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§ 25
Allmänhetens frågestund

Inga frågor inkommer från allmänheten.
_________
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§ 26
Film - vision för Tierps kommun

Kommunstyrelsens ordförande, Bengt-Olov Eriksson (S), berättar kort om
arbetet med att göra kommunens nya vision känd och det visas en film som
tagits fram för att beskriva visionen och det arbete som väntar.
_________
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§ 27

Dnr Ks 2014.155

3.1.1

Antagande av ny detaljplan 537 för Karlholm strand

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att anta detaljplanen DP 537 – Karlholm strand, för del av fastigheterna
Karlholm 1:53 samt Karlholm 1:48, i enlighet med Plan- och bygglagen 5
kap. 27 § (2010:900).
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 54/2016 behandlat ärendet.
Under hösten år 2012 gick industriföretaget Karlit i Karlholm i konkurs. I
maj år 2013 hölls en exekutiv auktion där Karlholm utveckling KB
förvärvade den gamla industrifastigheten Karlholm 1:53. I februari året
därpå ansökte Karlholm Utveckling KB om planbesked hos kommunen och
den 10 april (§29) beslutade Utskottet samhällsbyggnad om att lämna ett
positivt planbesked. Ett planprogram som presenterade en vision om hur det
tidigare industriområdet skulle kunna omvandlas för boende, service,
rekreation och båtliv skickades ut på samråd under maj – juli år 2014 efter
beslut i Utskottet 2014-05-15 (§45). Efter programmets samrådstid
sammanställdes inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och
planprogrammet justerades något i enlighet med lämnade synpunkter.
Utskottet samhällsbyggand godkände samrådsredogörelsen och det
reviderade planprogramet 2014-11-18 (§131) då man även uppdrog till
Fysisk planering att upprätta ett förslag till detaljplan och
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Ett första förslag till detaljplan (samrådshandling) samt medföljande MKB
arbetades fram och godkändes av Utskottet samhällsbyggnad 2015-07-02
(§93) och i enlighet med beslutet hölls samråd. De yttranden som inkom
under samrådet sammanställdes och bemöttes i en samrådsredogörelse.
Utifrån inkomna synpunkter omarbetades planhandlingarna till ett
granskningsförslag. Utskottet Samhällsbyggnad godkände 2016-01-26 (1§)
samrådsredogörelsen samt granskningsförslaget och uppdrog
Samhällsbyggnadsenheten att granskning skulle hållas. Efter granskningen
har de inkomna synpunkterna sammanställts i ett granskningsutlåtande och
antagandehandlingar arbetats fram.
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§ 27 forts.
Detaljplanen upprättas i enlighet med Plan- och bygglag 2010:900.
Planprocessen följer ett så kallat normalt förfarande i enlighet med gällande
lagstiftning vid planarbetets påbörjande.
Beslutsunderlag
Plankarta med bestämmelser
Illustrationsplan
Planbeskrivning inklusive genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning MKB
Bilagda utredningar (1-19)
Genomförandeavtal
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Ett genomförande av föreslagen detaljplan, där områdets huvudvägar
föreslås utgöra allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap,
kommer att innebära stora kostnader för investering och framtida skötsel
och underhåll för kommunen. De ekonomiska konsekvenserna av planens
antagande redovisas närmare i det upprättade genomförandeavtalet för DP
537.
Yrkande

Jonas Nyberg (S) och Gunnar Larsson (L)och yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Delges
Chef Samhällsbyggnad
Planarkitekt
Karlholm Utveckling KB
__________
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§ 28

Dnr Ks 2014.155

2.9.5

Godkännande av genomförandeavtal tillhörande DP 537 - Karlholm
strand

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och BengtOlov Erikssons tillägg angående datum för undertecknande
att godkänna genomförandeavtal för DP 537 - Karlholm strand
undertecknat den 30/3 2016.
I beslutet deltar ej Anna Grimberg (C).
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 55/2016 behandlat ärendet.
Under hösten år 2012 gick industriföretaget Karlit i Karlholm i konkurs. I
maj år 2013 hölls en exekutiv auktion där Karlholm utveckling KB
förvärvade den gamla industrifastigheten Karlholm 1:53. I februari året
därpå ansökte Karlholm Utveckling KB om planbesked hos kommunen.
Den 10 april 2014 (§29) beslutade Utskottet samhällsbyggnad om att lämna
ett positivt planbesked. Ett planprogram upprättades av Fysisk planering
som godkänndes av Utskottet samhällsbyggand 2014-11-18 (§131) då man
även uppdrog till Fysisk planering att upprätta ett förslag till detaljplan och
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Ett första förslag till detaljplan (samrådshandling) samt medföljande MKB
arbetades fram och godkändes av Utskottet samhällsbyggnad 2015-07-02
(§93) och i enlighet med beslutet hölls samråd. De yttranden som inkom
under samrådet sammanställdes och bemöttes i en samrådsredogörelse.
Utifrån inkomna synpunkter omarbetades planhandlingarna till ett
granskningsförslag. Utskottet Samhällsbyggnad godkände 2016-01-26 (1§)
samrådsredogörelsen samt granskningsförslaget och uppdrog
Samhällsbyggnadsenheten att granskning skulle hållas. Efter granskningen
har de inkomna synpunkterna sammanställts i ett granskningsutlåtande och
antagandehandlingar arbetats fram.
För att reglera det ekonomiska och administrativa ansvaret för planens
genomförande har ett genomförandeavtal upprättats, i vilket exploatören
förbinder sig att anlägga infrastruktur och enligt planen (DP 537) allmän
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§ 28 forts.
platsmark med kommunalt huvudmannaskap som kommunen sedan
förvärvar. När anläggningen är slutbesiktigad och godkänd av kommunen
upprättas köpebrev som beslutas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Plankarta med bestämmelser
Illustrationsplan
Planbeskrivning inklusive genomförandebeskrivning
Genomförandeavtal
Tilläggsyrkande

Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens med
tilläggsyrkandet att förlänga att-satsen med ”undertecknat den 30/3 2016”.
Delges

Chef Samhällsbyggnad
Planarkitekt
Karlholm Utveckling KB
__________
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§ 29
Redovisning av kommuninvånarnas postlåda

