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§ 176 1
Allmänhetens frågestund

Fråga
Gunnie Westergren ställer en fråga om återvinningsstationen i Tierp kan få
vara kvar.
Svar
Jonas Nyberg (S) svarar att kommunen kommer göra en stor upprustning
och utveckling av återvinningscentralerna i kommunen. Idag ställs helt
andra krav på antal fraktioner och arbetsmiljö, än vad som ställdes på 90talet när återvinningscentralerna byggdes. Centralen i Tierp är inte
tillräckligt stor för dagens krav. Därför kommer Gatmot utvecklas för att nå
de södra delarna. Centralen i Skärplinge når de norra delarna och centralen i
Söderfors de västra delarna. Centralen i Tierp kommer dock vara kvar under
2016.
Fråga
Pär Tyskling ställer en fråga om hur prognosen för behovet av
utslussningsboenden i Tierps kommun ser ut. Om behovet förväntas öka,
hur kommer det att tillgodoses? Kommer det att påverka Tierpsbyggens
lägenhetsbestånd och i så fall minska antalet lägenheter tillgängliga för
ordinarie bostadskö?
Svar
Bengt-Olov Eriksson (S) svarar att prognoserna för framtiden är oklara på
nationell nivå för det totala mottagandet i landet. Kommunen har ansvar för
två grupper, ensamkommande flyktingbarn och från 1 mars ansvar utifrån
bosättningslagen. För ensamkommande har kommunen ett avtal med
Migrationsverket om 90 asylplatser och det klarar vi av att tillgodose, dessa
påverkar inte Tierpsbyggens bestånd. När personerna får ett permanent
uppehållstillstånd, PUT, ska de ha ett annat boende. Det kommer inte bli
något högre tryck på detta inom det närmsta halvåret eftersom
Migrationsverket har svårt att hinna med. Kommunen kommer påbörja
byggandet av boende för PUT och för andra grupper. Totalt 52 rum av
studentkorridorstyp vid Högbergsskolan. När det gäller bosättningslagen har
kommunen ett anvisningstal på 51 personer. För att klara det behovet
kommer kommunen ta i anspråk nio lägenheter i Karlholm som varit
avställda för en totalrenovering. Nu görs en enklare uppfräschning.
Sammantaget innebär detta att det inte kommer påverka Tierpsbyggens
bostadskö i övrigt.
forts.
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§ 176 1 forts.
Fråga
Ann-Kristin Ringefors ställer en fråga om planerna för att bygga villatomter
på skogsområdet vid Skyttevägen i Tierp. Vill Tierps kommun frångå och
ställa åt sidan sin Miljövårdspolicy §105/2001 när det gäller att få fram
villatomter?
Svar
Jonas Nyberg (S) svarar att för Skyttevägen är detaljplanen ute på samråd.
Det handlar om att iordningställa sex villatomter för att möta behovet av
bostäder. I detta fall tas de minsta naturvärdena i anspråk, de stora
naturvärdena är kvar. Jonas anser inte att Miljövårdspolicyn frångås. Nu
under samrådet tar kommunen in synpunkter för att gå vidare till
granskning. Först därefter tas beslut.
Fråga
Laila Lindahl och Anna Fridsjö ställer en fråga om tillgången till
dagmammor, dvs pedagogisk omsorg. Alla barn är olika och för vissa passar
inte förskolan. Hur kommer det sig att kommunen svarar nej när det finns
personer som vill bli dagmammor? Det behövs en mångfald.
Svar
Kenneth Gunnarsson (MP) svarar att frågan också kommer upp senare under
sammanträdet som en interpellation. 2009 kom en ny lag, samt råd och
anvisningar, som förändrade karaktären på barnomsorgen. Bl a ställdes
högre krav på pedagogiskt ledarskap. Kommunen har inget principiellt emot
privata initiativ och inte heller något principiellt emot pedagogisk omsorg.
Kommunen har fått påpekande från skolinspektionen angående
kvalitetsarbetet och har därför tagit fram en plan för att få så bra kvalitet
som möjligt på barnomsorgen. I det ingår att kommunen ställer hårda krav
på pedagogiskt ledarskap. Kommunen prioriterar i första hand förskolor,
men ska också erbjuda pedagogisk omsorg om det efterfrågas. I fallet som
ni syftar på har Utskottet Barn och Ungdom beslutat utifrån kvalitetskraven.
Fråga
Ann-Cathrin Larsson frågar om Tierps kommun har några planer på att
inrätta en tjänst som volontärsamordnare för att samordna alla goda krafter
som gör insatser för integrationen? Eller finns det en sådan resurs som inte
är känd?
Svar
Kenneth Gunnarsson (MP) svarar att Individ och familjeomsorgen har en
motsvarande tjänst, en frivilligsamordnare. Han kan tyvärr ej svara på just
nu hur arbetet sker, eftersom frågan inte lämnats in i förväg.
forts.
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§ 176 1 forts.
Fråga
Gustav Kjellström ställer frågor om informationsmöten och statistik. Hur
kommer det sig att Tierps kommun valt att inte ha öppna informationsmöten
på alla orter i kommunen där det planeras att öppna asylboenden, t ex i
Karlholm? Varför har man bara haft det i Skärplinge? Och varför bjöds bara
vissa in? Stämmer det att kommunen tog kontakt med Tierpspolisen för att
få friserad statistik till det öppna mötet i Skärplinge?
Svar
Bengt-Olov Eriksson (S) svarar att kommunen inte har några skyldigheter
att hålla informationsmöten. I Skärplinge valde kommunen att ha ett
informationsmöte eftersom det som planerades handlade om en ny byggnad
och ny verksamhet som kräver ett nytt bygglov. En skriftlig inbjudan gick ut
till sakägare, dvs de som är grannar och direkt berörda av bygglovet. Det
bjöds också in allmänt via en annons i media. B-O Eriksson beklagar att
annonsen inte kom ut längre i förväg. Kommunen har valt att ha
informationsmöten där det planeras något nytt. I Karlholm rör det sig om
privatägda lokaler kommunen kan hyra och som redan är iordningställda
och med de tillstånd som krävs. Kommunen fick kännedom om lokalerna i
Karlholm tack vare informationsmötet i Skärplinge, fastighetsägaren av
lokalerna hörde av sig efteråt. Angående frågan om statistiken, några sådana
instruktioner har inte givits. Det gavs inte någon falsk information på mötet
i Skärplinge. Det är möjligt att det planeras ytterligare boenden i privat regi.
Dessa planer styr inte kommunen över. De behöver inte upplysa kommunen,
bara få tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Fråga
Rebecka Knutsson, som aktivt jobbar ideellt med integration, ställer en
fråga om kommunen vill och kan hjälpa till med en långsiktig plan för
transport?
Svar
Bengt-Olov Eriksson (S) svarar att frivilligsektorn är ett absolut måste för
att få till en bra integration. När det gäller transporter ska den ersättning som
utgår också inkludera bussbiljetter. Mer än så kan han tyvärr inte svara just
nu eftersom frågan inte lämnats in i förväg.
__________
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§ 177 2
Redovisning av kommuninvånarnas postlåda

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Fullmäktige beslutade § 113/2003 att inrätta en postlåda där folkbokförda
kommuninvånare, oavsett ålder, kan lämna förslag och synpunkter på
kommunens verksamheter. Inkomna förslag/synpunkter ska enligt beslutet
hanteras på ett enkelt och rationellt sätt för att sedan redovisas till
fullmäktige.
Dnr Ks 2015.1042
2.7.3
En person boende i Tobo skrev den 4 december 2015 att denne läst i
tidningen Norra Uppland om att Älvkarleby kommun har infört en
volontärsamordnare. Förslagställaren tycker att det är en bra ide och föreslår
att även Tierps kommun ser över möjligheten till en sådan. Det går nog att
få mer och bättre information från Älvkarleby kommun. Chefen för Individoch familjeomsorgen svarade den 18 december 2015 att kommunen inte har
några volontärsamordnare, däremot finns det inom Individ.- och familjs
organisation en frivilligsamordnare anställd.
Dnr Ks 2016.53
2.7.3
Den 16 januari 2016 skrev en person från Tierp om att använda
adressnummer på hus med bokstäver. En siffra kan alla i världen förstå, men
numret skrivet med bokstäver är inte lätt att förstå för alla. Enligt lokala
föreskrifterna ska husen förses med nummer. Kommunarkitekten svarade
den 25 januari 2016 att han utifrån den 8 § i de lokala ordningsföreskrifterna
gör bedömningen att paragrafen inte utgör något hinder för att använda sig
av bokstäver på fasaden. Oavsett om man gör en annan tolkning av
paragraftexten, så innebär den inte heller något hinder mot att placera
bokstäver på sin fasad, då dessa också kan kombineras med angivelse av
adressnummer med siffror på annan del av fastigheten.

