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51-81

Underskrift

Kristina Sennblad
Utdragsbestyrkande

Lilian Carlsson

Ledamöter

Bengt-Olov Eriksson (S)
Pia Wårdsäter (S) §§51-71, 73-81
Jonas Nyberg (S)
Anette Pettersson (S)
Viktoria Wennberg (S)
Lars-Peter Hållstrand (S)
Erica Aspgren Wallin (S)
Barbro Wiklund (S), ordförande
Stefan Wårdsäter (S)
Helena Broman (S)
Margaretha Magnusson (S)
Monica Norén (S)
Torgny Helgesson (S)
Ewa Johansson (S)
Lars-Olof Färnström (S), 1:e vice ordf
Christina Svensson (S)
Villy Wahlström (S)
Linda Friberg (S)
Gunnar Jansson (S)
Jenny Lundström (MP)
Kenneth Gunnarsson (MP)
Nathalie Nordén (MP)

Catarina Deremar (C) §§51-71, 73-81
Sara Sjödal (C)
Erik Kolm (C)
Anna Ahlin (C)
Lotta Carlberg (C)
Anna Grimberg (C), 2:e vice ordf
Lilian Carlsson (C)
Anna-Karin Boman (C)
Joakim Larsson (SD)
Sören Westerlund (SD)
Bengt Lindström (SD) §§ 55-80
Agneta Colantoni (SD)
Rosa Ingeborg Malmberg (SD)
Daniel Blomstedt (M) §§51-66, 68-81
Åsa Sikberg (M)
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)
Sven Lokander (M)
Marlene Larsson (V)
Urban Blomster (V)
Alexander Karlsson (V)
Gunnar Larsson (L)

Närvarande
tjänstgörande
ersättare

Frida Nyberg (S)

Magdalena Ewert (C)
Daniel Hedberg (SD)
Christer Bohlin (M)
Jan Salomonsson (M)
Gunilla Wisell (KD)

Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Stefan Andersson (S) §§ 57-81
Inger Johansson (S)
Christer Niklasson (S)
Hans Edin (S)
Brita Kajrup (MP)

Bengt Jansson (C)
Peter Staland (C)
Per Wendin (C)
Marianne Eriksson (C)
Anna Zmudzin-Ågren (V)
Matteus Ågren (V)
Ingrid Larsson (L)

Övriga
närvarande

Yvette Axelsson, kommunchef
Kristina Sennblad, sekreterare
Sara Stråfors, kommunsekreterare

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 51
Allmänhetens frågestund

Fråga
Peter Sjöström ställer en fråga om varför återvinningscentralen i Tierp ska
läggas ner.
Svar
Jonas Nyberg (S) svarar att kommunen under en treårsperiod gör en
upprustning och utveckling av återvinningscentralerna i kommunen för att
möta dagens krav på antal fraktioner och arbetsmiljö. Centralen i Tierp kan
inte utvecklas så den möter kraven på arbetsmiljö och får plats med det antal
fraktioner som krävs. Därför har politiken fattat beslut om att avveckla den
och istället satsa på att utveckla bl a Gatmot. Personer som saknar tillgång
till bil har möjlighet att anlita t ex Kretsloppet för att frakta bort saker till
återvinningscentralen.
_________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 52
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 2016.342
2.7.3
Den 12 april 2016 skrev en person boende i Karlholmsbruk ett förslag om
att sätta upp en busskur vid klockstapeln eftersom att det är många som
kliver på bussen vid den hållplatsen. Trafikingenjören svarade den 25 april
2016 att hon har varit i kontakt med Upplands lokaltrafik, UL som är
ansvarig för väderskydden vid busshållsplatser och framfört önskemålen.
Hon föreslår personen att ta kontakt med UL och att man kommer att ha en
dialog med UL om utformningen av busshållsplatsen i och med Karlholms
strand.
Dnr Ks 2016.360
2.7.3
En person boende i Örbyhus lämnade den 1 maj 2016 en önskan att bygga
ett parkeringshus i Örbyhus för att kunna åka skateboard och inlines i.
Personen tror inte att det kommer att kunna ske, så förslaget är att själva få
tillåtelse att göra i ordning den förfallna tennisplanen för ändamålet. Chefen
för fritidsgårdsverksamheten svarade den 23 maj 2016 att de gjort en
undersökning bland ungdomar i Örbyhus om vad de vill använda bl.a.
tennisbana till och svaret blev att de vill använda den för att spela tennis. Ett
nytt möte kommer att ordnas vårterminen 2016 för att se om önskemålet har
förändrats.
Dnr Ks 2016.418
2.7.3
Flera barn boende i Hållnäs skrev den 17 maj 2016 att de vill ha
fortkörningskameror och övergångställe vid vägen framför skolan i Hållnäs.
Trafikingenjören svarade den 3 juni 2016 att Trafikverket är väghållare av
väg 781 som går förbi Hållnäs skola och kommunen har därför tyvärr inte
forts.
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 52 forts.
möjlighet att själva besluta om uppsättande av fartkameror eller införande
av övergångställe. Trafikingenjören informerar om att de gärna kan meddela
Trafikverket att de känner sig otrygga på vägen till skolan så att
Trafikverket blir uppmärksammade på problemet. Även polisen i
kommunen är informerade och känner till sträckan.

