmån för eget yrkande. /Bilaga/
Bakgrund
Den gällande renhållningstaxans revidering blev senast antagen av
kommunfullmäktige den 1 november 2016, § 115/2016 och gäller från den 1
januari 2017. Taxan ska finansiera de kostnaderna TEMAB har för att utföra
uppdraget att utföra det kommunala renhållningsansvaret.
Motivering
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.
Eventuellt överskott från renhållningens verksamhet från år 2016 och 2017
skall användas för att täcka de särskilda kostnaderna som uppstår i samband
med införande av matavfallssortering under år 2018 i Tierps kommun.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då
verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB.
Beslutsunderlag
Förslag till renhållningstaxa 2018
forts.
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§ 147 forts.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande
Daniel Blomstedt (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att renhållningstaxan omarbetas så att den baseras på avfallsvikt.
Bifall
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Proposition
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden framställer proposition på liggande förslag och Daniel
Blomstedts (M) yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt liggande förslag.
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Reservation
Med anledning av kommunstyrelsen i Tierps kommuns beslut 2017-10-17, ärende 32 på
dagordningen anmäler undertecknade ledamöter reservation till förmån för nedanstående
yrkande.

Föreligger förslag till beslut om revidering av renhållningstaxa 2018. Renhållningstaxan bör
omarbetas så att debiterad avgift ska baseras på avlämnad avfallsvikt. Detta för att
kommunens kostnader för transport och destruktion som är baserade på vikt även ska
avspeglas i taxan.
Yrkande
Härmed yrkas att kommunstyrelsen måtte föreslå kommunfullmäktige besluta
Att renhållningstaxan omarbetas så att den baseras på avfallsvikt.
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Dnr Ks 2017/815

Slamtaxa 2018
Beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa slamtaxan för 2018,
att taxan gäller från och med 1 januari 2018 intill dess att nytt beslut om
taxa fattas.
Bakgrund
Den gällande slamtaxa revidering blev senast antagen av
Kommunfullmäktige den 1 november 2016, § 116/2016 och gäller från den
1 januari 2017. Taxan ska finansiera de kostnaderna TEMAB har för att
utföra uppdraget att utföra det kommunala renhållningsansvaret för
tömning av slam från enskilda avlopp och slamavskiljare/köksavlopp.
Motivering
I Tierps kommun är det TEMAB som ansvarar för insamling av
hushållsavfall och därmed också tömning och behandling av slam från
enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp. För själva
tömningen anlitar TEMAB 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.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då
verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB.
Beslutsunderlag
Förslag till slamtaxa 2018
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Dnr Ks 2017/786

Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2018

Beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxan för allmänna vatten- och avloppsanläggningar för 2018,
att taxan gäller från och med 1 januari 2018 intill dess att nytt beslut om
taxa fattas.
Reservation
Daniel Blomstedt (M) och Åsa Sikberg (M) anmäler skriftlig reservation
till förmån för eget yrkande. Bilaga/
Bakgrund
Den gällande VA-taxan blev senast antagen av kommunfullmäktige den
28 februari 2017, § 18/2017 och gäller från den 1 januari 2017. Taxan ska
finansiera de kostnaderna TEMAB har för att utföra uppdraget att utföra de
kommunala vatten- och avloppstjänsterna.
Motivering
VA-taxan ska täcka alla kostnader för de kommunala vatten- och
avloppstjänsterna. Taxan revideras pga. höjda kostnader, bl.a. för ökade
avskrivningskostnader.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då
verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB.
Beslutsunderlag
Förslag till VA-taxa 2018
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande
Daniel Blomstedt (M) yrkar kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att VA-taxan omarbetas så att mer rättvis fördelning av kostnaderna erhålls
mellan olika boendeformer - enligt bilaga.
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§ 149 forts.
Bifall
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall på liggande förslag.
Proposition
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Daniel Blomstedts
(M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande
förslag.
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Reservation
Med anledning av kommunstyrelsen i Tierps kommuns beslut 2017-10-17, ärende 34 på
dagordningen anmäler undertecknade ledamöter reservation till förmån för nedanstående
yrkande.
Föreligger förslag till beslut om revidering av VA-taxa för Tierps kommun 2018. Förslaget
innebär nästan oförändrade priser jämfört med den reviderade taxa för 2017 som tvingades
fram under våren 2017. Detta efter det konstaterats att taxan antagen i november 2016
skulle ge orimligt stora intäkter som inte motsvarades av verksamhetens kostnader.
VA-taxan har tre väsentliga krav som bör uppfyllas.
1.
2.
3.