§ forts.
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§ 177 2 forts.
Dnr Ks 2016.92
2.7.3
En person boende i Hållnäs skrev den 28 januari 2016 att de önskar
simundervisning för ensamkommande barn som bor i familjehem. Det är
extra viktigt när de bor vid kusten att de är simkunniga. Förslaget har
skickats till fritidsintendenten på enheten för Kultur- och fritid för
besvarande.
Dnr Ks 2016.140
2.7.3
En förening i Karlholmsbruk lämnade den 17 februari 2016 följande förslag,
förutsatt att det är kommunens mark:
- att slyröjning sker utefter Nygårdsvägen.
- att några av de bänkar som på måfå är utplacerade i Bruket placeras
dammen, vid klockstapeln och vid Södra Tämnaråvägen.
- att fotbrädorna vid nya bron över Slutorna vid Tämnarån görs högre.
- att en översyn och eventuell reparation utförs vid Djupöbadet.
Förslaget har lämnats till chefen för gata/park (TEMAB) för besvarande.
Dnr Ks 2016.153
2.7.3
Den 22 februari 2016 lämnades ett förslag rörande invandringsstopp i
kommunen. Förslaget innehåller flera yrkanden som berör bl.a. nolltolerans
för invandringsmottagning, asylboenden och mångkulturellt bokslut.
Förslaget har överlämnats till kommunstyrelsens ordförande för besvarande.
________
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§ 178 3
Anmälan av motion - Åldersbestämning av ensamkommande barn Utrymme för kommunen att agera - Joakim Larsson (SD)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunsfullmäktiges presidiums
förslag
att motionen avvisas och ej får framställas eftersom att detta inte är en
kommunal fråga.
Reservation
Mot fullmäktiges beslut reserverar sig Joakim Larssons (SD) muntligen till
förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Kommunfullmäktiges presidium har behandlat motionen och föreslår att
motionen avvisas, dvs ej får framföras, eftersom detta inte är en kommunal
fråga.
Ledamoten Joakim Larsson (SD) har den 23 februari lämnat en motion med
följande förslag:
-

att kommunstyrelsen ger i uppdrag till berörda förvaltningar och
tjänstemän att i fall där tvekan om den ensamkommandes ålder finns
genomföra en så noggrann åldersutredning som låter sig göras med
dagens teknik.

Tierps kommun har nyligen slutit avtal om att ta emot ett antal ensamkommande ungdomar under 2016. Det är förenat med höga kostnader att ta
emot dessa ensamkommande. Migrationsverket ersätter med cirka 1900 kr
per dygn, men kostnaden kan bli betydligt högre för kommunen om vi
tvingas köpa externa boenden. Här har andra kommuner tvingats betala upp
till 4500 kr per dygn för platser. Ersättningen gäller dessutom enbart till det
år den ensamkommande fyller 21 år. Risken är alltså att detta blir en stor
kostnad för kommunen.
Det är utmärkt att regeringen nu äntligen har bestämt sig för att införa
medicinska ålderskontroller på de som dyker upp i Sverige och kallar sig
ensamkommande barn. Danska migrationsverket testade 282 ensamforts.
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§ 178 3 forts.
kommande och fann vid ålderstester att 72 % var äldre än 18 år. Andelen
varierar för olika undersökningar men i samtliga är det en majoritet som är
äldre än 18 år. Genom olika kombinationer av tand- och handledsröntgen
har man i Norge och Finland upptäckt att uppemot 65 procent av alla
asylsökande som säger sig vara strax under 18 år eller yngre, inte är det.
Migrationsverkets officiella ståndpunkt när det gäller ensamkommandes
ålder är att hellre fria än fälla, alltså att utan några åtgärder acceptera den
ålder som den sökande uppgett. Migrationsverkets enda skyldighet är att
informera den ensamkommande att han eller hon kan få en medicinsk
åldersbedömning för att styrka sin ålder. På grund av diskrepanser i ålder
har det visat sig vara förenat med stora problem att blanda ensamkommande
som uppger sig vara 15-16 år med förmodat jämnåriga i skola och på andra
ställen.
Rättschefen på Migrationsverket, Fredrik Beijer, slog i en Rättslig
kommentar 2015-09-03 (SR 35/2015) fast att verkets egen registrering av
ålder inte har någon rättsverkan för kommuner, landsting och myndigheter.
Denna rättsliga kommentar bygger på Migrationsöverdomstolens dom
MIG 2014:11. Beijer skriver: "Det står andra aktörer fritt att inom ramen för
sin verksamhet, oavsett verkets bedömning, själva ta ställning till den
sökandes uppgivna ålder"
I och med detta har Tierps kommun en möjlighet att hantera de ensamkommande på ett betydligt billigare, rättsligt riktigt och mer adekvat sätt
genom att Migrationsverket har öppnat denna möjlighet.
Yttrande
Kommunchef Yvette Axelsson informerar fullmäktige att denna fråga ligger
utanför kommunens befogenheter och att det inte är kommunens sak att
ändra en annan myndighets beslut. Den hänvisning man gör syftar endast till
att kommunen kan välja att tillämpa det beslut som Migrationsverket fattat i
sitt första skede i de fall Migrationsverket gör en ändring.
Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar att motionen ska få framföras.
Propositionsordning
Kommunsfullmäktiges presidiums förslag ställs mot Joakim Larssons
yrkande. Ordförande finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunsfullmäktiges presidiums förslag.
________
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1.1.6