Dnr Ks 2016.424
2.7.3
Den 18 maj 2016 lämnade en person boende i Tierp ett förslag att asfaltera
vägen till Gatmot och ytterligare ett förslag att anlägga en parkering vid
”brända tomten” vid Centralskolan. Samordnaren i kommunen för gata/park
svarade den 1 juni 2016 att ägaren Bergviks skog inte har några planer på att
asfaltera vägen. Vad det gäller förslaget om parkering vid ”brända tomten”
så föreslår handläggaren att vända sig till skolan så att de eventuellt kan föra
frågan vidare till fastighetsbolaget.
_________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 53

Dnr Ks 2016.478

1.1.6

Anmälan av motion - Barnomsorg med små barns behov och
föräldrars valfrihet i fokus - Åsa Sikberg (M), Lars-Göran Birkehorn
Karlsen (M)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Åsa Sikberg (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) lämnade den 10
juni 2016 en motion med följande förslag:
-

Att uppdrag ges kommunstyrelsen att utarbeta en strategi för att öka
mångfalden inom barnomsorgen, både kommunalt och enskilt, för
att öka föräldrars valfrihet samt att stimulera till eget företagande
inom välfärdsområdet.

-

Att uppdrag ges kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för
alternativa driftsformer av förskola.

Sikberg och Birkehorn Karlsen skriver:
I alla frågor som berör barn utgår vi moderater från föräldrarna och deras
ansvar för barnens uppväxt, trygghet och välmående, men det finns också ett
gemensamt ansvar. I så stor utsträckning som möjligt ska alla barn ges
likvärdiga förutsättningar att utifrån sina och sina föräldrars egna
möjligheter forma en bra start i livet. Det handlar om att på olika sätt
försöka utjämna de skilda förutsättningar som kommer av barns olika
bakgrund, uppväxt och föräldrar, att bidra till trygga uppväxtmiljöer och till
en förskola fylld med pedagogiskt lärande anpassat till barns olika behov.
Vår utgångspunkt är att de allra flesta föräldrar är kloka, kapabla och vuxna
ansvaret att ge kärlek, trygghet och en god uppväxt för sina barn. Det ställer
i sin tur krav på att de offentligt finansierade verksamheterna möter upp och
kan tillgodose dessa skilda förutsättningar.
I Tierps kommun bedrivs i dag nästan all barnomsorg i kommunal regi.
Kommunen erbjuder institutionspedagogisk barnomsorg. Där kvalitet bland
annat mäts genom andel personal med högskoleexamen. Vi moderater
värdesätter personalens utbildning högt, samtidigt som vi uppmuntrat till
forts.
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Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 53 forts.
vidareutbildning och vill tillse att den lönar sig. Vi anser dock att en rad
andra faktorer måste vägas in i den samlade bedömningen av kvalitén och
attraktiviteten utav den egna verksamheten. Andra viktiga kvalitetsfaktorer
är storleken på barngrupperna, hur många barn varje vuxen har ansvar för
under dagen, och hur många vuxna ett barn möter varje dag.
Enligt Tor Wennerbergs tre artiklar på temat anknytning, När den
livsviktiga anknytningen inte fungerar (Psykologtidningen 9/08), vi blir våra
relationer – Om mentalisering, en livslång process (Psykologtidningen
12/08) och Frågorna som överraskar det omedvetna (Psykologtidningen
10/09) kan ett litet barn endast knyta an till en, eller två, vuxna personer. Tal
och språkcentra är inte fullt utvecklat förrän barn är ca 3 år gamla, vilket
innebär att de inte har strategier för hur de ska hantera separationer från sin
primära anknytningsperson. Om barn utsätts för många separationer, leder
det till sämre mentaliseringsförmåga och otrygghet. Mentalisering är
förmågan att sortera, prioritera och strukturera tankar och känslor hos sig
själv och hos andra.
Bra mentaliseringsförmåga leder till att man lättare kan tillgodogöra sig ny
kunskap, och att man utvecklar stor nyfikenhet och en lust att lära. Därför är
det viktigt för ett barns utveckling, att barnet har så få anknytnings personer
som möjligt innan 3 års ålder.
Den bristande mångfalden (konkurrenssituationen) är ett grundläggande
problem som försvårar en lokal kvalitetsjämförelse, och kraftigt inskränker
småbarnsföräldrarnas valfrihet. Därför måste det finnas möjlighet för
föräldrar att få välja en barnomsorgsform, som möter de behov som
föräldrar och barn har. Ett exempel där Kommunen inte möter familjens
behov är frågan om flexibla barnomsorgstider. Detta faktum försvårar och i
vissa fall omöjliggör ett fungerande arbetsliv och därmed leda till
utanförskap.
Vi moderater står bakom Tierps kommunfullmäktiges beslut om att följa
FN:s barnkonvention. Det är vår uppfattning att en politik för ökad valfrihet
och mångfald bättre möter konventionens § 3 där barnets bästa ska komma i
främsta rummet vid alla beslut som rör barn.
forts.

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 53 forts.
Med denna motion vill vi värna:
1. Små barns behov genom att minimera antalet separationer
2. Föräldrars valfrihet genom att skapa alternativ till den kommunala
förskolan
3. Kvinnligt företagande genom att uppmuntra avknoppning inom
skola och förskola
Delges
Sekreterare kommunstyrelsen
__________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 54

Dnr Ks 2016.486

1.1.6

Anmälan av motion - Namngivning av gator och offentliga platser Anna Ahlin (C)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Anna Ahlin (C)lämnade den 13 juni 2016 en motion med följande förslag:
-

Att Tierps kommun värnar den lokala traditionen genom att vid
namngivning av gator och platser göra beredningen tillsammans med en
lokalt tillsatt arbetsgrupp under ledning av kommunens tjänstemän,
varefter beslut om namn fattas av politiskt utskott eller nämnd.