Ge intäkter som över tid täcker verksamhetens självkostnader.
Ha rättvisa avgifter beroende av kundkategori.
Stimulera till miljöriktigt beteende.

Den taxa som antogs i november uppfyllde delvis krav nr 2 då det var en rimlig balans mellan
kostnader i villor och flerbostadshus, därför ansåg vi moderater att våra tidigare krav på
rättvis kostnadsfördelning mellan upplåtelseform var uppfyllt. Att total prishöjningen blev för
stor upptäcktes inte förrän senare.
Den taxa som nu gäller för 2017 uppfyller endast krav nr 1. Då lägenhetsavgiften mer än
halverades jämfört med föregående taxa. Effekten av denna justering blir en mycket kraftig
sänkning av avgiften för flerfamiljshus på bekostnad av villor.
Med den nu föreslagna sänkningen av lägenhetsavgiften så erhålls en ännu snedare
kostnadsfördelning än tidigare taxor, där flerfamiljshusen gynnas på villornas bekostnad.
Vi föreslår en förändrad VA taxa så att alla 3 grundkrav uppfylls.
1.
2.
3.
4.

Total intäkt av VA-avgifttaxan bibehålls enligt majoritetens förslag
Fasta abonnemangsavgiften sänks för att motsvara endast kostnad för
mätaravläsning och fakturering. Detta ger rättvisare kostnadsfördelning
Rörlig vattenavgift höjs för att stimulera till hushållning av naturresurser.
Om ytterligare intäkter erfordras för att erhålla kostnadstäckning bör det tas genom
justerad lägenhetsavgift.

Yrkande
Härmed yrkas att kommunstyrelsen måtte föreslå kommunfullmäktige besluta
Att VA-taxan omarbetas så att mer rättvis fördelning av kostnaderna erhålls mellan olika
boendeformer enligt ovan.
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Dnr Ks 2017/785

Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vattenoch avloppsanläggningar

Beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa allmänna bestämmelser för användande av allmänna vattenoch avloppsanläggningen i Tierps Kommun,
att bestämmelserna gäller från och med den 1 januari 2018 intill dess att
nytt beslut fattas.
Bakgrund
Den gällande ABVA blev senast antagen av kommunfullmäktige den 18
december 2007, § 108/07. ABVA anger regler och bestämmelser för
anslutning och brukande av den allmänna VA-anläggningen samt
information till fastighetsägare om den allmänna VA-anläggningen.
Motivering
Gällande ABVA är tio år gammal och behöver således revideras. Gällande
ABVA gjordes innan bildandet av Tierps Energi & Miljö AB och behöver
därmed revideras med avseende på vem som är huvudman för den allmänna
VA-anläggningen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
ABVA påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning.
Beslutsunderlag
Förslag till Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Tierps Kommun
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Dnr Ks 2017/793

Revidering av fullmäktiges beslut § 72/2017, Riktlinjer för intern
kontroll och insyn i kommunens verksamheter
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktig besluta
att ersätta den andra att-satsen i beslut kf § 72/2017 med följande att-sats:

att riktlinjen ska gälla från och med 1 januari 2018, under förutsättning
att fullmäktige senast samma datum har beslutat om att anta
revideringar i kommunstyrelsens reglemente som tydliggör
kommunstyrelsens ansvar för intern styrning och kontroll.
Bakgrund

Kommunfullmäktige fattade i juni månad 2017 beslut om att anta Program
för uppföljning av och insyn i kommunens verksamheter (kf § 73/2017), att
gälla från och med 1 januari 2018, och att anta riktlinjer för intern kontroll
och insyn i kommunens verksamheter (kf § 72/2017), att gälla från och med
1 oktober 2017. En förutsättning för riktlinjernas giltighet var att
kommunstyrelsens reglemente skulle uppdateras för att tydligt ange
kommunstyrelsens ansvar i frågan.
Då arbetet med att uppdatera reglementet har försenats på grund av att en
större omarbetning av reglementet har varit nödvändig än vad som varit känt
inför det ursprungliga beslutet har reglementet inte kunnat antas av
fullmäktige innan 1 oktober 2017. Reglementet beräknas kunna antas vid
fullmäktiges sammanträde 19 december 2017.
Beslutsunderlag