Motionssvar – Lyft fram Tierps unika kultur och stärk därmed Tierps
varumärke – Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt Pia Wårdsäters ändringsyrkande
att uppdra till kommunstyrelsen att teckna samarbetsavtal som reglerar
samarbetet mellan kommunen och Eric Sahlströmsinstitutet
att uppdra till kommunfullmäktiges presidium att föreslå hur första
kommunfullmäktigesammanträdet efter ett kommunalval kan göras mer
högtidligt, samt
att motionen därmed anses besvarad.
Bakgrund
Ordförande Utskottet Arbete och Omsorg, Pia Wårdsäter (S), gör en
justering av sitt svar med anledning av att kommunstyrelsens arbetsutskott
§4/2016 fattat beslut om att höja bidraget till Eric Sahlströmsinstitutet. Med
dessa extra pengar till institutet är det läge att redan nu inleda diskussioner
om en överenskommelse.
Kommunstyrelsen har §225/2015 behandlat ärendet.
Ledamoten Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) har i motion till
kommunfullmäktige den 9 juni 2015, § 45, föreslagit att kommunstyrelsen
får i uppdrag att :
- utreda hur spelmanslagen och folkdanslagen oftare kan användas vid
högtidliga tillfällen
- undersöka hur och i vilken omfattning spelmanslagen, folkdanslagen
och Eric Sahlström Institutet kan användas i kommunala verksamheter
- ta fram samarbetsavtal som reglerar samarbetet mellan kommunen,
spelmanslagen, folkdanslagen och Eric Sahlström Institutet, där bidrag
kopplas till motprestationer
- föreslå hur det första kommunfullmäktigesammanträdet efter ett val kan
göras högtidligare.
Birkehorn Karlsen skriver: ”Kulturarvet speglar ett folks själ. Här förenas
det mest livskraftiga i det nationella arvet, med det bästa som skapas i andra
länder, och av andra folk. Den förenar förankringen i tradition och historia
forts.
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§ 179 4 forts.
med nya tiders utmaningar. Kulturen är också ett uttryck för respekt för
mångfald, valfrihet och rätten till olikheter.
Tierps unika tradition av folkmusik, folkdanser och sånger, samt
nyckelharpans roll som bärare av bygdens musik bör få en mer
framträdande roll för att stärka Tierps varumärke och kultur. Vid högtidliga
tillfällen bör kommunen i högre grad än vad som idag är fallet använda
spelmanslagen, folkdanslagen och Eric Sahlström Institutet.
Exempel på sådana högtidliga tillfällen är Nationaldagen, Midsommarafton, invigningar, skolavslutningar samt då kommunen får prominenta
besök från Sverige eller andra länder.
Jag föreslår också att efter ett val då ett nytt kommunfullmäktige
sammanträder för första gången att det första sammanträdet göras
högtidligare.
Spelmanslagen, folkdanslagen och Eric Sahlström Institutet kan med fördel
även användas i skolundervisningen för att lära ut folkmusik och folkdans
samt i de kommunala omsorgerna för underhållning.”
Motionssvar
Ordförande Utskottet Arbete och Omsorg Pia Wårdsäter (S) har den 17
november 2015 besvarat motionen enligt följande:
Kommunfullmäktige antog 18 september 2012 en kulturpolicy för att
tydliggöra arbetet med kulturfrågorna inom kommunen. Från och med den 1
maj 2014 är Kultur och fritid ett eget block representerat i kommunens
strategiska ledningsgrupp, vilket ger stora möjligheter för kulturen att lyftas
och representeras i flera sammanhang. Ett av de övergripande målen i
kulturpolicyn är att kommunens kulturarv ska vara en levande tillgång som
bevaras, används och utvecklas. Målet uppnås bland annat genom det
omfattande folkmusikprojekt som drivs av Kulturskolan i kommunens
skolor.
Kulturbidragen till kommunens föreningar stärker det fria kulturlivet och
gör att föreningar kan fortsätta att driva folkmusik- och dansprojekt.
Bidragen delas ut för offentlig verksamhet vilket är ett ställningstagande
från kommunen för att se till att vår unika kultur i kommunen kommer fler
forts.
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§ 179 4 forts
tillgodo. I dialog med föreningarna görs muntliga överenskommelser om
kommande års verksamhet. Kultur och fritid har även börjat titta på andra
kommuner, såsom Sandviken, med målet att på sikt skriva mer formella
överenskommelser. Dessa överenskommelser kommer dock inte att fungera
som ”beställningar” av verksamhet, utan handlar mer om att säkerställa att
föreningarna följer de grundläggande värderingar som kommunen står för
samt att uppföljning och redovisning sker enligt plan.
Bidraget till ESI – Eric Sahlström Institutet – kommer från och med
budgetåret 2016 att hanteras av Kultur och fritid vilket ger utökade
möjligheter till samverkan mellan institut och kommun. Under hösten
genomförs en förstudie men namnet Kulturarvstrappan, som syftar till att
skapa en modell för arbete med det lokala kulturarvet i våra skolor. Med
hänvisning till det arbete som redan nu genomförs föreslås att motionen
avslås.
Ordföranden i utskottet arbete och omsorg har den 17 november 2015
besvarat motionen enligt ovanstående och föreslagit att motionen avslås
samt att uppdra till kommunfullmäktiges presidium att föreslå hur första
kommunfullmäktigesammanträdet efter ett kommunalval kan göras mer
högtidligt.
Yttrande
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) yttrar sig i ärendet.
Yrkande
Pia Wårdsäter (S) lämnar följande ändringsyrkande:
- att uppdra till kommunstyrelsen att teckna samarbetsavtal som reglerar
samarbetet mellan kommunen och Eric Sahlströmsinstitutet
- uppdra till kommunfullmäktiges presidium att föreslå hur första
kommunfullmäktigesammanträdet efter ett kommunalval kan göras mer
högtidligt
- att motionen därmed anses besvarad.
Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar bifall till Pia Wårdsäters ändringsyrkande.
Propositionsordning
Kommunsstyrelsens förslag ställs mot Pia Wårdsäters yrkande. Ordförande
finner att fullmäktige beslutar enligt Pia Wårdsäters yrkande.
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1.1.6

Motionssvar – Maten för våra äldre – ”Laga-mat-garanti” - Gunnar
Larsson (L)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att avslå motionen
Reservation
Mot fullmäktiges beslut reserverar sig Gunnar Larsson (L) och Joakim
Larsson (SD) muntligen till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har §32/2016 behandlat ärendet.
Ledamoten Gunnar Larsson (L) har i motion till kommunfullmäktige den 9
juni 2015 föreslagit att:
- hemtjänsten i kommunens egen regi ska erbjuda alla som beviljats bistånd
med måltider att få maten lagad i det egna hemmet
- ett valfrihetssystem inrättas för matleveranser inom hemtjänsten
- det alltid ska finnas möjlighet att välja mellan flera olika rätter på
kommunens vård- och omsorgsboenden
- kommunen vid upphandlingar av måltidstjänster inom äldreomsorgen ska
lägga stor vikt vid att brukarna ges inflytande, delaktighet och flera
alternativa rätter att välja mellan.
Motionssvar
Ordförande Utskottet Arbete och Omsorg Pia Wårdsäter (S) har den 12
januari 2016 besvarat motionen enligt följande:
Kommunfullmäktige antog Övergripande riktlinjer för äldre och personer
med funktions-nedsättning Socialtjänstlagen (SoL), den 11 juni 2013 § 67
att gälla från 1 juli 2013.
Av riktlinjen framgår följande avseende matdistribution och hjälp vid
måltider:
Matdistribution
Om den enskilde inte på egen hand klarar att tillaga mat kan matlåda
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levereras. Normal beviljad tid för leverans av matlåda är 15 minuter per
tillfälle. Den enskilde betalar en fast månadskostnad för leverans av
matlåda. Behov av matdistribution ingår inte i kommunens valfrihetssystem
(LOV).
Hjälp vid måltid
I insatsen ingår att värma mat, duka och diska kärl/ redskap, samt vid behov
stöd och hjälp under själva måltiden. Stöd och hjälp under måltiden kan
även vara delegerad sondmatning eller motivationsarbete.
Behovet av matdistribution och stöd vid måltiderna bedöms således
individuellt. Idag har ett fåtal kunder beviljats praktiskt stöd vid matlagning
då matdistribution och/eller stöd vid måltider inte bedömts kunna tillgodose
det enskilda behovet. Ett beslut om tillredning av måltider i hemmet för alla
kunder skulle få konsekvenser både på befintlig insats men även inom andra
områden t.ex. ökad tid för insatsen, för inköp, förstärkt kompetens inom
livsmedelshantering.
Valfrihet i matdistribution kan uppnås genom att den enskilde väljer att
köpa in matleveranser av privata aktörer som då levererar måltiden direkt
till kundens hem.
Kommunens vård- och omsorgsboenden erbjuder redan idag valmöjlighet
mellan två olika rätter vid varje lunch- och middagsmål.
Ordföranden i utskottet arbete och omsorg Pia Wårdsäter har den 12 januari
2016 besvarat motionen enligt ovanstående och föreslagit att motionen
avslås.
Yttrande
Ingrid Larsson (L) yttrar sig i ärendet.
Yrkande
Joakim Larsson yrkar bifall till reservationen i kommunstyrelsen: att föreslå
kommunfullmäktige besluta
- att kommunens målsättning skall vara att hemtjänsten i kommunens egen
regi skall erbjuda alla som beviljats bistånd med måltider rätt att få maten
lagad i det egna hemmet
- att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningar och kostnader
för att genomföra målsättningen samt
- att avslå motionens övriga delar.
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Pia Wårdsäter (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå
motionen.
Gunnar Larsson (SD) yrkar bifall till Joakim Larsson yrkande.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens förslag ställs mot Joakim Larssons (SD) yrkande.
Ordförande finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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§ 181 6
Redovisning av ej besvarade motioner

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har §33/2016 behandlat ärendet.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29 ska kommunstyrelsen två
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges sammanträden i januari och
augusti.
Av förteckningen framgår att följande motioner är obesvarade den 31
januari 2016:
- Motion om – Upphandla alla livsmedel med minimikrav i nivå med
svensk djurskyddslagstiftning – Sara Sjödal (C) och Åsa Sikberg (M)
- Motion om – Läktare till konstgräsplanen – Urban Blomster (V) och
Marlene Larsson (V)
- Motion om – Inför rättviksmodellen och skapa nya företag, jobb och
skatteintäkter i kommunen – Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)
- Motion om – Sätt Tierps kommun på den digitala informations- och
turistkartan – Anna Ahlin (C)
- Motion om – Ökad tillgänglighet till fullmäktiges sammanträden och
digitalt voterings- och närvarosystem – Daniel Blomstedt (M) och LarsGöran Birkehorn Karlsen (M)
- Motion om – Sänkta arvodesnivåer för gruppledare – Joakim Larsson
(SD)
- Motion om – Förbättra integrationen i kommunen – Höj kompetensen –
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M).
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Interpellation - Vad gör kommunen idag för de funktionshindrade och
deras problem på arbetsmarknaden? - Urban Blomster (V)

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får framställas och kommer att besvaras under dagens
sammanträde.
Bakgrund
Kommunfullmäktigeledamoten Urban Blomster har den 22 januari 2016
lämnat in en interpellation om vad kommunen gör idag för de
funktionshindrade och deras problem på arbetsmarknaden och ställer
följande frågor:
-

Vad gör kommunen idag för de funktionshindrade och deras
problem på arbetsmarknaden?
Vad kan göras i framtiden?