Ahlin skriver: Varje ort har sin historia och kultur, ett sätt att se det på, är de
namn man givit till gator och offentliga platser. Bara genom att titta på
namnen kan man ofta se t.ex. vilka kända personer som haft en anknytning
till orten eller vilken inriktning näringslivet haft i genom tiderna.
Många kommuner har klara riktlinjer när det kommer till namngivning av
gator och platser. I Tierps kommun tas besluten i samhällsbyggnadsutskottet
efter beredning av tjänstemän.
Vid några tillfällen har namngivningen föregåtts av en namngivningstävlan
som riktat sig till allmänheten med riktigt trevliga namn som resultat. I det
positiva tillväxtskede som kommunen nu befinner sig i, med fler
detaljplaner över nya områden på väg fram kommer nya gator och platser
behöva namnges. Jag anser att man ska värna om den lokala förankringen
och att Tierps kommun därför ska bredda beredningen av namngivningsärenden. Det kan t.ex ske genom att bjuda in föreningar på den aktuella
orten att medverka i namngivningsarbetet. Exempelvis skulle det kunna vara
hembygdsföreningar som kan bygdens historia, idrottsföreningar som
känner igen idrottsprofiler, kulturföreningar och företagarföreningar som har
en känsla för ortens traditioner och intresseområden. Detta kan med fördel
kombineras med konceptet med namngivningstävlan.
__________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 55

Dnr Ks 2015.538

1.1.6

Motionssvar – Upphandla alla livsmedel med minimikrav i nivå med
svensk djurskyddslagstiftning – Sara Sjödal (C) och Åsa Sikberg (M)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
Reservation
Mot fullmäktiges beslut reserverar sig Centerpartiet, Sverigedemokraterna,
Moderaterna och Kristdemokraterna muntligen till förmån för Sara Sjödals,
Åsa Sikbergs och Joakim Larssons yrkande.
Catarina Deremar (C), Sara Sjödal (C), Erik Kolm (C), Anna Ahlin (C),
Lotta Carlberg (C), Lilian Carlsson (C), Magdalena Ewert (C), Anna-Karin
Boman (C), Anna Grimberg (C), Daniel Blomstedt (M), Åsa Sikberg (M),
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M), Christer Bolin (M), Sven Lokander
(M), Jan Samuelsson (M) lämnar skriftlig reservation./Bilaga.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 85/2016 behandlat ärendet.
Ledamöterna Sara Sjödal (C) och Åsa Sikberg (M) har i motion till
kommunfullmäktige den 9 juni 2015, § 46, föreslagit:
-

att samma upphandlingskrav som ställs för kött, chark och
mejeriprodukter med tillägg för områdena nötkött, fläskkött och ägg
ställs på alla livsmedel som kommunen upphandlar

-

att kommunen snarast möjligt fasar ut de livsmedel som idag inte
uppfyller de upphandlingskrav som ställs för kött, chark och
mejeriprodukter med tillägg för områdena nötkött, fläskkött och ägg.

Sjödal och Sikberg skriver bl. a ”Sveriges bönder måste följa svensk
djurskydds-lagstiftning, världens strängaste lagstiftning för att värna djurens
bästa och minimera risken för smittspridning och antibiotikaresistens. Att
som offentlig verksamhet inte ställa samma lagkrav som miniminivå på de
livsmedel som serveras i verksamheterna är inget annat än ett svek gentemot
de svenska bönderna”.
forts.
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 55 forts.
Motionssvar
I interpellation ställd 2015-05-12 av Sara Sjödal (C) gavs följande svar:
Kravställningen i upphandlingen gällande djurskydd avseende rena kött-,
ägg eller mjölkprodukter följer svensk djurskyddslagstiftning, detta är dock
inte tydligt uttryckt gällande blandprodukter och charkprodukter eller
övriga mejeri-produkter. Här skulle kravställningen kunna vara betydligt
tydligare och antagligen också hårdare.
I kommande upphandlingen kan man eventuellt göra en hårdare och mer
specificerad kravställning utifrån produktgrupper, men i gällande avtal är
krav på utevistelse, värprede mm. Ställt på de ”rena” produkterna.
I upphandlingen avseende kolonial och djupfryst har följande krav ställts:
”Samtliga av anbudsgivaren offererade varor ska vid varje tidpunkt
uppfylla de kvalitetskrav och förpackningskrav som följer respektive vara
och vid varje tid gällande EU förordning, livsmedelslagstiftning,
livsmedelsförordningar,
Livsmedelsverket samt Jordbruksverkets föreskrifter samt av olika
livsmedelsbranscher vedertagna regler om livsmedel.” Där kan vi i nästa
upphandling ställa mer specifika djurskyddskrav.
Enligt det nya EU-direktivet (2014-02-26) slås fast att det inte längre bara är
priset som ska styra vid offentlig upphandling. De nya reglerna möjliggör
för hänsyn till både miljö, sociala förhållanden och djurskyddskrav.
Förhandlingarna har pågått i flera år, men nu är medlemsstaterna och
parlamentet i princip överens. Men formuleringarna i det nya direktivet kan
tolkas på olika sätt. Vid framtida upphandlingar ska kontrakten också kunna
gå till företag som främjar innovationer, bidrar till att bekämpa
klimatförändringar, stärker sysselsättningen och folkhälsan. Den praktiska
tillämpningen kommer i nya LOU (Lagen om offentlig upphandling) och i
de kommande rättsfallen som vägledning. Den nya Lagen om offentlig
upphandling beräknas träda i kraft 1 januari 2017.
En ny upphandlingsmyndighet bildades 2015 dit nuvarande
upphandlingsstöd flyttas. Den nya myndigheten kommer att ha ett brett
perspektiv där miljö, sociala hänsyn och innovationer ingår. Regeringen
anser att kommuner och andra offentliga aktörer behöver få stöd,
information och vägledning som kan bidra till väl genomförda
upphandlingar av livsmedel av önskvärd kvalitet.
forts.
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Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 55 forts.
Regeringen har vidare initierat ett arbete med att ta fram en nationell
livsmedelsstrategi för att skapa förutsättningar för tillväxt i hela
livsmedelskedjan och därmed stödja en ökad svensk matproduktion och en
ökning av andelen svenskt och ekologiskt producerade varor i konsumtionen
av livsmedel. Strategin om matproduktionen ska omfatta hela värdekedjan,
från primärproduktion till konsument. I detta ingår en strategi för
jordbruksnäringens utveckling och hur konsumenternas intressen ska
tillvaratas.
Vad har hänt i Tierps kommun sedan Interpellationen 2015-05-12
Tierps kommun har valt att inte förlänga avtalen, utan genomför just nu en
ny upphandling med färdigt avtal 2016-07-01. I den upphandlingen ställs
samma djurskydds- och hållbarhetskrav på färdigprodukter och
blandprodukter, som innehåller mer än 10% animaliska produkter, som i
tidigare upphandling ställts på kött-, chark- och mjölkprodukter.
Den nya upphandlingen innehåller även hållbarhetskrav på produktion och
transporter. I och med den nya upphandlingen kommer samtliga
upphandlade produkter uppfylla kraven i svensk djurskyddslagstiftning och
även vara i enlighet med de nya EU direktiven.
Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson har den 17 maj 2016
besvarat motionen enligt ovanstående och föreslagit att motionen anses
besvarad.
Yrkande
Sara Sjödal (C), Åsa Sikberg (M) och Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till
motionen.
Bengt-Olov Eriksson (S), Gunnar Larsson (L)och Jenny Lundström (MP)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Propositionsordning
Kommunsstyrelsens förslag ställs mot Sara Sjödals, Åsa Sikbergs och
Joakim Larssons yrkande. Ordförande finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
__________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 56