Beslut kommunfullmäktige § 72/2017
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Dnr Ks 2016/959

§ 152

Svar på motion - Stärk den lokala demokratin - vitalisera
kommunfullmäktige i Tierp
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Reservation
Daniel Blomstedt (M) och Åsa Sikberg (M) anmäler skriftlig reservation
till förmån för sitt eget yrkande. /Bilaga/
Joakim Larsson sig (SD) och Bengt Lindström (SD) reserverar muntligt mot
beslutet.
Bakgrund
Daniel Blomstedt (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) lämnade den
8 december 2016 in en motion med följande förslag:
•

att Demokratiberedningen får i uppdrag att tillsammans med
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utvärdera den politiska
organisationen och bland annat utröna vad som skulle skapa ett
bredare engagemang i debatten, fördelar/nackdelar med nuvarande
organisation, hur ska organisationen fortsätta utvecklas,

•

att Demokratiberedningen med utgångspunkt av utvärderingen
föreslår kommunfullmäktige åtgärder som leder till ökad vitalisering
av fullmäktiges arbete,

•

att fastställa antalet kommunfullmäktigeledamöter till 41 ledamöter
från och med nästkommande mandatperiod.

Motionssvar
Bengt-Olov Eriksson (S) kommunstyrelsens ordförande svarar följande:
Motionärerna problematiserar att det inte är tillräcklig andel av
fullmäktigeledamöterna som deltar i debatten. Något som de också inser
åtminstone delvis kan bero på att partierna själva behöver arbeta med att
utbilda och stärka sina medlemmar. Lösningen enligt motionen skulle vara
att sänka antalet ledamöter från dagens 49 till 41. Hur det skulle medföra att
flera är aktiva i debatten är svårt att förstå.
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§ 152 forts.
Visserligen kommer andelen aktiva öka när antalet ledamöter sänks. Men
det innebär dock inte att flera kommer delta i debatten. Vid
organisationsförändringen 2007 sänktes antalet förtroendevalda med 15 %.
Att sänka ytterligare är inte rimligt ur ett demokratiperspektiv.
Om man sänker antalet ledamöter i Kommunfullmäktige bör även antalet
ledamöter i Kommunstyrelsen sänkas för att inte äventyra fullmäktiges
möjlighet att ta ställning till ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen.
Undertecknade delar bilden att det är viktigt att hålla demokratin levande,
men jag är tveksam till att det skulle uppnås genom en
organisationsförändring. Ett år efter att nuvarande organisation infördes
genomfördes en första utvärdering genom en enkätundersökning bland såväl
politiker som berörda tjänstemän. Alla var väl förtrogna med
organisationen, och ytterst få förtroendevalda ansåg att den gamla
organisationen med nämnder borde ha behållits. Något som bekräftades i
rapporten "BEST PRACTICE. En förflyttning från komfortzonen till
morgondagens luftrum" som skrevs på Tierps kommuns uppdrag av Magnus
Hultgren 2010.
Istället för ytterligare utvärdering bör organisationen fortsätta utvecklas.
Medborgardialoger är ett bra arbetssätt som kan ta vara på det engagemang
för sakfrågor som finns bland medborgarna. Ett exempel är hur arbetet med
att ta fram Vision för Tierps kommun genomfördes.
Exempel på hur debatterna på Kommunfullmäktige har vitaliserats är de
temadebatter som hålls med anledning av de uppdrag som beredningarna
genomför, men även de temadebatter som genomförs på KFs
junisammanträde.
Beslutsunderlag
Inkommen motion från Daniel Blomstedt (M)och Lars-Göran Birkehorn
Karlsen (M) - Stärk den lokala demokratin — vitalisera kommunfullmäktige i
Tierp
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§ 152 forts.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande
Daniel Blomstedt (M) yrkar att motionen i sin helhet med samtliga att-satser
ska bifallas.
Joakim Larsson (SD) yrkar att att-sats 1 i motionen ska bifallas.
Proposition
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Daniel Blomstedts
(M) yrkande avseende att att-sats 2 och 3 ska bifallas och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Daniel Blomstedts
(M) och Joakim Larssons (SD) yrkande på att att-sats 1 ska bifallas och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
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Reservation
Med anledning av kommunstyrelsen i Tierps kommuns beslut 2017-10-17, ärende 37 på
dagordningen anmäler undertecknade ledamöter reservation till förmån för nedanstående
yrkande.