Blomster skriver att av de arbetslösa i vår kommun är en stor andel
funktionshindrade och mest bland de långtidsarbetslösa. Detta är någonting
som Tierps kommun särskilt bör uppmärksamma. Han tror inte att
kommunen löser frågan i sin helhet, men samordning genom samarbete
mellan kommun näringsliv och övriga aktörer på arbetsmarknaden är och
borde vara något som kommunen kan bistå med.
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1.1.7

Interpellation – Kommunal vuxenutbildning – Daniel Blomstedt (M)
och Åsa Sikberg (M)

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får framställas och kommer att besvaras under
nästkommande sammanträde.
Bakgrund
Kommunfullmäktigeledamöterna Daniel Blomstedt och Åsa Sikberg har den
22 januari 2016 lämnat in en interpellation om kommunal vuxenutbildning
och ställer följande frågor:
-

Kan vuxenutbildningen tillgodose heltidsstudier utifrån den
enskildes behov?
Hur stor andel utav vuxenutbildningen sker idag på distans?
Vilka eventuella utvecklingsplaner finns för den kommunala
vuxenutbildningen?

-

Blomstedt och Sikberg skriver:
Vi lever i en värld där arbetsmarknaden förändras allt snabbare. Yrken och
yrkesgrupper försvinner och ersätts utav nya. Arbetsuppgifter och produkter
som för 10 – 20 år sedan var ovärderliga existerar inte längre eller kan idag
utföras av teknisk utrustning och på distans. Sverige är, på den globala
arbetsmarknaden, ett högkostnadsland avseende löner och måste därför
konkurrera med effektivitet, kvalité och framförallt hög kompetens.
Att skapa möjligheter för människor att jobba, lära nytt (byta karriär) och
vidareutbilda sig blir därför allt viktigare, oavsett vart i livet man befinner
sig. Då spelar vuxenutbildningen en viktig roll.
Enligt skolverket är målen för kommunal vuxenutbildning att vuxna ska
stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina
kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och
samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.
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De flesta som är över 20 år är behöriga att delta i vuxenutbildning på
gymnasial nivå. Dessa måste erbjudas en plats inom vuxenutbildningen och
läsa in grundläggande behörighet till högskolestudier. För att snabbt komma
in på arbetsmarknaden alternativt ställa om från en karriär till en annan
måste vuxenutbildningen vara väl planerad utifrån varje individs behov.
Varje elev måste kunna erbjudas heltidsstudier utifrån dennes behov istället
för deltidsstudier över fler läsår. För den enskilde är det många gånger helt
avgörande att så snabbt som möjligt komma i sysselsättning. Även
samhällsekonomiskt har det betydande positiva effekter.
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1.1.7

Interpellation – Möjlighet till valfrihet inom barnomsorgen i Tierps
Kommun – Åsa Sikberg (M)

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får framställas och kommer att besvaras under dagens
sammanträde.
Bakgrund
Kommunfullmäktigeledamoten Åsa Sikberg har 2 februari 2016 lämnat in
en interpellation om möjlighet till valfrihet inom barnomsorgen och ställer
följande frågor:
-

På vilket sätt arbetar kommunen för att öka mångfalden av
utförare/former av barn omsorg i kommunen?
Vad är majoritetens tolkning på hur lång tid ett snarast beslut ska ta?
Tycker majoritet att man har behandlat C företagets ansökan om att
starta dagmammor i Tierps kommun snarast?

-

Sikberg skriver:
I december fick Tierps kommun förfrågningar om att det finns dagmammor
som vill starta verksamhet runt om i kommunen. Under de 8 år som jag
suttit i Barn och ungas utskott har flera föräldrar sökt barnomsorg. Där de
önskat andra tider än vad kommunen kan erbjuda, samtliga har fått avslag. I
Tierps kommun bedrivs i dag i princip all barnomsorg i förskola och i
kommunal regi. Det innebär att, idag har kommunen ansvar för närmare 95
% av alla barn genom den kommunala barnomsorgen. Den bristande
mångfalden (konkurrenssituationen) är ett grundläggande problem som
försvårar lokal kvalitetsjämförelse och kraftigt inskränker
småbarnsföräldrarnas valfrihet. I frågan om ökad valfrihet har vi Moderater
ensamt och tillsammans med övriga alliansparter verkat för en förändring.
I dag är det fri etableringsrätt för att starta barnomsorg i Sverige. I utskottet
barn och unga togs det ett beslut 2015 om att snarast utarbeta ett förslag till
avtal med C företaget som är ett företag som anställer dagmammor genom
ett samarbetes avtal med kommunen.
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Vad är majoritetens tolkning på snarast?
Enlig förvaltningslagen betyder skyndsamt 3 veckor.
Enligt ordets betydelse är det snabbt, rask det som skyndar, snarast möjlig.
Tycker majoritet att de har behandlat detta företag och deras dagmammor
samt föräldrar som har sina barn i kö för att få placera sina barn hos en
dagmamma SNARAST?
De tre första åren i barnets liv är de viktigaste, när det gäller anknytning,
mentalisering och trygghet. Då präglas barnet av sina nära vuxna. När
barnet är 3 till 7 år har barnet fortfarande behov av kontinuitet och bör
därför ha en begränsad skara trygga vuxna att ty sig till. Så när det är dags
för lämning på förskolan/dagmamman är det viktigt att personalen som tar
emot barnet är välbekant med barnet och har tid att ta emot. Det samma
gäller vid hämtning där behövs det extra tid för information till föräldrarna
hur dagen har varit osv.
Som leverantör av barnomsorg är det viktigt att lyssna till föräldrarnas
behov och den oro de känner när deras barn visar upp ett nytt beteende som
visar att barnet inte mår bra. Då måste det finnas möjlighet att få välja
barnomsorg som uppfyller de krav som föräldrarna och deras barn behöver.
Eller när föräldrar ser att en liten grupp skulle passa sitt/sina barn bättre.
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1.1.7