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Fullmäktige beslutade § 113/2003 att inrätta en postlåda där folkbokförda
kommuninvånare, oavsett ålder, kan lämna förslag och synpunkter på
kommunens verksamheter. Inkomna förslag/synpunkter ska enligt beslutet
hanteras på ett enkelt och rationellt sätt för att sedan redovisas till
fullmäktige.
Dnr Ks 2016.196
2.7.3
En person boende i Tierp skrev den 5 mars 2016 att hen och många flera i
kommunen är intresserad av att förskolan även ska ha öppet på helgerna
samt kväll/natt. Idag så är det väldigt många som har skiftjobb och jobbar
helger. De behöver ex förskola/fritids på helgerna då de jobbar. Vet att
behovet finns hos flera familjer och hoppas att kommunen tar tag i detta.
Förslaget har besvarats av utbildningschefen att barn- och ungdomsutskottet
fattar beslut varje gång ett sådant här önskemål kommer. Hittills har antalet
varit ganska begränsat och besluten har blivit avslag. Utvecklingsledare för
förskolan ska titta frågan och återkoppla till förslagsställaren.
________
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§ 30

Dnr Ks 2016.233

1.1.7

Interpellation - Höga sjuktal och Arbetsmiljöverkets AFS 2015:4 –
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får framställas och kommer att besvaras under dagens
sammanträde.
Bakgrund
Kommunfullmäktigeledamoten Lars-Göran Birkehorn Karlsen har den 18
mars 2016 lämnat in en interpellation om höga sjuktal och Arbetsmiljöverkets AFS 2015:4 och ställer följande frågor:
-

-

Hur är sjukfrånvaron i vår kommun i förhållande till andra
kommuner inom områdena skola, omsorg, socialtjänst och
personliga assistenter?
Hur har kommunen förberett sig på att hantera det ökade ansvar
kommunen får som arbetsgivare i AFS 2015:4?

Birkehorn Carlsen skriver: Arbetsmiljöverket har tagit fram AFS 2015:4
som handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö, vilken börjar gälla
från 2016-03-31. Syftet är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk
för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Den kompletterar en tidigare AFS 1999:7 som handlar om första
hjälpen och krisstöd på arbetsplatser.
Samtidigt har Försäkringskassan fått i uppdrag att anmäla arbetsgivare med
hög sjukfrånvaro till Arbetsmiljöverket. Framför allt kommer man att inrikta
sig på skola, omsorg, socialtjänst, personliga assistenter samt vård. Detta
innebär att Försäkringskassan nästan helt kommer att inrikta denna satsning
mot kommuner eftersom problemet är störst där.
__________
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§ 31