Yrkande
Härmed yrkas att kommunstyrelsen måtte föreslå kommunfullmäktige besluta
Att bifalla motionen.
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Dnr Ks 2017/391

Svar på motion - Stärk demokratiska värderingar och mänskliga
rättigheter samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck i
Tierps kommun

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen till den delen som gäller att kartlägga invånare som lever
under hedersförtryckande normer.
att anse motionen besvarad avseende att ta fram en handlingsplan för att
förebygga och motverka hedersförtryckande normer.
Reservation
Daniel Blomstedt (M), Åsa Sikberg (M), Joakim Larsson sig (SD) och
Bengt Lindström (SD) anmäler skriftlig reservation till förmån för egna
yrkanden. /Bilaga/
Bakgrund
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) lämnade en motion med följande
förslag:
• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att kartlägga hur många invånare i
Tierps kommun som lever under hedersförtyckande normer,
•

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att
förebygga och motverka hedersförtryckande normer.

Motionssvar
Viktoria Söderling ordförande i utskottet barn och unga svarar följande:
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) har i sin motion till kommunfullmäktige
föreslagit att kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga hur många
invånare i Tierps kommun som lever under hedersförtryckande normer,
samt att Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att
förebygga och motverka hedersförtryckande normer. Syftet är att stärka
demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt motverka
hedersrelaterat våld och förtryck i Tierps kommun.
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§ 153 forts.
I det nationella arbetet mot mäns våld mot kvinnor ingår bland annat
hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringens nationella strategi för att
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor ska långsiktigt stärka
regeringens arbete och prioritera förebyggande arbete.
I Länsstyrelsens uppdrag ingår både samordning av insatser till skydd och
stöd samt förebyggande insatser. Länsstyrelsen har också i uppdrag att bland
annat främja och fördela bidrag till insatser för att motverka hedersrelaterat
våld och förtryck.
I samtalet om hedersförtryck med olika typer av uttryck, finns alltid en risk
att adressera dessa frågor till endast vissa kulturer. Här behöver vi lyfta
blicken och se att hedersförtryck förekommer i alla kulturer och att det
därför behövs ett övergripande arbete för att ta oss an frågorna om heder.
Med beaktande av ovanstående gavs i augusti månad i år ett uppdrag till
Kommunchefen att ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterad
problematik. I uppdraget ingick även att ta fram arbetssätt som gör det
enklare att identifiera när hedersförtryck föreligger.
Beslutsunderlag
Inkommen motion från Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) - Stärk
demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt motverka
hedersrelaterat våld och förtryck i Tierps kommun.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande
Daniel Blomstedt (M) yrkar att motionen ska bifallas.
Joakim Larsson (SD) yrkar att motionen ska bifallas.
Proposition
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Daniel Blomstedts
(M) och Joakim Larssons (SD) bifallsyrkande finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt liggande förslag.
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Med anledning av kommunstyrelsen i Tierps kommuns beslut 2017-10-17, ärende 38 på
dagordningen anmäler undertecknade ledamöter reservation till förmån för nedanstående
yrkande.

Yrkande
Härmed yrkas att kommunstyrelsen måtte föreslå kommunfullmäktige besluta
Att bifalla motionen.
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Dnr Ks 2017/309