Dnr Ks 2015.891

1.1.6

Motionssvar – Inför Rättviksmodellen och skapa nya företag, jobb och
skatteintäkter i kommunen – Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att avslå motionen.
Reservation
Daniel Blomstedt (M), Åsa Sikberg (M), Lars-Göran Birkehorn Karlsen
(M), Christer Bolin (M), Sven Lokander (M), Jan Samuelsson (M) lämnar
skriftlig reservation./Bilaga.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 86/2016 behandlat ärendet.
Ledamoten Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) har i motion till kommunfullmäktige den 3 november 2015, § 130, föreslagit:
-

att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa Rättviksmodellen i Tierps
kommun.

Lars-Göran Birkehorn Karlsen skriver bland annat att Riksrevisionsverket
har riktat skarp kritik mot det rådande systemet för livsmedelskontroll och
förordar Rättviks modell för tillsyn och kontroll som bygger på fakturering
för utförda tjänster.
Motionssvar
Sveriges kontrollmyndigheter på livsmedelsområdet är skyldiga att utföra
riskbaserad kontroll. Denna kontroll ska vara avgiftsfinansierad. I
förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (2006:1166)
finns regler om avgifter som ska betalas för kommuners offentliga
livsmedelskontroll. Av förordningen framgår bland annat följande:
-

3 § En kontrollmyndighets kostnad för annan offentlig kontroll av
livsmedel än s.k. extra offentlig (artikel 28 kontrollförordningen
882/2004) kontroll ska täckas av en årlig avgift.
forts.
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§ 56 forts.
-

9§ Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp från och med
det kalenderår verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med
helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
I nuvarande lagstiftning ges inget utrymme för efterdebitering av den
planerade kontrollen utan endast för extra offentlig kontroll.
Livsmedelsverket har i sitt PM från 2014-10-02 rörande aktuella frågor om
efterdebitering och utebliven kontroll uttryckt att de befarar stora
svårigheter för kontrollmyndigheter att upprätthålla en planerad kontroll i
tillräcklig omfattning samt ha tillräckligt kompetent bemanning om
avgifterna i huvudsak tas ut i efterhand. Att efterdebitera genomförd
kontroll löser inte problematiken med eventuell utebliven kontroll.
Grundproblemet är i de fallen inte hur kontrollmyndigheten debiterar, utan
att kontrollen inte utförs. Tierps kommun genomför dock den kontroll som
vi debiterar livsmedelsföretagen för.
Enligt Rättviksmodellen ska varje verksamhet betala en fast årlig avgift på
1000 kr för att täcka myndighetens administrativa kostnader. Därefter
debiteras livsmedelsföretaget en kontrollavgift baserad på en timavgift och
den kontrolltid som kontrollmyndigheten har utfört.
Enligt Rättviksmodellen ska varje ny livsmedelsverksamhet som registrerar
sig betala en handläggningsavgift på 2 timmar. I Tierps kommun tas en
handläggningsavgift på 1 timme ut för en ny livsmedelsverksamhet som
registrerar sig.
I Tierps kommun har kontrollmyndigheten som avsikt att besöka en
nyregistrerad verksamhet inom 2 månader från att verksamheten har startat.
Denna livsmedelskontroll med förarbete, kontrollbesök och efterarbeten
inräknat brukar i genomsnitt ta minst 4 timmar. Om antagandet görs att
timavgiften skulle följa kommunens livsmedelstaxa från 2016-01-01 med en
timavgift på 1000kr skulle ett nystartat livsmedelsföretag enligt
Rättviksmodellen behöva betala:
-