Dnr Ks 2016.102

1.1.7

Interpellationssvar – Kommunal vuxenutbildning

Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.
Bakgrund
Kommunfullmäktigeledamöterna Åsa Sikberg och Daniel Blomstedt har
§ 183/2016 inlämnat en interpellation om kommunal vuxenutbildning.
Ordförande för utskottet barn och unga Kenneth Gunnarsson (MP) har den
30 mars 2016 svarat som följer:
Interpellationen lyfter en mycket viktig fråga; möjligheten för vuxna att
komma vidare i utbildning och till jobb. Vuxenutbildningens roll är
viktigare än någonsin när möjligheten till arbete för dem som saknar
gymnasieutbildning försämras på grund av arbetsmarknadens allt högre
krav. Den är viktigt för att kraven att komma in på många utbildningar har
höjts, för att många i dag saknar behörighet från svensk grundskola, och
vuxenutbildningen är viktig för att möta behovet av olika yrkeskompetenser.
Vuxenutbildningen styrs av skollagen (2010:800 20 kap.) och en läroplan
(SKOLFS 2012:101). Utbildning ska utgå från individens behov och
förutsättningar och särskild uppmärksamhet ska ägnas åt elever som av
olika anledningar har svårigheter att nå målen. Utbildning ska även ta
hänsyn till lokala förutsättningar. Därför är det av avgörande betydelse att
vuxenutbildningen strävar efter flexibla lösningar.
Vuxenutbildningen är en nyckelfaktor för att fler ska komma i arbete och
därför innehåller regeringens nya kunskapslyft en satsning på
vuxenutbildningar. Det sker bland annat genom riktade statsbidrag och
genom författningsändringar så att fler blir behöriga att söka.
Nytt från 1 juli 2016 är att SFI ska utgöra en del av vuxenutbildningen. Så
har det varit i Tierps kommun sedan 2011 då SFI och Komvux blev en del
av gymnasieskolans organisation, vilket syftade till bättre utnyttjande av
resurserna och till större samverkansmöjligheter.
Vuxenutbildningen i Tierp erbjuder utbildning på grundläggande nivå, på
gymnasienivå, yrkesutbildningar och Lärvux (särvux).
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§ 31 forts.
Utbildning på grundläggande nivå lockar främst elever med utländsk
bakgrund som vill få behörighet till gymnasiet. Den mest sökta kursen är
svenska som andra språk och kursen fungerar som en förlängning av SFI.
Kommunen är skyldig att erbjuda Komvux på gymnasial nivå som svarar
mot efterfrågan och behov. Men rätten till vuxenutbildning på gymnasial
nivå är i dag begränsad till att gälla vuxna som har en examen från ett
yrkesprogram i gymnasieskolan, men som inte uppnått grundläggande
behörighet till högskola och yrkeshögskola.
I förslaget till författningsändringar sägs att alla som saknar behörighet till
högskola och yrkeshögskola ska ha rätt till vuxenutbildning. Det vill säga
även de som har en längre utbildning sedan tidigare. Vidare sägs att gruppen
med svag ställning på arbetsmarknaden ska vara prioriterad.
Om det är färre platser än sökande, ska i första hand plats erbjudas dem som
har kort tidigare utbildning enligt en urvalsordning;
1 den som ska fullfölja tidigare påbörjad utbildning
2 som har en svag ställning på arbetsmarknaden
3 som behöver komplettera tidigare utbildning för att nå behörighet
4 som behöver utbildning för pågående eller planerad yrkesval.
I andra hand ska plats ges till dem som har längre tidigare utbildning enligt
samma turordning.
Turordningsreglerna har ett lovvärt syfte, men även efter den föreslagna
författningsändringen får de konsekvenser för dem som redan har en
gymnasieutbildning men som vill byta yrke. Dessa hamnar sist i
urvalsordningen vilket gör det svårt för dem att omskola sig via
vuxenutbildningen.
Strävan efter flexibla individuella lösningar, samordningen mellan
vuxenutbildningen och ungdomsgymnasiet och det låga antalet elever gör
att Tierps kommun inte kan ge alla elever möjlighet till heltidsstudier på
hemmaplan.
Det är den enskildes behov som är avgörande och på grund av
kapacitetsbegränsningar kan i dag bara den som är högst prioriterade (alltså
lägst utbildad) erbjudas heltidsstudier, antingen på plats eller på distans.
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§ 31 forts.
Högbergsskolan kan erbjuda heltidsstudier på hemmaplan endast på
Samhällsprogrammet, medan Natur- och Ekonomprogrammet måste
kombineras med distansstudier.
Därför tvingas skolan av utrymmesskäl i utbildningen eller av resursbrist
avslå ansökningarna från de som är lägst prioriterade (alltså de som redan
har en gymnasial utbildning).
Studier på hemmaplan i kombination med distansstudier och/eller genom
samarbete med andra kommuner ger möjligheter att lägga upp en individuell
studieplan och möta den enskildes behov. I dag läser 152 vuxenelever på
hemmaplan och 48 på distans. En del på heltid och en del enstaka kurser. På
SFI finns 123 heltidsstuderande, alla på hemmaplan och på Lärvux läser 14
studerande utifrån sina förutsättningar på heltid.
Vuxenutbildningen har som sagts en viktig roll att spela för att fler ska
komma i studier och i arbete och för att klara integrationen av nyanlända.
Vuxenutbildningen i Tierp måste därför utvecklas och det som
Högbergsskolan nu framför vill arbetar med är att utveckla Yrkesvux.
Utbudet av kurser måste öka för att bland annat möta det förväntade behovet
som är kopplat till våra nyanlända. Vuxenutbildningen har nyligen fått
statsbidrag för att från och med höstterminen 2016 starta en Vård- och
omsorgsutbildning i kombination med studier på SFI eller Grundvux. Om
detta faller väl ut, vill vuxenutbildningen utöka denna form inom Yrkesvux.
Andra tänkbara program är Industri- och Fordonsprogrammet.
Yrkesvux kan också ge möjlighet till omställning i arbetslivet för de som
redan har en utbildning, men som vill byta bana för att t.ex. kunna matcha
arbetsmarknadens efterfrågan. För att möjliggöra detta, utan att frångå de
reglerade urvalskriterierna, vill Yrkesvux pröva med formen
uppdragsutbildningar. T.ex. att omsorgsverksamheterna beställer en
utbildning för dem som redan arbetar i verksamheterna, men som saknar
adekvat omsorgsutbildning.
Yrkesvux kommer även att starta upp en Barn- och fritidsutbildning hösten
2016. Där kommer ett antal av kurserna som ingår i utbildningen att även
vara sökbara i grundutbudet, och på så sätt utnyttjas resurserna maximalt.
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§ 31 forts.
Det är i dag för få elever som läser vid Komvux i Tierp för att skolan ska
kunna ha ett större utbud av kurser. Ett steg för att göra vuxenutbildningen
mer attraktiv är öka marknadsföringen och att skapa större flexibilitet i
schemaläggningen, med kurser även på kvällstid, så att möjligheten att
studera samtidigt som man förvärvsarbetar ökar.
Vuxenutbildningen i Tierps kommun har möjlighet att utvecklas och
tillsammans med Arbetsmarknadsenheten bli en viktig aktör för personlig
utveckling och för att fler ska komma vidare i studier och till arbete.
Yttrande
Kenneth Gunnarsson (MP) och Daniel Blomstedt (M) yttrar sig i ärendet.
_____________
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§ 32