§ 154

Svar på motion — Mer kulturinslag i det offentliga rummet Öppna väggar

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunstyrelsen får i uppdrag att låta tjänstemän vid Kultur och fritid
undersöka intresset hos ungdomar/medborgare gällande öppna väggar för
graffitti i kommunen.
Reservation
Daniel Blomstedt (M), Åsa Sikberg (M), Joakim Larsson sig (SD) och
Bengt Lindström (SD) anmäler skriftlig reservation till förmån för egna
yrkanden. /Bilaga/
Catarina Deremar (C), Sara Sjödal (C) och Erik Kolm (C) reserverar sig
muntligt mot beslutet.
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.
I motionen hänvisas till att Tierp är en vacker kommun. Detta till trots
hamnar Tierps Köping på en lista över Sveriges fulaste städer, i tidningen
Expressen. Motionen menar att genom att upplåta plats i det offentliga
rummet där konstnärskap tillåts flöda fritt, genom inrättandet av öppna
väggar tar man ett första steg mot vackrare miljöer.
Motionssvar
Kenneth Gunnarsson (MP) ordförande i utskottet barn och unga svarar
följande: Kommunen har länge arbetat med graffitti som konstform, bl a
genom workshops på lov och den stora satsningen Arts of the streets 2012.
På senare tid har vi specialbeställt konstverket på PEK-hallen "In motion"
som är en del av 1%-regeln i kommunen. Konstverket är gjort av den
välkände graffittikonstnären Rolfcarlwerner och har mottagits mycket väl.
Vid nydaning av Örbyhus bibliotek var en av väggarna helt vigd åt graffitti
som skapades tillsammans med skolelever.
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§ 154 forts
Dock bör större initiativ såsom öppna väggar för konstformen ha sitt
ursprung i önskemål från utövarna, något vi ännu inte mottagit. Förslaget är
därför att i samband med kommande intressentdialoger och via våra
ordinarie verksamheter undersöka om ett sådant intresse finns för att om så
är fallet, gå vidare med önskemålen.
Beslutsunderlag
Inkommen motion från Alexander Karlsson (V) Mer kulturinslag i det
offentliga rummet - Öppna väggar
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande
Daniel Blomstedt (M) yrkar att motionen ska avslås.
Catarina Deremar (C) yrkar att motionen ska avslås.
Joakim Larsson (SD) yrkar att motionen ska avslås.
Bifall
Urban Blomster (V) yrkar bifall till liggande förslag.
Proposition
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Daniel Blomstedts
(M), Catarina Deremars (C) och Joakim Larsson (SD) avslagsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
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Reservation
Med anledning av kommunstyrelsen i Tierps kommuns beslut 2017-10-17, ärende 39 på
dagordningen anmäler undertecknade ledamöter reservation till förmån för nedanstående
yrkande.

Yrkande
Härmed yrkas att kommunstyrelsen måtte föreslå kommunfullmäktige besluta
Att avslå motionen.
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Dnr Ks 2017/551

Svar på motion — Införande av ett mångkulturellt bokslut

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Bakgrund
Joakim Larsson lämnad den 12 juni 2017 en motion med följande förslag:
•

att fullmäktige beslutar att kommunen årligen upprättar ett dokument
vid namn "Mångkulturellt bokslut", för att ta reda på intäkter och
utgifter som följd av den senare tidens invandring till Tierps
kommun.