Interpellationssvar – Arbetsrättslig information för ungdomar

Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.
Bakgrund
Kommunfullmäktigeledamoten Urban Blomster har §152/2015 inlämnat en
interpellation om varför arbetsrättslig information för ungdomar.
Ordförande för utskottet barn och unga Kenneth Gunnarsson (MP) har den
25 januari 2016 svarat som följer:
Urban Blomster (V) har ställt frågan hur den arbetsrättsliga informationen
ser ut i våra skolor inför sommaren 2016. Sommarjobb är en unik möjlighet
för ungdomar att testa vuxenlivet, prova på olika branscher, skapa egna
kontaktnät och tjäna lite egna pengar. Sommarjobb kan unga som är 13 år
eller äldre söka och för Tierps kommuns del innebär det att ca 900 elever
från årskurs sju till gymnasieskolan skulle kunna vara aktuella. Men alla är
inte intresserade och tyvärr finns inte arbetsplatser i tillräckligt antal i
kommunen för att ta emot alla dem som vill ha sommarjobb. Det är svårt att
uppskatta hur många av kommunens elever totalt som sommarjobbade
2015. Ca 270 ungdomar söker varje år sommarjobb inom kommunen och
tillsammans med de kommunala bolagen erbjöds ca 80 ungdomar platser
2015. Till det kommer ca 30 ungdomar som deltog i ”Roligaste
sommarjobbet” som är ett mycket uppskattat externt drivet projekt,
delfinansierat av kommunen, som handlar om att starta och driva fiktiva
företag under några sommarveckor. Hur många som har sommarjobb inom
näringslivet är okänt.
Skolan uppmuntrar elever att söka sommarjobb och lärarna blir ofta
kontaktade för rådgivning inför sommaren. Men skolan har inget formellt
ansvar och administrerar inte några särskilda insatser kopplat till
sommarjobb. Det sker på icke skoltid och det är den enskilde elevens ansvar
att söka och att informera sig om förutsättningarna för sommarjobb. Just det
egna ansvaret är en viktig del av att prova på arbets- och vuxenlivet.
Inom Teknikcollege finns ett utvecklat samarbete med det lokala
näringslivet och där erbjuder företag elever som fullgjort undervisningen
feriejobb till avtal som gäller på det aktuella företaget. Uppdraget att
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informera de aktuella eleverna har lagts på elevrepresentanterna i TC:s
lokala styrgrupp.
Det finns på arbetsmarknaden en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan
arbetsgivare och arbetstagare. Tierps kommuns och de kommunala bolagens
roll i sammanhanget är att vara arbetsgivare för sommarjobbare och som
sådana förhandlar och skriver de avtal med Kommunal om löner och villkor.
Facket företräder i första hand sina egna medlemmar, men det ligger i
fackens intresse att även bevaka feriearbetarnas villkor. Det är ju bland
dessa som facken har sina blivande medlemmar. LO har därför sedan många
år en jourtelefon dit feriearbetare kan vända sig när det dyker upp problem.
LO och Kommunal i regionen gör även arbetsplatsbesök för att bevaka sina
fackliga intressen och sommarjobbarnas situation.
På den direkta fråga om hur den arbetsrättsliga informationen ser ut i våra
skolor inför sommaren 2016 är svaret, med hänvisning till roll- och
ansvarsfördelningen, att skolorna inte genomför några särskilda
informationsinsatser för sommarjobbare. Däremot sker undervisning kring
”arbetsmarknadens parter och villkor” inom ramen för ordinarie
samhällskunskapsundervisning, både på de yrkes- och studieförberedande
programmen på Högbergsskolan. På yrkesprogrammen finns en naturlig
koppling till facket, genom att de deltar i bl.a. programråden och har
anpassade informationsmaterial för skolan. På de teoretiska programmen
saknas denna koppling, men fack- och arbetsgivarorganisationer besöker då
och då Högbergsskolan för att informera om sina roller och verksamheter.
På grundskolan arbetar studie- och yrkesvägledare och lärare nu i ett projekt
via Regionförbundet med fokus på att stärka relationen mellan skola och
kommande arbetsliv. Det sker från förskoleklass upp till nionde klass i form
av olika övningar, studiebesök m.m.
Sammanfattningsvis är i första hand ungdomarnas och deras föräldrars
ansvar att bevaka sina villkor i samband med sommarjobb och i dag finns
många källor på nätet att hämta information ifrån. Som till exempel
”arbetsformedlingen.se”, ”lo.se”, ”sommarjobb.se” och ”jobbsafari.se”.
Utifrån den rollfördelning som gäller på arbetsmarknaden ligger det
rimligen i fackens intresse att utveckla sina informationsinsatser till skolan
och till feriearbetande ungdomar.
Yttrande
Urban Blomster V) och Kenneth Gunnarsson (MP) yttrar sig i ärendet.
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1.1.7

Interpellationssvar - Vad gör kommunen idag för de funktionshindrade
och deras problem på arbetsmarknaden?

Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.
Bakgrund
Fullmäktigeledamoten Urban Blomster har §182/2016 inlämnat en
interpellation om vad kommunen idag gör för funktionshindrade och deras
problem på arbetsmarknaden.
Ordförande för utskottet arbete och omsorg Pia Wårdsäter (S) har den 15
februari svarat som följer:
De funktionshindrade som tillhör LSS (Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade) har rätt till sysselsättning i form av Daglig verksamhet
och ekonomiskt stöd från Försäkringskassan i form av aktivitetsersättning.
Denna målgrupps rätt till sysselsättning är lagstadgad men jag antar att
interpellationen inte syftar på denna grupp.
Som Urban Blomster (V) påpekar så har antagligen många av de som lever
på försörjningsstöd en längre tid någon form av funktionshinder. Dock är
det ofta frågan om en odiagnostiserad sådan.
Tierps kommun har sedan flera år ett avtal med Kretsloppsshoppen om att
de ska ta emot 15 personer i praktik inom målgruppen.
För de med psykiska funktionshinder och/eller missbruk finns inom IFO
(Individ- och Familjeomsorgen) en träffpunkt. Att komma dit varje dag kan
vara ett första steg för att bryta isolering, få struktur i vardagen och senare
kunna delta i andra insatser för arbetslösa.
Under 2014-2015 har ett arbete gjorts inom ramen för
Samordningsförbundet. En resurs från Försäkringskassan har funnits
tillgänglig för rådgivning kring samordning av insatser till de som har
nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och lever på försörjningsstöd.
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Arbetet har varit mycket uppskattat och en permanent flerpartssamverkan
har kommit till stånd som en "bi-effekt" av detta. Där deltar WO
(försörjningsstödet), HÄTÖ (när-psykiatrin), arbetsförmedlingen, Tierps
vårdcentral och försäkringskassan.
År 2015 startade kommunen en egen arbetsmarknadsenhet. Enheten har
kontakt med runt 80 företag som kan ta emot praktikanter.
Tierps kommun har ansökt om och beviljats medel för att anställa två
arbetscoacher under 2016 inom ramen för Samordningsförbundet. Projektet
med arbetscoacher ska arbeta med de som står allra längst ifrån egen
försörjning. Coachernas uppgift är att vägleda och stödja individen
mot egen försörjning. De kommer att utföra individuella kartläggningar och
ska ha coachande och motiverande samtal samt aktiviteter individuellt och i
grupp. Tillsammans med varje deltagare utformas både en kortsiktig och en
långsiktig plan där delmål och mål beskrivs.
Deltagaren ska genom aktiviteter hitta sina resurser och därmed öka sina
möjligheter att utveckla, förbättra eller kompensera nedsatt arbetsförmåga.
Arbetscoacherna ska arbeta utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt där
individen är delaktig i sin egen rehabilitering.
För att långsiktigt säkra att erfarenheterna utav detta tas tillvara har
Samordningsförbundet även beviljat medel till en samverkanskoordinator
som ska underlätta samverkan mellan myndigheter för personer som är i
behov av samordnad rehabilitering. Koordinatorn ska kartlägga och
tydliggöra huvudmännens ansvar och ta fram förslag till övergripande
överenskommelser och rutiner för fortsatt samverkan.
Yttrande
Urban Blomster (V) yttrar sig i ärendet.
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1.1.7

Interpellationssvar - Möjlighet till valfrihet inom Barnomsorgen

Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.
Bakgrund
Fullmäktigeledamoten Åsa Sikberg §184/2016 inlämnat en interpellation
om möjlighet till valfrihet inom barnomsorgen.
Ordförande för utskottet barn och unga Kenneth Gunnarsson (MP) har den 2
februari 2016 svarat som följer.
Interpellanterna har ställt tre frågor; På vilket sätt arbetar kommunen för att
öka mångfalden av utförare, hur tolkar majoriteten ordet ”snarast” och anser
sig majoriteten ha hanterat C Företagets ansökan snarast?
Många elever lämnar i dag grundskolan med ofullständiga eller för låga
betyg. Det råder en samstämmighet bland pedagoger och forskare kring att
detta grundas tidigt i åldrarna och att barnomsorgens, förskolans och fritids
pedagogiska roll i sammanhanget inte får underskattas.
En lagändring genomfördes 2009 som innebar fri etableringsrätt inom
barnomsorgen. Kommunernas bidragsskyldighet kom då att gälla även
pedagogisk omsorg, och kommunerna blev också skyldiga att utöva tillsyn
över pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarats ha rätt
till bidrag. Regeländringen innebar även att det i dag ställs högre krav på det
pedagogiska innehållet. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och
lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.
Tierps kommun har ett pågående kvalitets- och utvecklingsarbete som bland
annat rymmer att höja andelen personal med pedagogisk högskoleexamen
och att förstärka det pedagogiska ledarskapet. Som en konsekvens av detta
kvalitetsarbete sker den planerade expansionen av barnomsorgen i första
hand inom förskoleverksamheten.
Detta kvalitets- och utvecklingsarbete sker samtidigt som Tierps kommun är
inne i en mycket expansiv period med hög inflyttning och med ökad
efterfrågan på kommunal service och på t.ex. platser inom
förskoleverksamhet och barnomsorg. Inflyttning sker även till områden i
forts.
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