Dnr Ks 2016.233

1.1.7

Interpellationssvar – Höga sjuktal och Arbetsmiljöverkets AFS 2015:4

Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.
Bakgrund
Kommunfullmäktigeledamoten Lars-Göran Birkehorn Karlsen § 30/2016
inlämnat en interpellation om höga sjuktal och Arbetsmiljöverkets AFS
2015:4.
Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson har den 28 mars 2016
svarat som följer:
Sjuktalet i Tierps kommun i förhållande till andra kommuner
Kommunens sjuktal var 2015 5,7 % varav långtidsfrånvaron var 36,3 %. För
kommunens verksamheter var sjuktalen: Individ och försörjning: 3,3 %,
Äldreomsorg: 7,2 %, Förskolan 8,2 %, Funktionshindradeomsorgen: 5,6 %,
Grundskolan: 4,3 % och Gymnasiet: 4,1 %.
I den av SKL sammanställda statistiken framgår inte hur de andra
kommunerna ligger till inom dessa verksamhetsområden. Frågan har
skickats till personalcheferna i Uppsala läns kommuner men vi har ännu inte
hunnit få svar från dem. Däremot finns statistik att tillgå då det gäller det
totala sjuktalet. Medelvärdet i riket ligger på 7,0 % och 48,8 % då det gäller
långtidsfrånvaron.
En jämförelse kan göras med kommunerna i Uppsala län enligt nedan:
Håbo: 7,2 %, (48,8 % långtidsfrånvaro)
Älvkarleby: 6,9 %, (38,6 långtidsfrånvaro)
Knivsta: 5,9 % (37,5 % långtidsfrånvaro)
Heby: 7,4 % (51,4 % långtidsfrånvaro)
Uppsala 6,2 % (58 % långtidsfrånvaro)
Enköping 7,0 % (40,2 % långtidsfrånvaro)
Östhammar: 6,8 % (47,7 % långtidsfrånvaro)
Kommunens förberedelse inför det ökande ansvaret som ställs i AFS:2015:4
Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 ersätter
följande föreskrifter: Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS
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1980:14), Föreskrifter om kränkande särbehandling (AFS 1993:17) och
Föreskrifter om omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18) och
preciserar Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).
Kommunen har arbetat utifrån de gamla föreskrifterna och har på det
strategiska området handlingsplaner och riktlinjer till vägledning för
arbetsmiljöarbetet. Den nya föreskriften ställer vissa nya krav som
kommunen redan under hösten 2015 börjat förbereda sig inför. Åtgärderna
handlar om information/utbildning, strategiskt arbete och operativt arbete.
Information/ Utbildning
Under hösten 2015 genomfördes två partsgemensamma utbildningar för
chefer och skyddsombud i arbetsmiljöarbete där den kommande föreskriften
behandlades. Utbildningen hölls av företagshälsovården, Länshälsan.
På ett frukostmöte i november 2015 aviserades den nya föreskriften för
kommunens chefer. En noggrann genomgång av föreskriften lämnades till
ledningsgruppen och Centrala samverkansgruppen i början av februari och
den 6 april får alla chefer motsvarande genomgång av föreskriften.
Strategiskt arbete
En partsgemensam arbetsgrupp bestående av fackliga företrädare och chefer
bildades under hösten 2015 under ledning av personalchefen för att arbeta
fram en arbetsmiljöpolicy som inkluderar de krav som föreskriften ställer.
För att öka delaktigheten för medarbetare och förbättra det systematiska
arbetsmiljöarbetet har gruppen även reviderat samverkans-avtalet.
Forskning visar att delaktighet är en hälsofaktor. Gruppen kommer att följa
det praktiska arbetet med att omsätta teorin i dokumenten i praktisk
handling. I arbetsmiljöpolicyn har mål för arbetsmiljöarbetet formulerats
enligt den nya föreskriftens krav. Arbetsgruppen kommer även att omarbeta
de riktlinjer som finns för kränkande särbehandling för att säkerställa att det
finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras enligt
föreskriftens krav. Därefter kommer en jämställdhetsplan att arbetas fram.
Personalchefen ingår i ett nätverk som initierats av försäkringskassan i
Uppsala län där praktiker och forskare möts för att skapa kunskap om ohälsa
och om hur hälsosamma arbetsmiljöer skapas.
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Mellan Tierps kommun och försäkringskassan i Uppsala län har ett
samverkansavtal slutits om att bibehålla ett lågt sjuktal och tillsammans
göra en processkartläggning av rehabiliteringsarbetet i Tierps kommun.
Arbetet kommer att vara färdigställt i vår.
Upphandling av företagshälsovård kommer att inledas då avtalet med
Länshälsan går ut vid årsskiftet. Stor kraft kommer att läggas på att få en
företagshälsovård som är ändamålsenlig utifrån kommunens krav med
betoning på det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
Operativt arbete
Kommunen har sedan många år tillbaka arbetat metodiskt och systematiskt
med att följa upp sjukfrånvaron och förebygga ohälsa. En analys av
sjukfrånvaron i framför allt äldreomsorg och förskola kommer att göras för
att hitta orsaker till de höga sjuktalen, men även de övriga verksamheterna
kommer att analyseras. En av kommunens HR-konsulter kommer att
specialisera sig på rehabiliteringsarbete. Det innebär att alla sjukfall som
befaras bli långvariga kommer att hanteras av en specialist istället för av
berörd chef. Chefen kommer att hållas informerad om rehabiliteringen men
behöver inte själv aktivt arbeta med sjukfallet. På detta sätt kommer alla
sjukfall att hanteras med stor professionalitet.
Kommunen har införskaffat två IT-stöd för att hantera ohälsa under 2015.
Ett IT-stöd för cheferna där de lättare kan följa och hantera sina sjukfall
samt ett IT-stöd där alla tillbud och olycksfall enkelt kan rapporteras in.
Dessa IT-stöd kommer även underlätta uppföljningen vad gäller sjuktal,
olycksfall och tillbud.
Kommunens friskvård kommer att ses över för att säkerställa att den är
ändamålsenlig och ett stöd för att gynna hälsan hos medarbetare.
Yttrande
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) och Bengt-Olov Eriksson (S) yttrar sig i
ärendet.
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§ 33

Dnr Ks 2016.257

1.2.2

Revisionsberättelse för år 2015 avseende kommunstyrelsen

Jäv
Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter Bengt-Olov Eriksson (S), Jonas
Nyberg (S), Pia Wårdsäter (S), Anette Pettersson (S), Viktoria Wennberg
(S), Christer Niklasson (S), Kenneth Gunnarsson (MP), Catarina Deremar
(C), Sara Sjödal (C), Erik Kolm (C), Joakim Larsson (SD), Agneta
Colantoni (SD), Daniel Blomstedt (M), Åsa Sikberg (M), Urban Blomster
(V) samt ersättarna Gunnar Jansson (S), Helena Broman (S), Torgny
Helgesson (S), Jenny Lundström (MP), Sylvia Lundholm (MP), Sara Rådbo
(MP), Anna Ahlin (C), Anna Grimberg (C), Lotta Carlberg (C), Sören
Westerlund (SD), Bengt Lindström (SD), Lars- Göran Birkehorn Carlsen
(M), Jim Blomstedt (M), Marlene Larsson (V) och Alexander Karlsson (V)
deltar inte i fullmäktiges behandling och beslut i ärendet på grund av jäv.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja kommunstyrelsen och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för
2015 års förvaltning.
Bakgrund
Vid dagens sammanträde deltar Per Davidsson, ordförande revisionen, och
föredrar ärendet.
Revisorerna har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet.
Granskningen har inriktats mot att bedöma kommunstyrelsens och
nämndernas ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.
Granskning har också genom de lekmannarevisorer som utsetts, skett av
verksamheten i kommunens företag AB Tierpsbyggen, Tierps
kommunfastigheter AB och Tierps Fjärrvärme AB. Granskningen har även
omfattat den verksamhet som under året bedrivits av gemensam lönenämnd
och gemensam IT-nämnd samt de gemensamma nämnderna
överförmyndarnämnden i Uppsala och räddningsnämnden i Uppsala.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Revisorerna
har följt den för året gällande revisionsplanen vilket innebär att fördjupade
granskningsinsatser genomförts inom bl. a följande områden:
forts.
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

TIERPS

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

KOMMUN

2016-04-05

19 (42)

§ 33 forts.







Granskning av kommunens målstyrning – förstudie
Granskning av investerings- och exploateringsprocessen
Gemensam granskning med länets kommuner och landsting om
närvårdsarbetet
Granskning av insatsen personlig assistans
Granskning av hur kommunala representanter som utses i andra
juridiska enheter styrs.
Granskning av elever i behov av särskilt stöd

Utöver detta har revisorerna genomfört granskningar av den övergripande
ansvarsutövningen, kommunens årsredovisning och delårsrapport.
I sin granskning har de biträtts av PwC.
Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för
utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska
ställningen.
År 2014 fastställde kommunfullmäktige nya finansiella mål:



Kommunens resultat ska uppgå till minst 1,5 % av summan av
skatteintäkter och generella statsbidrag.
Investeringarna i den skattefinansierade verksamheten ska
finansieras av avskrivningar och resultat för samma verksamhet.