Reservation
Joakim Larsson sig (SD) och Bengt Lindström (SD) reserverar muntligt mot
beslutet.
Motionssvar
Bengt-Olov Eriksson (S) kommunstyrelsens ordförande svarar följande:
Joakim Larsson (SD) har i en motion till Kommunfullmäktige föreslagit att
kommunen årligen ska upprätta ett dokument vid namn "Mångkulturellt
bokslut", för att ta reda på intäkter och utgifter som följd av den senare
tidens invandring till Tierps kommun.
För att kunna upprätta ett mångkulturellt bokslut ska kommunen kunna få
fram både de intäkter och de kostnader som specifikt kommer från både den
invandrade samt övrig befolkning som inte är invandrad.
Kommunens största inkomstkälla är inkomstskatt, därefter kommer
statsbidrag. För att få fram en rättvisande bild av den andel av statsbidrag
och skatteintäkter som kommer från den invandrade delen av befolkningen
skulle beräkningarna alltså behöva vidgas till många fler aktörer än
kommunerna. Detta skulle kräva en omfattande utredning om hur stor andel
av moms, punktskatter, inkomstskatter mm som kommer från den del av
befolkningen som är invandrad respektive född i Sverige.
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§ 155 forts.
En redovisning av sådana poster skulle behöva utföras utifrån en
gruppindelning på individnivå och genom sammanställningar i register som
innefattar etnicitet. Det är enligt 13 § personuppgiftslagen förbjudet att
behandla så kallade känsliga personuppgifter, bland annat uppgift om
etniskt ursprung.
Det finns visserligen nationella registerdata om medborgarskap, födelseland,
grund för uppehållstillstånd t ex. som eventuellt skulle räcka för att göra att
a
på ett grovt plan göra ett sådant bokslut som motionären vill se. Denna data
finns hos SCB men det är tveksamt om en kommun skulle få tillgång till
den, än mindre få upprätta egna register med sådan data (även efter den
enskildes medgivande). Även om ett "mångkulturellt bokslut" skulle vara
lagligt och det skulle kunna gå att få tillgång till denna data, så skulle det ta
mycket tid och resurser i anspråk.
För att få fram en fördelning på kommunens kostnader för den invandrade
befolkningen respektive den befolkning som är född i Sverige skulle det
krävas att de kommunanställdas tid fördelades på individnivå, exempelvis
hur mycket av en lärares tid går till olika elever, eller hur en
socialsekreterare eller en bibliotekarie fördelar sin tid på olika individer.
Även detta skulle ta väldigt mycket resurser i anspråk, och kräva omfattande
administration. Dessa resurser torde göra större nytta i verksamheten.
En annan aspekt i sammanhanget är att mottagandet av flyktingar i
kommunen, liksom omsorg om andra utsatta grupper i samhället, inte i
första hand sker av lönsamhetsskäl utan av humanitära skäl. Detta även om
flyktingmottagandet och arbetskraftsinvandring på olika sätt bidrar till
samhällsutvecklingen.
Det är också viktigt att se invandringen över lång sikt. Försörjningskvoten i
Sverige kommer utan invandring att öka fram till 2035. Med snabb
etablering på arbetsmarknaden för våra nyanlända är förutsättningarna dock
betydligt bättre.
Utöver det som redan sagts ovan bör också sägas att när människor flyr från
krig och konflikter måste de naturligtvis kunna söka skydd när de tvingas
lämna sina hem. Det är en viktig del av den solidaritet Sverige som land och
Tierp som kommun även i fortsättningen bör stå för.
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§ 155 forts.
Beslutsunderlag
Inkommen motion från Joakim Larsson (SD) - Införande av ett
mångkulturellt bokslut
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar att motionen ska bifallas.
Proposition
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larsson
(SD) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande
förslag.
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Dnr Ks 2017/736

§ 156

Svar på motion — Feministiskt självförsvar

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Reservation
Urban Blomster (V) reserverar muntligt mot beslutet.
Bakgrund
Alexander Karlsson (V) lämnade den 5 september 2017 in en motion med
följande förslag:
att det årligen genomförs utbildningar i feministiskt självförsvar för
alla flickor som går i årskurs 9 i kommunens skolor.

•

Motionssvar
Viktoria Söderling (S) ordförande i utskottet arbete och omsorg svarar på
motionen. Våldet i samhället, inte minst mäns våld mot kvinnor, är en viktig
fråga att ta på allvar. Det gäller i alla kommunens verksamheter.
Ett problem med Vänsterpartiets motion är uppdelningen mellan pojkar och
flickor i tidig ålder. Häri läggs fokus på flickan att hon ska lära sig att
försvara sig och bli stark. Dessutom verkar motionären ha gett upp arbetet
för att motverka våld, när man anser att samhället ska erbjuda kurser för
flickor i självförsvar. Och indirektläggs ansvaret för att stävjamäns våld mot
kvinnor på flickan. En kurs i feministiskt självförsvar inte är rätt väg att gå
rent strukturellt. Istället måste kommunen arbeta långsiktigt med de
strukturella problem som finns. Rätt väg torde istället vara att arbeta med
attityder i samhället i stort och även mera konkret med dem som utför
handlingarna. I de allra flesta fallen är det därför männen som vi ska arbeta
med. Ett annat exempel är normkritiskt arbete och arbetet med hbtq-frågor.
Många ofredanden är just ofredanden i form av oönskade beröringar på
kroppen, och inte våldtäkt. Om en kvinna skulle använda sig av självförsvar
i en sådan situation skulle det lätt kunna bli så att det är kvinnan som
kommer anses vara förövaren.
forts.

Ordf sign

J randes sign

tte

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

TIERPS
KOMMUN

2017-10-17

68 (68)

§ 156 forts.
Beslutsunderlag
Inkommen motion från Alexander Karlsson (V) om feministiskt självförsvar
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande
Urban Blomster (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Bifall
Viktoria Söderling (S) yrkar bifall på liggande förslag.
Proposition
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Urban Blomsters
(V) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande
förslag.
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