TIERPS

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

KOMMUN

2016-02-23

27 (45)

§ 187 12 forts.
kommunen som ligger utanför tätorterna, områden som inte gynnas direkt
av utbyggd förskoleverksamhet i t.ex. Tierps köping.
Under hösten 2015 inkom C Företaget i Uppsala med en ansökan till
kommunen om att få driva verksamhet i form av dagbarnvårdare i
kommunen. Den fria etableringsrätten inom barnomsorgen, i kombination
med ökat behov av platser, gjorde att Utskottet barn och ungdom i december
2015 beslöt ”att uppdra till utbildningschefen att snarast utarbeta ett förslag
till avtal”. Avtalet ska grunda sig på de formella krav som ställs på
verksamheten och de krav som säkerställer att kvalitén i verksamheten
motsvarar den i kommunens egna verksamheter.
Interpellanternas tre direkta frågor var; På vilket sätt kommunen arbetar för
att öka mångfalden av utförare, hur majoriteten tolkar ordet ”snarast” och
om majoriteten anser sig ha hanterat C Företagets ansökan snarast.
Syftet med den fria etableringsrätten är just att öka mångfalden av
verksamhetsformer och utövare inom barnomsorgen. Kommunen har
tillsynsansvar och arbetar därför med fokus på kvalitét och tillgänglighet.
När det inkommer ansökningar från externa utförare bedöms dessa
individuellt utifrån skollagens kriterier att vissa grundkrav ska vara
uppfyllda, och att verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder på
lång sikt för barnen och eleverna eller för den del av skolväsendet som
anordnas av kommunen (Skollagen 2 kap. 5 §).
Ordet ”snarast” – inom så kort tid som möjligt (SAOL) - får sin innebörd
utifrån sitt sammanhang, och majoriteten har ingen annan syn.
Kommunens processer och beslut ska vara generella, gälla lika för alla och
gynna medborgarna. Som i detta sammanhang är barn och föräldrar.
Utbildningschefen har fått ett uppdrag enligt ett beslut i utskottet och
majoriteten har fullt förtroende för att detta uppdrag hanteras ansvarsfullt
och i enlighet med innebörden av beslutet.
Yttrande
Åsa Sikberg (M), Kenneth Gunnarsson (MP), Catarina Deremar (C),
Bengt-Olov Eriksson (S), Ingrid Larsson(L), Jonas Nyberg (S) och LarsGöran Birkehorn-Karlsen yttrar sig i ärendet.
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§ 188 13
Rapport från Integrationsberedningen – Stefan Wårdsäter, ordförande

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde ger ordförande i integrationsberedningen, Stefan
Wårdsäter (S) en nulägesrapport från integrationsberedningens arbete.
Integrationsberedningen tillsattes av kommunfullmäktige efter beslut
§4/2015. Beredningen har i uppdrag att arbeta fram en strategi för att
nyanlända långsiktigt ska bli inkluderade i samhället. Beredningens arbete
ska vara avslutat under 2016.
Yttrande
Catarina Deremar (C) yttrar sig i ärendet.
__________
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1.2.1

Tilläggsanslag för markförvärv vid Gatmot

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att bevilja tilläggsanslag med 1,3 mnkr på Ansvar 12103 Marksamordnare,
Verksamhet 2100 Markförsörjning, Projekt 1341 Inköp av mark, samt
att finansieringen sker genom ianspråktagande av rörelsekapital.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har §23/2016 behandlat ärendet.
Tidigare chefen för Samhällsbyggnad och chefen för renhållingen har i
skrivelse daterad den 9 november 2015 hemställt om tilläggsanslag med 1,3
mnkr för att förvärva den för närvarande arrenderade marken vid Gatmot.
Detta för att underlätta den sluttäckning av deponin s om måste göras.
Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen har den 1 februari 2016
överlämnat förslag till beslut i ärendet.
__________
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1.1.9

Anslag för konstnärlig gestaltning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att höja anslaget för konstnärlig gestaltning till 1 % av
investeringskostnaden vid ny-, om- och tillbyggnation
att föra in enprocentsregeln gällande konstnärlig gestaltning i ägardirektiven
för Tierps kommunfastigheter AB (TKAB) och Tierpsbyggen i de fall då
kommunen är hyresgäst, samt
att upphäva kommunfullmäktiges beslut § 97/1985 Regler för handläggning
av konstnärlig utsmyckning av Tierps kommuns offentliga byggnader och
miljöer.
Reservation
Mot fullmäktiges beslut reserverar sig Sverigedemokraterna muntligen till
förmån för Joakim Larsson yrkande.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 24/2016 behandlat ärendet.
Tierps kommun avsätter idag 0,5 % av investeringskostnaden till
konstnärlig gestaltning vid ny-, om- och tillbyggnation. Det grundar sig i ett
beslut från 1985.
Genom ett statligt kulturpolitiskt initiativ kom enprocentsregeln till år 1937.
Regeln innebär att motsvarande 1 % av den beräknade byggkostnaden vid
ny- och ombyggnationer ska användas till konstnärlig gestaltning. Det är
inte en tvingande regel utan en ekonomisk princip och beräkningsmodell.
Staten tillämpar regeln, liksom 64 % av kommunerna och 79 % av
landstingen och regionerna (2013). Konstnärsnämnden förordar
enprocentsregeln.
Kultur- och fritidschef Sofia Nohrstedt och kultursekreterare Louise
Magnusson har den 7 december 2015 överlämnat förslag till beslut i
ärendet.
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Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till reservationen i kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige besluta
- att anslaget för konstnärlig gestaltning förblir vid 0,5% av
investeringskostnaden vid ny-, om- och tillbyggnation
- att föra in halvprocentsregeln gällande konstnärlig gestaltning i
ägardirektiven för Tierps kommunfastigheter AB och Tierpsbyggen i de fall
då kommunen är hyresgäst samt
- att upphäva beslutet kommunfullmäktige § 97/1985.
Gunnar Larsson (L) och Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen
förslag.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens förslag ställs mot Joakim Larssons (SD) yrkande.
Ordförande finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Delges
Verksamhetschef Kultur och Fritid
Kultursekreterare Kultur och Fritid
Ekonomichef
TKAB/Tierpsbyggen AB
__________
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Dnr Ks 2016.65

Namnbyte på kommunala handikapprådet

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att ändra namn på det kommunala handikapprådet till Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 25/2016 behandlat ärendet.
Socialstyrelsen ansvarar för samordning av terminologin inom fackområdet
vård och omsorg, som innefattar hälso- och sjukvård och socialtjänst. Efter
ett genomfört terminologiarbete beslutade Terminologirådet i oktober 2007
följande förändringar
Förändringarna innebär att:
 Funktionshinder betraktas inte längre som en synonym till
funktionsnedsättning utan betecknar ett eget begrepp.
 Definitionen av funktionsnedsättning är oförändrad.
 Handikapp tas bort som uppslagsterm och termen avråds som
synonym till såväl funktionsnedsättning som funktionshinder
Ledamöterna i handikapprådet har diskuterat olika namnförslag med sina
medlemmar i de olika intresseorganisationerna. Medlemmarna har enats om
förslaget Kommunala rådet för funktionshinderfrågor.
Delges
Processtöd
Ordförande Handikapprådet
Webmaster
__________
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1.6.2