Det första målet nås ej då resultatet uppgår till 1,3 % av skatteintäkterna och
generella statsbidrag.
Revisionen har under 2015 granskat kommunens arbete med målstyrning. I
granskningen framförs behovet av att en översyn av verksamhetsstyrning
och uppföljning av mål för verksamheten görs, för att säkerställa en
ändamålsenlig styrning och uppföljning.
Revisorerna noterar också att kommunen ännu inte utarbetat
internkontrollplaner för verksamheterna, Detta skulle göras under 2015,
enligt svaret från kommunstyrelsen på revisorernas granskning 2014.
Beträffande redovisningen av räkenskaperna i årsredovisningen bedömer de
att den i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är
upprättad enligt god redovisningssed, De vill dock fästa uppmärksamheten
på följande:
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Kommunen avviker från god redovisningssed vad avser
komponentavskrivning och tilläggsinformation utifrån
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Dessa
framgår dels i avsnitt 3.1.1.2 och dels i avsnitt 3.2.5. Vi har dock
noterat att kommunen utarbetar nya rutiner för att möjliggöra
komponentavskrivningar kommande år.
I samband med granskningen har revisorerna noterat vissa brister i
spårbarheten till underliggande villkor för användande och
redovisningen av erhållna projektmedel. Enligt vår bedömning
skulle en sammanhållen projektredovisning (projektpärm)
innehållande alla externa beslut avseende redovisning av
projektmedel kunna stärka spårbarheten i projektredovisningen.
Revisorerna har i sin granskning av kundfordringarna noterat att
kommunen inte gjort någon nedskrivning av äldre sådana och inte
heller bedömt nedskrivningsbehovet av dessa. Av kundfordringarna
är det ca 775 tkr som förfallit med mer än ett kvartal och 577 tkr som
förfallit med mer än ett halvår. Beloppen påverkar inte bedömningen
av kommunens redovisning som helhet men rekommendationen är
ändå att kommunen går igenom nedskrivningsbehovet av äldre
kundfordringar.
Revisorerna har noterat viss problematik att få fram rapporter för
anläggningstillgångar där anskaffningsvärden för specifika
investeringar framgår. Detta p.g.a. att listorna är aggregerade och
nettoredovisas (endast bokförda ingående och utgående värden
framgår).
Viss osäkerhet har noterats avseende semesterlöneskulden då
systemet vid bokslutstillfället avger ett skuldsaldo per 151231 för att
vid ett senare tillfälle avge ett annat skuldsaldo per samma datum.
En kartläggning över vad detta beror på skulle behövas för
säkerställande av att inga väsentliga felaktigheter föreligger och
rättvisande bild uppnås i bokslutet.
Revisorerna vill i likhet med sin rapportering avseende
delårsrapporten lyfta fram sin notering avseende konkursen av Tierp
Arena. Den nya ägaren Nya Tierps Arena AB har skriftligen i avtal
bekräftat att namnet inte ska ändras fram till år 2025 och att ett
gemensamt marknadsföringsmaterial ska tas fram tillsammans med
kommunen. Någon prövning av det redovisade värdet har likt
tidigare år dock inte gjorts i samband med upprättandet av
helårsbokslutet varför vår rekommendation till kommunen är att man
genomför nedskrivningstester på värdet.
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Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015. De tillstyrker också att kommunens årsredovisning
godkänns. Den är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen.
Yrkande
Bengt-Olov Eriksson (S), Jonas Nyberg (S) och Margaretha Magnusson (S)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Yttrande
Daniel Blomstedt (M), Joakim Larsson (SD), Gunnar Larsson (SD), Jenny
Lundström (MP) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) yttrar sig i ärendet.
Delges
Ekonomienheten
Ekonomichef
Kommunchef
Verksamhetschefer
Kommunens revisorer
____________
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§ 34

Dnr Ks 2016.257

1.2.2

Revisionsberättelse för år 2015 avseende valnämnden

Jäv
Valnämndens ordinarie ledamöter Monica Norén (S), Helena Broman (S),
Lilian Carlsson (C) och Sören Westerlund (SD) samt nämndens ersättare
Marianne Eriksson (C) och Joakim Larsson (SD) deltar inte i fullmäktiges
behandling och beslut i ärendet på grund av jäv.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja valnämnden och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2015
års förvaltning.
Bakgrund
Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av 2015
års redovisning. Granskningen har utförts av PwC.
Valnämnden har granskats i samband med granskning av årsredovisningen.
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för valnämnden.
Delges
Valnämnden
Ekonomienheten
Ekonomichef
____________
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§ 35

Dnr Ks 2016.257

1.2.2

Revisionsberättelse för år 2015 avseende jävsnämnden

Jäv
Jävsnämndens ersättare Mats Wikander (C) och Villy Wahlström (S) deltar
inte i fullmäktiges behandling och beslut i ärendet på grund av jäv.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja jävsnämnden och dess enskilda ledamöter ansvarsfrihet för 2015
års förvaltning.
Bakgrund
Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av 2015
års redovisning. Granskningen har utförts av PwC.
Jävsnämnden har granskats i samband med granskning av årsredovisningen.
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för jävsnämnden.
Delges
Jävsnämnden
Ekonomienheten
Ekonomichef
____________
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Dnr Ks 2016.257

1.2.2

Revisionsberättelse för år 2015 avseende gemensam lönenämnd

Jäv
Lönenämndens ordinarie ledamot Bengt-Olov Eriksson (S) och nämndens
ersättare Catarina Deremar (C) deltar inte i fullmäktiges behandling och
beslut i ärendet på grund av jäv.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den gemensamma lönenämnden och dess enskilda ledamöter
ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
Bakgrund
Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av 2015
års redovisning. Granskningen har utförts av PwC.
Gemensamma lönenämnden har granskats i samband med granskning av
årsredovisningen.
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för gemenesamma
lönenämnden.
Delges
Lönenämnden
Ekonomienheten
Ekonomichef
Knivsta kommun
Älvkarleby kommun
____________
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Dnr Ks 2016.257

1.2.2

Revisionsberättelse för år 2015 avseende gemensam it-nämnd

Jäv
It-nämndens ordinarie ledamöter Bengt-Olov Eriksson (S) och Catarina
Deremar (C) deltar inte i fullmäktiges behandling och beslut i ärendet på
grund av jäv.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja den gemensamma it-nämnden och dess enskilda ledamöter
ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
Bakgrund
Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av 2015
års redovisning. Granskningen har utförts av PwC.
Gemensamma it-nämnden har granskats i samband med granskning av
årsredovisningen.
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för gemensamma itnämnden.
Delges
It-nämnden
Ekonomienheten
Ekonomichef
Älvkarleby kommun
____________
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Dnr Ks 2016.