2000 kr i handläggningsavgift för anmälan om registrering.
1000 kr i årlig administrativ avgift.
Minst 4000 kr i kontrollavgift enligt efterdebitering.

forts.
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§ 56 forts.
Oavsett företagets storlek skulle det resultera i minst 7000 kr i avgifter som
livsmedelsföretaget ska betala till kontrollmyndigheten under det kalenderår
som företaget startar.
I Tierps kommun har 77 % (154 stycken) av alla registrerade
livsmedelsanläggningar en årlig kontrolltid på 1-4 timmar. Detta resulterar i
en årlig kontrollavgift på 1000-4000 kr beroende på företagets årliga
kontrolltid. Enligt Tierps kommun taxa från och med 2016-01-01 betalar
nystartade livsmedelsföretag följande avgifter under första året:
- 1000 kr i handläggningsavgift för anmälan om registrering.
- 1000 kr/timme i årlig kontrollavgift, exempelvis 3000 kr för företag
med
- 3 timmars årlig kontrolltid.
Med Rättviksmodellen skulle det bli fler avgifter och dyrare för majoriteten
av kommunens livsmedelsföretag att starta sin verksamhet. De minsta
företagen är de som skulle drabbas hårdast av införandet av
Rättviksmodellen.
Rättvik är en kommun med mycket turism och verksamhet under sommaren.
Av den anledningen har kommunen valt att debitera sina verksamheter efter
sommaren då majoriteten av deras verksamheter har högst likviditet. För
verksamheterna i Tierp finns ingen sådan gemensam period. Däremot
informeras livsmedelsföretagarna alltid om att fakturan med den årliga
kontrollavgiften kommer i början av varje år i enlighet med deras beslut om
riskklassning och årlig kontrollavgift.
Ordföranden i utskottet samhällsbyggnad Jonas Nyberg har den 19 maj
2016 besvarat motionen enligt ovanstående och föreslagit att motionen
avslås.
Yttrande
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) yttrar sig.
Yrkande
Jonas Nyberg (S) yrkarbifall till kommunstyrelsens förslag
Daniel Blomstedt (M)yrkar på att motionen ska anses besvarad.
Propositionsordning
Kommunsstyrelsens förslag ställs mot Daniel Blomsteds yrkande.
Ordförande finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 57

Dnr Ks 2015.1060

1.1.6

Motionssvar – Ökad tillgänglighet till fullmäktiges sammanträden och
digitalt voterings- och närvarosystem – Daniel Blomstedt (M) och
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheter och ekonomiska
konsekvenser av att införa ett elektroniskt närvaro- och voteringssystem
samt video streaming av kommunfullmäktiges sammanträden, samt
att därmed anse motionen besvarad.
Reservation
Mot fullmäktiges beslut reserverar sig Centerpartiet muntligen till förmån
för Daniel Blomstedt, Lars-Göran Birkehorn Karlsen och Catarina Deremars
yrkande.
Daniel Blomstedt (M), Åsa Sikberg (M), Lars-Göran Birkehorn Karlsen
(M), Christer Bolin (M), Sven Lokander (M), Jan Samuelsson (M), Catarina
Deremar (C), Sara Sjödal (C), Erik Kolm (C), Anna Ahlin (C), Lotta
Carlberg (C), Lilian Carlsson (C), Magdalena Ewert (C), Anna-Karin
Boman (C), Anna Grimberg (C) lämnar skriftlig reservation./Bilaga.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 87/2016 behandlat ärendet.
Daniel Blomstedt (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) föreslår i en
motion daterad 2015-12-07 att fullmäktige ska besluta
-

att uppdra åt Kommunstyrelsen att införa ett system för videostreaming
utav Kommunfullmäktiges sammanträden.

-

att uppdra åt Kommunstyrelsen att införa ett elektroniskt närvaro- och
voteringssystem som passar Kommunfullmäktiges behov.

Motionssvar
Det finns idag flertalet tekniska möjligheter för en bättre tillgänglighet till
kommunfullmäktiges sammanträden för invånarna, samt för att underlätta
under sammanträdet för ledamöterna. Några av dessa möjligheter är video
streaming utav fullmäktiges sammanträden och elektroniskt närvaro- och
forts.
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§ 57 forts.
voteringssystem som angavs i motionen. Det behöver utredas vilka tekniska
möjligheter som finns, vad som skulle kunna vara aktuellt för fullmäktige i
Tierps kommun samt vilka ekonomiska konsekvenser de tekniska
lösningarna medför. Video streaming, till exempel genom webb-tv med bild
och ljud från kommunfullmäktiges sammanträden, ger möjlighet för
kommuninvånarna att se fullmäktiges sammanträden oavsett var de befinner
sig. De behöver inte åka in till kommunhuset i Tierp för att se de folkvalda
politikerna och hur sammanträdet fungerar.
Det enda som behövs är en dator, mobiltelefon eller läsplatta med internetuppkoppling. Sammanträdet blir på så vis mer lättillgängligt för den
enskilde invånaren. Det finns flertalet kommuner som sänder fullmäktige i
webb-tv som det går att ta lärdom av.
En del kommuner använder sig också av elektroniska närvaro- och
voteringssystem. I många fall kan dessa system medföra att man under
kommunfullmäktiges sammanträden spar tid och att det blir enklare och
tydligare att se hur ledamöterna har röstat vid en omröstning eller votering.
Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson har den 20 maj 2016
besvarat motionen enligt ovanstående och föreslagit att motionen anses
besvarad.
Yrkande
Daniel Blomstedt (M), Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) och Catarina
Deremar (C) yrkar bifall till motionen
Bengt-Olov Eriksson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Propositionsordning
Kommunsstyrelsens förslag ställs mot Daniel Blomstedt, Lars-Göran
Birkehorn Karlsen och Catarina Deremars yrkande. Ordförande finner att
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 58