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att fastställa taxa enligt LSO 3 kap 6 §, gällande rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll för Tierps kommun att gälla från och med 2016-12-01
att tidigare fastställd taxa enligt LSO 3 kap 6 § samtidigt upphör att gälla,
samt
att taxan från och med 2018-01-01 årligen (kalenderår) indexjusteras. 90
procent av avgiften justeras med AKI (arbetskostnadsindex) för arbetare,
privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl 0. Skulle indexet i juni
ha förändats något kommande år jämfört med indexet i juni 2016 ska 90
procent av avgiften justeras med den procentuella förändringen
nästkommande kalenderår.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har §26/2016 behandlat ärendet.
Uppsala kommun räddningsnämnden planerar att genomföra en
upphandling av rengöring- (sotning) och brandskyddskontrollverksamheten
under 2016 och befintliga taxor behöver därför uppdateras. I upphandlingen
kommer taxorna beslutade av respektive kommun att ingå. Utvärderingen av
inkomna anbud kommer därmed att ske utifrån kvalitetsaspekter och inte
utifrån pris. De befintliga avtalen med nuvarande leverantörer av rengöring(sotning) och brandskyddskontrollverksamheten gäller till och med 201611-30. Taxorna för år 2017 är i genomsnitt cirka 4,2 procent högre än
taxorna för år 2015, d.v.s. en uppräkning med cirka 2,1 procent per år.
Taxorna föreslås vara lika i alla tre kommuner.
Reglerna i 8 kap. regeringsformen möjliggör att viss angiven föreskriftsrätt
kan delegeras till kommun. Ett sådant bemyndigande finns för kommuner i
3 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) för rengöring
(sotning) och brandskyddskontroll.
Delges
Räddningsnämnden
__________
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§ 193 18

Dnr Ks 2016.84

1.6.2

Förslag till ändring – Regler och avgifter för pedagogisk verksamhet
för barn 1 – 13 år

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att anta föreliggande förslag till ändring av maxtaxa i Regler och avgifter för
Tierps kommuns pedagogiska verksamheter för barn 1-13 år
att maxtaxan ska gälla från och med 1 april 2016, samt
att nuvarande maxtaxa enligt kommunfullmäktiges beslut §64/2015 upphör
att gälla från samma datum.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har §27/2016 behandlat ärendet.
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa
Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast den
30 december varje år. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att
kommunen följer villkoren i förordningen. Förordningen har nu ändrats och
ändringen innebär att inkomsttaket indexeras. De nya högsta avgiftsnivåerna
för maxtaxa redovisas nedan och föreslås tillämpas från och med den 1 april
2016.
Förskola
Avgiftstak*
Barn 1
Barn 2
Barn 3
Fritidshem
Avgiftstak*
Barn 1
Barn 2
Barn 3

3%
2%
1%

Dock högst
1313 kr
875 kr
438 kr

Nuvarande
taxa
1287 kr
858 kr
429 kr

2%
1%
1%

Dock högst
875 kr
438 kr
438 kr

Nuvarande
taxa
858 kr
429 kr
429 kr
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§ 193 18 forts.
Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) förändras från 42 890 kr
till 43 760 kr.
*Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk
omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem samt omsorg som
erbjuds enligt 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) under tid då förskola eller
fritidshem inte erbjuds. Förordning (2011:678).
Med anledning av de nya förutsättningarna för maxtaxan föreslås en
justering av nu gällande avgiftsuttag. Justering föreslås göras i enlighet
med de av skolverket redovisade avgiftstaken.
Utvecklingsledare Lennart Hillberg har den 21 januari 2016 överlämnat
förslag till beslut i ärendet.
Delges
Verksamhetschef Utbildning
Utvecklingsledare Utbildning
Ekonom Utbildning
__________
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1.6.2

Avgift från föräldrar eller vårdnadshavare när barn placeras i
familjehem eller hem för vård eller boende (HVB)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att avgift tas ut från föräldrar eller vårdnadshavare när deras barn vårdas i
familjehem eller hem för vård eller boende (HVB)
att avgift tas ut oavsett om placering sker med stöd av SoL eller LVU
att avgift tas ut i enighet med bestämmelser i SoL, SoF och SFB
att avgift tas ut från och med utskottet barn och ungdoms beslutat om
placering
att ovanstående gäller från och med den 1 mars 2016, samt
att kommunfullmäktiges beslut §8/2009 upphör att gälla samtidigt.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har §28/2016 behandlat ärendet.
Föräldrar ska försörja sina barn tills de fyller 18 år, eller till 21 år om barnet
fortfarande går i skolan (FB, 7 kap. 1 §). Alla föräldrar är skyldiga att
försörja sina barn med hänsyn till barnets behov och efter sin ekonomiska
förmåga. Var och en av föräldrarna ska betala efter sin förmåga.
I SoL (8 kap. 1 §) står att föräldrarna är skyldiga att bidra till kommunens
kostnader om barnet genom socialnämnden får vård i ett annat hem än det
egna. Ersättningsskyldigheten för barnets föräldrar gäller både om barnet
placeras i familjehem eller i ett hem för vård eller boende (HVB). Det spelar
ingen roll om placeringen är frivillig (enligt SoL) eller om det handlar om
tvångsvård (enligt LVU). Underhållsbidraget gäller både när det handlar om
tillfällig och en stadigvarande placering.
I SoF (6 kap. 2 §) anges att föräldrarnas skyldighet att bidra till kommunens
kostnader bestäms efter samma grunder som betalningsskyldigheten för var
och en av föräldrarna enligt SFB (19 kap). Avgiften får inte överstiga
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beloppet för underhållsstöd som betalas ut av Försäkringskassan (SFB, 18
kap. 20 §) och kan därför maximalt uppgå till 1 573 kronor per månad och
förälder för år 2015.
Avgiften kan samtidigt vara lägre beroende på föräldrarnas ekonomiska
utrymme och antal barn. I vissa fall saknas förutsättningar för att ta ut
avgift, till exempel om föräldrarna har mycket låg inkomst eller får
försörjningsstöd.
Av FB (7 kap. 2 a §) framgår att en förälder som är skyldig att betala
underhållsstöd enligt SFB (19 kap.) har fullgjort sin underhållsskyldighet
med det belopp som lämnas i underhållsstöd till barnet. Den egenavgift
föräldrarna betalar ska oavsett avgiftens storlek anses täcka kostnaderna för
omvårdnad, mat, kläder, fickpengar med mera som uppstår kring barnet.
Motivering
Kommunfullmäktige beslutade §8/2009 att debitering av vårdavgifter för
familjehemsplacerade barn och unga ska ske i samtliga fall, det vill säga
både då barnet är placerat på frivillig väg enligt SoL och genom
tvångsbestämmelser enligt LVU. Möjligheten att ta ut avgift för placering i
HVB omfattas dock inte av beslutet.
Även föräldrar till barn placerade i HVB borde erläggas att betala avgift.
Kommunen har årligen placeringar i HVB även om familjehemsplaceringar
förekommer betydligt oftare.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Det ekonomiska utfallet är svårt att bedöma på grund av föräldrars skiftande
betalningsförmåga.
Bilaga
Kommunfullmäktiges beslut § 8/2009 - Riktlinjer för uttagande av
vårdavgift för familjehemsplacerade barn och unga.
Juridiska förkortningar
FB – Föräldrabalk (1949:381)
LVU - Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
SFB - Socialförsäkringsbalk (2010:110)
SoF - Socialtjänstförordning (2001:937)
SoL- Socialtjänstlag (2001:453)
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Verksamhetschef Randi Graungaard och enhetschef barn och unga Jenny
Olsson vid Individ- och familjeomsorgen har den 14 januari 2016 lämnat
förslag till beslut i ärendet.
Delges
Verksamhetschef IFO
Enhetschefer barn och unga
Ekonom IFO
__________
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1.6.2

Revidering av taxa avseende markpriser

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att fastställa taxan för markpriser avseende villatomter vid försäljning från
av kommunen exploaterade markområden enligt följande:






Villatomtpriset i Tierps och Örbyhus tätorter höjs till 195 kr/kvm för
styckad mark med kommunalt V/A i närområdet
Övriga villatomter i Tierps kommun säljs för 150 kr/kvm
Industrimark på framtagna detaljplanerad områden säljs för 115
kr/kvm
Råmark utanför tätort säljs för 50 kr/kvm samt att köparen bekostar
lantmäteriförrättningen
Vid exploatering i samverkan mellan kommunen och en exploatör av
nya områden görs en förhandling för att balansera intäkter och
kostnader och av detta underlag bestäms markpriset

att taxan ska gälla från och med 1 mars 2016, samt
att nuvarande taxa fastställd av kommunfullmäktige § 131/2013 upphör att
gälla från samma datum.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har §29/2016 behandlat ärendet.
Tierps kommun ligger i en expansiv region och erbjuder utmärkta
möjligheter för boende och företagande. Kommunen har god tillgång på
mark för nyetableringar – marken är prisvärd och etableringskostnaderna
låga. Ett positivt företagarklimat, bra infrastruktur med närhet till
Stockholm, Arlanda, Uppsala och resten av världen utmärker Tierp. – Vår
egen marknadsföring i DI.
Takten på exploateringen i Tierp har ökat betydligt den senare tiden och det
finns visioner och mål, som för att kunna förverkligas, skapar ett behov av
att justera markpriserna i Tierps kommun så att det blir ekonomiskt bärande
forts.
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§ 195 20 forts.
att utveckla nya områden. Dagens gällande taxa, antagen av
kommunfullmäktige §131/2013, ger att en utveckling av nya områden inte
blir hållbar ekonomiskt. Lagen om Riktlinjer för kommunala
markanvisningar (SFS 2013:899) ger också tydligare krav inför
marköverlåtelser samt markupplåtelser.
Motivering
SKL rekommendationer från 2015-05-08 ger: När kommunerna är
markägare har de inte rätt att sälja mark för bostäder till underpris.
Försäljningen ska ske med hänsyn tagen till EU:s statstödsregler och
kommunallagens förbud att gynna enskilda näringsidkare. Det innebär att
försäljning i princip måste ske till marknadspris. Kommunen följer Lagen
om Riktlinjer för kommunala markanvisningar genom att fastställa principer
för markprissättning i rimlig nivå och upprätthålla transparensen i
marktilldelningsprocessen.
För att ta fram de olika markpriserna har hänsyn tagits till att olika typer av
mark kräver olika åtgärder. De åtgärder som behövs tas med i kalkylen för
olika markområden är bland annat markinköp, arkeologisk utgrävning,
geologisk undersökning, projektering, markberedning, planläggning,
lantmäteriförrättning och anläggning av gator. Det varierar mellan olika
områden vilka åtgärder som är aktuella. Det finns även många faktorer som
bör tas hänsyn till.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
För att kunna möta den efterfrågan som finns och kunna växa i enlighet med
Tierps kommuns mål och vision krävs det att det finns bärighet i
investeringar och balans i kostnader och intäkter för framtagning av nya
områden.
Mark & exploateringsansvarig och chef för Medborgarservice har den 4
februari 2016 överlämnat förslag till beslut i ärendet.
Delges
Chef Medborgarservice
Mark- och exploateringsansvarig
_________
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Dnr Ks 2016.89

1.2.8

Riktlinjer för styrdokument

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt demokratiberedningens förslag och
Barbro Wiklunds ändringsyrkande
att anta föreliggande förslag till riktlinjer för styrdokument
att uppdra till kommunstyrelsen att under 2016 göra en genomgång av
kommunens befintliga styrdokument för revidering samt
att samla ihop styrdokument som inte är aktuella och överlämna dem till
kommunfullmäktige för beslut att upphöra.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har §30/2016 behandlat ärendet.
Demokratiberedningen har §29/2015 behandlat ärendet.
Många olika typer av styrande dokument upprättas och fastställs på
varierande sätt. Det finns olika tolkningar och uppfattningar om vad de olika
begreppen betyder och därmed vad dokumenten har för roll. Vissa
dokument måste upprättas enligt lagstiftning, förordningar och nationella
föreskrifter. Andra tillkommer utifrån organisationens bedömning av
behovet.
Det övergripande målet med att fastställa riktlinjer för styrdokument är att
nå en gemensam syn på styrande dokument, vilken terminologi som ska
gälla samt en förbättrad kvalitet i dokumenten.
Syftet med dessa riktlinjer är att tydliggöra och säkerställa
 Terminologi – begrepp och definitioner
 Respektive dokuments roll
 Ansvar för fastställande och kvalitetssäkring
 Struktur och kvalitet i dokumenten
 Remissförfarande och förankring

forts.
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§ 195 21 forts
Riktlinjer för styrdokument i Tierps kommun har varit på remiss till
kommunens ledningsgrupp, politiska partier och vissa tjänstemän.
Yrkande
Demokratiberedningens tillika kommunfullmäktiges ordförande Barbro
Wiklund (S) yrkar på en rättelse av inledningen i den av demokratiberedningen föreslagna andra att-sats. Satsen ska inledas med ”att uppdra till
kommunstyrelsen att”
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till demokratiberedningens förslag och Barbro
Wiklunds ändringsyrkande.
Delges
Chef processtöd
__________
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§ 196 22
Plan för medborgardialog

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt Sara Sjödals ändringsyrkande och
förtydligande
att uppdra till demokratiberedningen att ta fram en plan för medborgardialog
i Tierps kommun för resterande del av mandatperioden. Planen ska beskriva
struktur och systematik för genomförandet av medborgardialoger samt hur
dialogerna ska kopplas till styrprocessen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet §31/2016.
Demokratiberedningen har §30/2015 behandlat ärendet.
Riktlinjen och principerna för medborgardialog efterföljs inte. Därför
behövs det tas fram en plan för att uppnå målet i dokumentet. Frågor som
ställs är: Vem ska hålla i dialogen, hur ska den organiseras, vad är
kostnaden, hur många dialoger är på gång? Idag är viljan god hos
tjänstemännen att föra dialog, men det behövs en bättre samordning med
politiken.
Yttrande
Demokratiberedningens tillika kommunfullmäktiges ordförande Barbro
Wiklund (S) yttrar sig i ärendet och gör följande förtydligande ” Planen ska
beskriva struktur och systematik för genomförandet av medborgardialoger
samt hur dialogerna ska kopplas till styrprocessen”.
Catarina Deremar (C) och Gunnar Larsson (L) yttrar sig i ärendet.
Yrkande
Sara Sjödal (C) gör följande ändringsyrkande och yrkar att
kommunfullmäktige beslutar att uppdra till demokratiberedningen att ta
fram en plan för medborgardialog i Tierps kommun för resterande del av
mandatperioden.
Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar bifall till Sara Sjödals ändringsyrkande
Delges
Ordförande Demokratiberedningen
Sekreterare Demokratiberedningen
__________
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§ 197 23

Dnr Ks 2016.112

1.2.6

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige – Robert Brandt (SD)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna begäran om entledigande.
Bakgrund
Robert Brandt har i en skrivelse inkommen den 3 februari 2016 begärt
entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige från och
med den 3 februari 2016.
Delges
Länsstyrelsen i Uppsala län
Roberth Brandt
Lönecentrum
Troman
______________
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§ 198 24
Delgivningar

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att delgivningen tas som en anmälan till protokollet.
Bakgrund
Fullmäktiges ledamöter och ersättare delges:
Dnr Ks 2016.46
Brev från egen företagare angående avgiftshöjningar inom VA samt svar på
brevet från ordförande i utskottet samhällsbyggnad.

Dnr Ks 2016.79
1.3.7
Överförmyndarnämnden i Uppsala har översänt beslut 2016-01§-18, § 7,
verksamhetsuppföljning 2015.
Överförmyndarnämnden i Uppsala har översänt beslut 2015-12-14, § 216,
verksamhetsplan- och budget för 2016
Protokoll från Räddningsnämnden 2015-12-16 §§101-113
Protokoll, Integrationsberedningen 2015-11-17 §§ 40-45, www.tierp.se
Protokoll, Jävsnämnden 2015-11-24 §§ 15-20, www.tierp.se
Protokoll, Samordningsförbundet 2015-12-26 §§ 89-107
http://www.finsamuppsala.se/dokumentbank/protokoll.aspx
Yttrande
Gunnar Larsson (L) och Jonas Nyberg (S) yttrar sig i ärendet angående Dnr
Ks 2016.46.
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