1.2.2

Revisionsberättelse för år 2015 avseende gemensam
överförmyndarnämnd

Jäv
Överförmyndarnämndens ordinarie ledamot Anette Pettersson (S) och
nämndens ersättare Catarina Deremar (C) deltar inte i fullmäktiges
behandling och beslut i ärendet på grund av jäv.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tillstyrka att ansvarsfrihet beviljas för gemensamma
överförmyndarnämnden och dess enskilda ledamöter för 2015 års
förvaltning.
Bakgrund
Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av 2015
års redovisning. Granskningen har utförts av PwC.
Gemensamma överförmyndarnämnden har granskats i samband med
granskning av årsredovisningen.
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för gemensamma
överförmyndarnämnden i Uppsala.
Delges
Ekonomienheten
Ekonomichef
Gemensamma överförmyndarnämnden
____________
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Ks 2016.257

1.2.2

Revisionsberättelse för år 2015 avseende gemensam
räddningsnämnd

Jäv
Räddningsnämndens ordinarie ledamöter Jonas Nyberg (S) och Sven
Lokander (M) samt nämndens ersättare Margaretha Magnusson (S) deltar
inte i fullmäktiges behandling och beslut i ärendet på grund av jäv.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tillstyrka att ansvarsfrihet beviljas för gemensamma räddningsnämnden
och dess enskilda ledamöter för 2015 års förvaltning.
Bakgrund
Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av 2015
års redovisning. Granskningen har utförts av PwC.
Gemensamma räddningsnämnden har granskats i samband med granskning
av årsredovisningen.
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för gemensamma
räddningsnämnden i Uppsala.
Delges
Ekonomienheten
Ekonomichef
Gemensamma räddningsnämnden
____________
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§ 40

Dnr Ks 2016.246

1.2.2

Årsredovisning samt verksamheternas verksamhetsberättelse för år
2015

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att godkänna årsredovisning för år 2015 med däri föreslagna dispositioner.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 48/2016 behandlat ärendet.
Föreligger årsredovisning samt verksamheternas verksamhetsberättelse för
år 2015.
Det händer i Tierp! Under den parollen ställde vi tillsammans med
Tierpsbyggen och några Tierpsföretag ut på Relationsdagen i Uppsala i
början av mars i år. Relationsdagen är ett event som samlade ett tusental
deltagare, huvudsakligen företagare, och därmed en viktig plats för att visa
och marknadsföra Tierp.
Det händer verkligen mycket i Tierp just nu och när vi sammanfattar 2015
finns det verkligen fog att tala om ketchupeffekt. Befolkningen ökade med
302 personer under året, dels på grund av att vi för fösta gången på många år
hade ett positivt födelsenetto och dels på grund av en kraftig inflyttning,
framför allt från Uppsala. Från att under många år haft problem med tomma
lägenheter i flera delar av kommunen har vi idag en efterfrågan som vida
överstiger tillgången på bostäder. Vid årsskiftet stod 9 000 personer i kö för
en bostad hos Tierpsbyggen och trots att en omfattande nyproduktion av
bostäder kommit igång svarar det ändå inte mot efterfrågan.
Det har bedrivits ett mycket intensivt detaljplanearbete under året för att
möjliggöra ett ökat bostadsbyggande. De två stora områdena är
Siggebobäcks-området i Tierp med möjlighet till ca 300 nya bostäder och
Karlholm strand med möjlighet till ca 450 bostäder. Karlholms
strandprojekt, som handlar om att omvandla Karlits gamla fabriksområde,
innehåller också hamn, marina och olika verksamhetslokaler.
Det råder också stor efterfrågan på verksamhetslokaler. Under slutet av året
antogs en ny detaljplan, Sydvästra Industriområdet i Tierp, med plats för ett
trettiotal etableringar inklusive plats för en ny brand- och ambulansstation.
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§ 40 forts.
Tierpsporten vid trafikplatsen invigdes också under året med mack,
trafikbutik, restaurang och ytterligare ett antal företag i lokalerna. EMtävlingarna på Tierp Arena i augusti blev stor succé med totalt 35 000
åskådare.
Arbetet med att ta fram en ny vision för Tierp som inleddes under 2014
avslutades 2015 genom att kommunfullmäktige antog den nya visionen;
Tierp 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. Visionsarbetet har bedrivits genom ett stort antal
medborgardialoger i hela kommunen och med förskolor, skolor och
föreningar för att ta reda på vad människor har för framtidsbild av Tierp.
Totalt har cirka tvåtusen personer varit involverade i processen vilket också
gör det till ett stort demokratiprojekt.
Verksamhetsmässigt har 2015 fungerat väl. Den ökade flyktingströmmen
har påverkat framför allt individ- och familjeomsorgen och skolan men man
har lyckats lösa situationen på ett mycket bra sätt. En viktig milstolpe var att
den nya sporthallen vid Centralskolan, Centralhallen, kunde tas i bruk vilket
innebär att eleverna äntligen kan få sin gymnastikundervisning tillgodosedd
på ett bra sätt och samtidigt ett stort lyft för föreningslivet. Ekonomiskt
redovisar vi ett resultat på 13,9 mnkr vilket är sämre än budget men räknar
man in att det innehåller ett ackumulerat underskott inom VA-verksamheten
sedan 2013 på 7,5 mnkr är det ändå tillfredställande. Beträffande VAverksamheten kommer den från den 1 januari 2016 tillsammans med
renhållningsverksamheten och merparten av gata- och parkverksamheten att
ingå i ett nytt helägt bolag, Tierps Energi- och Miljö AB, Temab. Temab
blir därmed också ägare till Tierps Fjärrvärme AB. Förändringen görs för att
öka effektiviteten i verksamheten och skapa tydligare styrning.
Kommunstyrelsens ordförande tackar alla anställda och förtreondevalda för
ett väl genomfört och framgångsrikt verksamhetsår 2015.
Delges
Ekonomichef
Ekonomienheten
__________
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§ 41