Dnr Ks 2015.984

1.1.6

Motionssvar – Förbättra integrationen i kommunen – Höj
kompetensen – Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att därmed anse motionen besvarad.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 88/2016 behandlat ärendet.
Ledamoten Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) har i motion till kommunfullmäktige den 12 december 2015, § 148, föreslagit:
-

att kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt arbeta fram rutin för
att fastställa om en nyanländ flykting lider av PTSD

-

att kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram en strategi för
utbildning av all personal som kommer i kontakt med flyktingar som
lider av PTSD

Motionssvar
Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M) hänvisar i sin motion till forskning inom
området som påvisar att mer än 50 % av alla flyktingar, som upplevt krig
och tortyr i sitt hemland, utvecklar PTSD.
Enligt Socialstyrelsens skrift Psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända
migranter. Ett kunskapsunderlag för primärvården så beräknas mellan 20
och 30 procent av alla asylsökande flyktingar lida av psykisk ohälsa. Enligt
samma skrift finns det inte någon entydig forskning inom området och få
och lågkvalitativa studier dominerar. I en analys av tjugo studier som
inkluderade cirka 7000 flyktingar framkom att förekomsten av psykiska
sjukdomar var högre jämfört med hela befolkningen, framförallt
posttraumatiskt stressyndrom som förekom hos cirka nio procent av
flyktingarna. Detta är lägre än vad som framkommit i andra studier, men
högre än befolkningen i övrigt. Det framgår också att den psykiska ohälsan
kan försämras efter några års vistelse i Sverige, det kan bero på olika
stressfaktorer såsom ovisshet om man får stanna, utanförskap mm.
forts.
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§ 58 forts.
I skriften från socialstyrelsen rekommenderas olika instrument för att enkelt
kunna diagnosticera psykisk ohälsa hos asylsökande patienter. Dessa
instrument är avsedda att användas av primärvårdens läkare inför eventuell
remiss till psykiatrin.
Det kommunala omhändertagandet av flyktingar omfattar först och främst
ensamkommande asylsökande barn. Enligt Marie Balint, fil. Dr., leg
psykolog/leg psykoterapeut vid BUP i Stockholm så är det viktigt att inse att
”extrem stress är inte lika med trauma”. Hon anser att ”de allra flesta
behöver bara mycket omsorg, praktiskt, socialt och emotionellt stöd, ordnad
och trygg vardag, skolgång, inte psykiatri”. Hon klargör också när hon anser
att psykiatrin (BUP när det gäller barn) ska kopplas in och det är bl.a. vid
låg funktionsnivå, uppseendeväckande passivitet, skolvägran,
självdestruktivitet, ohanterligt utagerande, obegripligt överdriven rädsla,
förvirrad verklighetsuppfattning, tvångsbeteende och sömnsvårigheter med
mardrömmar.
I våra boenden för ensamkommande flyktingbarn arbetar vi enligt
beskrivningen ovan. Befarar vi att en ungdom mår dåligt så ser vi till att
kontakt tas med i första hand primärvården. Det är landstinget som har det
huvudsakliga uppdraget att bedriva vård och det är där läkarna är anställda.
Det är enbart läkare som kan ställa diagnos och besluta om eventuell
behandling. Behandlingen kan t.ex. bestå i samtal, läkemedelsbehandling,
psykologiska samtal. Alla asylsökande och nyanlända erbjuds alltid en
första hälsoundersökning på landstingets enhet Cosmos (asyl- och
integrationshälsan).
Inom samtliga kommunens verksamheter som naturligt förväntas komma i
kontakt med målgruppen (asylsökande/nyanlända), såsom våra boenden för
ensamkommande asylsökande barn, skolan och förskolan ges kontinuerlig
utbildning och handledning till personalen i dessa frågor bland annat via
Röda Korset. Som exempel kan nämnas att till hösten planeras en utbildning
för personalen inom HVB Bergis med Marie Balint, som omnämns ovan.
Innehållet i dagen är bland annat:
 Migrationsstress och trauma
 Den kulturella bakgrundens betydelse
 Vanliga tankefällor och hur vi kan undvika dessa
 Ensamkommande ungdomars olika behov av vård
 Olika typer av kriser och krishantering
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och omsorg

§ 58 forts.
 "PUT-svackan"
 Avslutande frågor och

diskussion

Individ och familjeomsorgen har skriftliga riktlinjer och rutiner för att bland
annat identifiera den problematik motionären hänvisar till. När en ny
ungdom flyttar in på HVB Bergis så går man igenom en checklista
tillsammans med den enskilde. I den listan finns frågor om det psykiska och
fysiska måendet med som en naturlig del.
Den ungas psykiska hälsa är en viktig aspekt vid utarbetande av
genomförandeplanen och aktiviteter planeras utifrån den enskildes specifika
behov. Personalen på boendet arbetar med lindrigare behov av stöd och om
man identifierar mer omfattande behov så samverkar man med landstinget
och andra aktörer bl.a. så kopplas socialsekreterare in för bedömning av om
placeringen är den rätta för just den ungdomen.
Även skolan och förskolan har rutiner, mallar och stödmaterial för arbetet
med behov av särskilt stöd till eleven. Här kan kommunens egen elevhälsa
eller hälso- och sjukvården kopplas in vid behov. Vårdnadshavaren är
naturligtvis alltid delaktig i detta.
För att ytterligare förbättra omhändertagandet kommer Regionförbundet att
genomföra en pilotstudie. Syftet är att erfarenheterna och kunskaperna från
studien ska ligga till grund för att bygga upp en lokal och regional struktur
där personal som möter asylsökande barn och ungdomar förvärvar kunskap
och erbjuder en första linjens intervention som förväntas stärka de ungas
strategier och handlingsförmåga och motverkar att de utvecklar PTSD.
Samarbetsparter i projektet är Uppsala universitet, Landstinget i Uppsala
Län (Akademiska Sjukhuset/Cosmos, BUP ), Röda Korset samt länets
Kommuner. Studien ska bygga på det gruppbaserade första linjens Program
för posttraumatisk stress, TrT som med framgång använts i Norge.
Ordförande i utskottet arbete och omsorg Pia Wårdsäter har den 24 maj
2016 besvarat motionen enligt ovanstående och föreslagit att motionen
anses besvarad.
Yttrande
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) yttrar sig.
Yrkande
Pia Wårdsäter (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
__________
Ordf. Sign

Justerandes Sign
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§ 59

Dnr Ks 2016.483

1.1.7

Interpellation - Har 90% av kommunens hushåll blivit
erbjudna fiberanslutning inom fyra år? - Lotta Carlberg (C)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får framställas och kommer att besvaras under
nästkommande sammanträde.
Bakgrund
Kommunfullmäktigeledamoten Lotta Carlberg (C) har den 13 juni 2016
lämnat in en interpellation om fiberanslutning och ställer följande frågor:
-

-

Kommer 90% av kommunens fastighetsägare att bli erbjudna
fiberanslutning innan 2020?
På vilket sätt följer kommunen utvecklingen när det gäller att
fastighetsägare erbjuds fiberanslutning så att utbyggnaden sker enligt
plan?
På vilket sätt kan kommunen hjälpa till, alternativt ge råd, till
fastighetsägare så att målet för 2020 uppnås?

Carlberg skriver: 2013 skrev Tierps kommun avtal med Lidén Data
Gruppen att 90% av kommunens invånare skulle erbjudas fiber anslutning.
2020 skulle hela projektet stå klart. Det skulle vara lika lätt att få
fiberanslutning i de större orterna som på landsbyggden. Idag ser vi att flera
aktörer har börjat projekterat i de större orterna i kommunen. Det har även
börjat grävas på flera ställen. De som nu bor på landsbyggden utanför de
större orterna i kommunen börjar bli oroliga att de inte kommer att bli
erbjudna Fiberanslutning. Det är billigare för fiberföretagen att gräva när ett
större antal hushåll ligger på samma gata än när det är upp till en kilometer
till närmsta granne.
Tiden tickar iväg. Många fastighetsägare känner sig oroliga att de inte
kommer att bli erbjudna fiber. Många frågor som jag får är: Måste vi bilda
en förening? Vad händer om de inte vill gräva till min fastighet? Varför får
vi ingen information?
Om vi vill och menar allvar med att hela Tierps kommun ska leva så är det
en förutsättning att vi även ger landsbygden bra utvecklingsmöjligheter.
Och där är tillgången till ett väl utbyggt bredband en viktig basinfrastruktur.
_________
Ordf. Sign
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§ 60

Dnr Ks 2016.281

1.1.8

Fråga om åldersbestämning av ensamkommande barn - Joakim
Larsson (SD)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att frågan får framställas och besvaras under sammanträdet.
Bakgrund
Kommunfullmäktigeledamoten Joakim Larsson (SD) har den 5 april 2016
lämnat in en interpellation. Kommunfullmäktiges ordförande har gjort
bedömningen att det rör sig om en fråga och inte en interpellation, eftersom
frågan kan besvaras med ett kortfattat enkelt svar. För att uppfylla
kriterierna för en interpellation krävs att frågan kräver ett utförligare svar.
Ärendet kommer därför att behandlas som en fråga.
Joakim Larsson frågar följande:
- Hur hanterar kommunen fall där det upptäcks eller kan göras troligt
att s.k. ”ensamkommande barn” har ljugit om sin ålder?
- Hur hanterar kommunen fall där åldern är oklar och misstankar finns
om felaktigheter?
Larsson skriver: 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
ensamkommande 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.
forts.
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§ 60 forts.
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
2014:1. Beijer skriver:
"Det står andra aktörer fritt att inom ramen för sin verksamhet, oavsett
verkets bedömning, själva ta ställning till den sökandes uppgivna ålder"
Jag själv har vid ett tidigare kommunfullmäktigemöte lagt fram en motion
om just detta som dock avvisades av presidiet. Överklagandet är ännu inte
behandlat. Trots detta så anser jag att frågan om åldersbestämning är
principiellt intressant. Givet hur det svenska asylsystemet är utformat så
finns det incitament för den som är skrupelfri att ljuga om sin ålder. Jag
påstår nu inte att alla gör det, bara att det förekommer. Bevisligen har det
förekommit fall där enskilda har ljugit om sin ålder och uppgivit en lägre
ålder än den verkliga. Det här problemet kan uppstå i Tierp också. Hur ska
kommunen hantera fall där det kan göras mer eller mindre troligt att
enskilda har vilselett svenska myndigheter om sin ålder? Det kan röra sig
om personer som rakt upp och ner erkänner sin ålder eller där uppgifter blir
kända där de har uppgivit korrekt (och äldre) ålder i andra sammanhang.
_________
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§ 61