Dnr Ks 2016.1

Handl nr 1031

Årsredovisning 2015 – Överförmyndarnämnden i Uppsala län

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga årsredovisningen till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 49/2016 behandlat ärendet
Överförmyndarkontoret i Uppsala kommun har överlämnat handlingar
avseende bokslut 2015 för Överförmyndarnämnden i Uppsala län.
Delges
Överförmyndarnämnden
__________
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Handl nr 1128

Årsredovisning 2015 – Räddningsnämnden i Uppsala län

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga årsredovisningen till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 50/2016 behandlat ärendet.
Ekonomichef vid Uppsala brandförsvar har överlämnat årsredovisning 2015
för gemensamma Räddningsnämnden.
Delges
Räddningsnämnden
__________
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§ 43

Dnr Ks 2016.180

1.2

Överföring av kulturbyggnader

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att Grekiska templet i Söderfors och Lancashiresmedjan, f.d.
blåsmaskinhuset, och f.d. våghuset i Karlholm hyrs ut till Tierps
kommunfastigheter AB likt kommunens andra fastigheter för att på sikt
övergå till bolaget,
att Tierps kommunfastigheter AB, enligt hyreslagen, tar över gällande
hyresavtal med gällande villkor, samt
att budgeten för kulturbyggnaderna ovan flyttas från Samhällsbyggnad (TK
12103, vht 2691) till Kultur- och fritid (TK 4601, vht 4630).
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 51/2016 behandlat ärendet.
Tierps kommun äger två byggnader som är byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen (MKL). Det ena är Grekiska templet i Söderfors som ligger på
fastigheten Jörsön 9:1 och det andra är Lancashiresmedjan f.d. blåsmaskinhuset, och f.d. våghuset i Karlholm på fastigheten Karlholm 1.48.
År 2012 bildades fastighetsbolaget Tierps kommunfastigheter AB. Enligt
överrenskommen plan ska fastigheterna som Tierps kommun äger köpas av
bolaget. Under tiden hyrs fastigheterna ut till fastighetsbolaget som i sin tur
hyr tillbaka lokalerna med drift och underhåll.
I samband med bolagsbildningen blev de ovan nämnda byggnadsminnena
kvar hos Tierps kommun och enheten Samhällsbyggnad, resterande
byggnader och fastighetspersonal flyttades över till bolaget.
Samhällsbyggnad har haft budget och investeringsansvar för dessa
byggnader. Kultur och fritid har hyrt byggnaderna av Samhällsbyggnad. Det
finns även ett externt hyresavtal där en hyresgäst hyr f.d. Blåsmaskinhuset.
Samhällsbyggnad har inte kompetens att förvalta dessa fastigheter och det är
naturligt att alla fastigheter samlas hos Tierps kommunfastigheter AB där
det finns resurser och en samlad kompetens. Kultur och fritid står kvar som
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hyresgäst och hyr av fastighetsbolaget istället för Samhällsbyggnad. Den
budget som idag ligger hos fastighetsamordnaren för byggnaderna flyttas
över till Kultur och fritid.
Delges
Tierpsbyggen
Fastighetssamordnare
Chef Kultur och Fritid
__________
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§ 44

Dnr Ks 2016.222

2.9.5

Geodataavtal

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att godkänna föreliggande geodataavtal/taxa enligt bilaga.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 52/2016 behandlat ärendet
I plan- och bygglovstaxan hänvisas kostnaden för en permanent användning
av primärkartan till ett separat avtal. Ett förslag på detta avtal har nu tagits
fram och benämns geodataavtal. Geodataavtalet anger inte bara kostnaden,
utan den reglerar även användningen av kommunens geodata. Framtagande
av avtalet görs i samband med att IP-only behöver tillgång till primärkartan
inför arbetet med att dra fram fiber i kommunen.
Samhällsbyggnadsenheten har den 15 mars 2016 lämnat förslag på
geodataavtal. Avtalet anger kostnaden samt reglerar användningen av
kommunens geodata.
Geodataavtalet och ersättningsmodellen är upprättat med Sveriges
Kommuner och Landstings förslag som underlag.
Beslutsunderlag
 Plan- och bygglovstaxa
 Geodataavtal med bilaga
Ekonomiska konsekvenser
Avtalet kommer att ge intäkter till kommunen från de som nyttjar
primärkartan.
Exempel, Örbyhus ca 8.000:-/år
Delges
Chef Medborgarservice
Chef Samhällsbyggnad
GIS-samordnare
Karttekniker
__________
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§ 45

Dnr Ks 2016.182

1.2.8.1

Tillgänglighetsplan för offentlig utemiljö i Tierps kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att anta Tillgänglighetsplan för offentlig utemiljö i Tierps kommun.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 53/2016 behandlat ärendet.
Utformningen av den fysiska miljön påverkar möjligheten för
framkomlighet, trygghetskänslan och säkerheten för individen. En väl
utformad offentlig utemiljö som är tillgänglig, trygg och säker för alla ökar
individens rörlighet och förmåga att delta. Ett aktivt arbete för en
tillgängligare offentlig utemiljö ger fördelar för alla invånare oavsett
funktionsnedsättning och särskilda behov.
Lagstiftningen ställer krav på åtgärder för fysisk tillgänglighet och
användbarhet för personer med funktionsnedsättning såsom nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga. Inom denna benämning inräknas oftast personer
med nedsatt funktion i armar, händer, bål och ben eller med dålig balans,
samt personer med nedsatt syn, hörsel eller kognitiv förmåga. Även allergi
kan räknas som en funktionsnedsättning. I PBL återfinns regler om
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. I 8 kap 12 § anges att
tomter och allmänna platser i skälig utsträckning ska ordnas så att personer
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram eller
på annat sätt använda tomten eller den allmänna platsen, om det med hänsyn
till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt. I 8 kap 12 § står att
”Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats ska
alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska
förutsättningarna är enkelt att avhjälpa.”
Tillgänglighetsåtgärder i en kommun handlar även om jämställdhets- och
trygghetsfrågor som påverkas av den fysiska miljön. Här är det ofta en fråga
om att öka tryggheten och därmed rörelsefriheten för kvinnor och äldre.
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§ 45 forts.
En tillgänglighetsplan för offentlig utemiljö har tagits fram för Tierps
kommun. Detta för att kommunen ska kunna säkerställa att krav enligt
gällande lagstiftning, direktiv och råd beträffande tillgänglighet till
utemiljöer för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga
uppfylls samt att de delar av kommunens Tillgänglighetspolicy, se bilaga 1,
(Kommunfullmäktige § 89/2008) som rör individens användande av Tierps
kommuns utemiljöer uppfylls. Målet med tillgänglighetsplanen är att den
ska leda till att Tierps kommuns utemiljöer är tillgängliga för alla oavsett
funktionsnedsättning och särskilda behov.
Beslutsunderlag
Bilaga 1, Tillgänglighetsplan för offentlig utemiljö i Tierps kommun
Motivering
För att kommunen ska kunna säkerhetsställa att kraven enligt gällande
lagstiftning, direktiv och råd beträffande tillgänglighet till utemiljöer för
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga uppfylls samt att de
aktuella delarna kommunens tillgänglighetspolicy uppfylls bör
tillgänglighetsplanen antas.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
I Samhällsbyggnads investeringsbudget för 2016 finns utförandet av enkla
åtgärder av tillgänglighetsanpassning inräknat och utförandet kommer att
ske löpande. Större åtgärder kommer att planeras och budgeteras för
nästkommande år.
Yrkande
Gunilla Wisell (KD) och Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Delges
Chef Medborgarservice
Chef Samhällsbyggnad
Samhällsplanerare
Kommunekolog
VD TEMAB
VD Tierpsbyggen
__________
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§ 46

Dnr Ks 2016.145

1.2.8.1

Riktlinjer och avgifter för tekniska hjälpmedel

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och Daniel
Blomstedts tilläggsyrkande
att anta föreliggande förslag till riktlinjer och avgifter för tekniska
hjälpmedel i Tierps kommun
att de nya riktlinjerna och avgifterna ska gälla från och med 1 juli 2016,
samt
att kommunstyrelsens beslut § 129/2010 riktlinjer för tekniska hjälpmedel,
larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel och avgifter för tekniska
hjälpmedel kommunfullmäktiges beslut § 130/2012 upphör att gälla vid
samma tidpunkt.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 56/2016 behandlat ärendet.
Föreligger underlag till beslut den 29 februari 2016 från verksamhetschef
vård och omsorg, Helena Carlsson.
Kommunerna i Uppsala län har ansvar för individuellt utprovade hjälpmedel
avseende personer med funktionsnedsättning 21 år och äldre. Tidigare
antagna riktlinjer från 2010 har uppdateras då vissa föreskrifter har ändrats
och lagar tillkommit. Vidare behöver riktlinjen revideras för att tydliggöra
roller och ansvar för föreskrivna hjälpmedel. Avgifterna som fastställdes
2012 för tekniska hjälpmedel har reviderats.
Nya riktlinjer och avgifter föreslås gälla från och med 1 juli 2016.
Kommunala pensionärsrådet och handikapprådet har varit remissinstanser,
inga synpunkter har inkommit.
Tilläggsyrkande
Daniel Blomstedt (M) yrkar att avgifterna ska börja gälla från och med 1 juli
2016, samt att de tidigare föreskrifterna upphör att gälla från 1 juli 2016.
Pia Wårdsäter (S) yrkar bifall till Daniel Blomstedts förslag.
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Yttrande
Catarina Deremar (C) yttrar sig i ärendet.
Delges
Verksamhetschef vård och omsorg
Ordförande och sekreterare Pensionärsrådet
Ordförande och sekreterare Rådet för funktionshindradefrågor
__________
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Dnr Ks 2016.187

1.2.6.1

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i
demokratiberedningen och som ersättare i valberedningen – Christina
Karman (L)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna begäran om entledigande.
Bakgrund
Christina Karman har i olika skrivelser inkomna mellan den 3 mars och den
21 mars 2016 begärt entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige, ledamot i demokratiberedningen och ersättare i
valberedningen.
Delges
Christina Karman
Lönecentrum
Troman
__________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

TIERPS

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

KOMMUN

2016-04-05

§ 48
Val av 1 ledamot i demokratiberedningen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamot och i demokratiberedningen från den 5 april 2016 - 2018
utse:
Ledamot
Alfred Mujambere
Bakgrund
Kommunfullmäktige har § 47/2016 beviljat Christina Karman
entledigande från uppdraget ledamot i demokratiberedningen.
Yttrande
Gunnar Larsson (L) meddelar att Liberalerna föreslår Alfred Mujambere
som ny ledamot i demokratiberedningen.
Delges
Den valda
Ordförande demokratiberedningen
Sekreterare demokratiberedningen
Lönecentrum
Troman
__________
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§ 49
Val av 1 ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning från den 5 april 2016 –
14 oktober 2018 utse:
Ersättare
Gunnar Larsson
Bakgrund
Kommunfullmäktige har § 47/2016 beviljat Christina Karman entledigande
från uppdraget som ersättare i valberedningen.
Yttrande
Gunnar Larsson (L) meddelar att Liberalerna föreslår Gunnar Larsson som
ny ersättare i valberedningen.
Delges
Den valda
Ordförande valberedningen
Lönecentrum
Troman
__________
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§ 50
Delgivningar

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att delgivningen tas som en anmälan till protokollet.
Bakgrund
Fullmäktiges ledamöter och ersättare delges:
Dnr Ks 2016.251
19
Länsstyrelsens protokoll från sammanträde den 23 mars 2016 om ny utsedd
ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige.
Protokoll Demokratiberedningen 2016-03-03 §§ 1-6, www.tierp.se
Protokoll, Integrationsberedningen
2016-01-21 §§ 1-5, 2016-03-02 §§ 6-12, www.tierp.se
Protokoll IT-nämnd 2016-03-04 §§1-2, www.tierp.se
Protokoll Lönenämnd 2016-03-04 §§ 1-3, www.tierp.se
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