Dnr Ks 2016.281

1.1.8

Svar på fråga om åldersbestämning av ensamkommande barn Joakim Larsson (SD)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att frågan anses besvarad.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i § 60/2016 att Joakim Larsson fråga om
åldersbestämning av ensamkommande barn får framställas.
Svar på fråga
Ordförande för utskottet barn och unga Kenneth Gunnarsson (MP) besvarar
frågan enligt följande:
Kommunen får inte göra egna åldersbestämningar som ligger till grund för
myndighetsbeslut. Inom kommunens verksamheter utgår man från åldern
barnet uppgivit till Migrationsverket. Kommunen hanterar inte misstankar,
sekretessreglerna hindrar kommunen från att kontakta Migrationsverket i ett
specifikt ärende. Varje barn utreds noggrant och utifrån barnets behov görs
matchning av vilken placering, HVB-hem eller familjehem, som är
lämpligast. Utskottet följer upp placeringen var 6:e månad.
Yrkande
Kenneth Gunnarsson (MP) yrkar på att frågan ska anses besvarad.
_________
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§ 62

Dnr Ks 2016.384

1.2.8.1

Arbetsmiljöpolicy

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att anta arbetsmiljöpolicyn samt
att en revidering av arbetsmiljöpolicyn ska ske vid varje mandatperiod.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i §80/2016 behandlat ärendet.
Enligt föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS: 2001:1 ska det
finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i
arbetsgivarens verksamhet ska vara för att ohälsa och olycksfall ska
förebyggas och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås.
Arbetet med att ta fram bifogat förslag till arbetsmiljöpolicy har skett i en
partsgemensam arbetsgrupp. Arbetet har präglats av samsyn mellan
arbetsgivar- och arbetstagarparten i arbetsgruppen. Tanken är att det
fortsatta arbetet med att uppnå policyns intentioner ska ske i delaktighet
med alla medarbetare i Tierps kommun. Arenan där arbetsmiljöarbetet ska
följas upp och behandlas är samverkansgrupperna som tillika är
skyddskommittéer.
Förslaget till arbetsmiljöpolicyn innehåller:

en beskrivning av hur arbetsmiljön i Tierps kommun ska vara för att
bland annat förverkliga kommunens vision och för att vara en attraktiv
arbetsgivare

en beskrivning av vad som är kännetecknande för arbetsmiljön i
Tierps kommun och vad som särskilt bör uppmärksammas då det
gäller arbetsmiljörisker

en beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas och
förhållningssättet till föreskrifter och lagstiftningar inom
arbetsmiljöområdet

arbetsmiljömål som ska finnas enligt den nya föreskriften,
Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4, som gäller sedan
den 31 mars 2016
forts.
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§ 62 forts.
Yttrande
Ingrid Larsson (L) yttrar sig.
Delges
Personalchef
__________
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§ 63

Dnr Ks 2016.303

1.4

Likvidation av Regionförbundet Uppsala län

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att tillstyrka att -under förutsättning att riksdagen beslutar om att landstinget
kan bilda Region Uppsala den 1 januari 2017 - Regionförbundet i Uppsala
län avvecklas den 31 december 2016,
att godkänna att regionförbundets egna kapital, tillgångar, skulder och
åtaganden per den 31 december 2016 överförs till Region Uppsala, samt
att ställa sig bakom och översända yttrandet till Regionförbundet Uppsala
län.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 81/2016 behandlat ärendet.
Kommunfullmäktige i Tierps kommun beslutade § 59/2015 att tillstyrka att
landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att den 1 januari 2017
få överta det regionala utvecklingsansvaret i vissa län (SFS 2010:630) och
därmed att det i Uppsala län bildas en region med direktvalt
regionfullmäktige 2017.
Under förutsättning att riksdagen fattar beslut om den lagändring som gör
det möjligt för Landstinget i Uppsala län att bilda region den 1 januari 2017
ska Regionförbundet Uppsala län träda i likvidation, dvs formellt upphöra,
den 31 december 2016. I förbundsordningen för Regionförbundet Uppsala
län regleras förbundets likvidation.
Varje medlems fullmäktige måste besluta om att Regionförbundet Uppsala
län ska avvecklas den 31 december 2016. Inriktningen är därefter att
förbundsfullmäktige den 16 december 2016 ska godkänna likvidationen.
Medlemmarna måste också godkänna att regionförbundets egna kapital,
tillgångar, skulder och åtaganden per den 31 december 2016 överförs till
Region Uppsala så att förbundsfullmäktige den 16 december kan besluta
även om detta. Den 31 december 2015 uppgick det egna kapitalet till 6 431
tkr.
Delges
Regionförbundet Uppsala Län
__________
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 64
Allmänpolitisk debatt – Tema integration

Debatten pågår mellan kl 18.02 och 20.00.
Den allmänpolitiska debatten inleds av gruppledaren för
Socialdemokraterna, därefter gruppledarna för Centerpartiet,
Sverigedemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet,
Liberalerna, Kristdemokraterna och till sist ordföranden i
Integrationsberedningen. Efter inledningen är debatten fri.
Yttrande
Följande ledamöter yttrar sig: Bengt-Olov Eriksson (S), Catarina Deremar
(C), Joakim Larsson (SD), Daniel Blomstedt (M), Kenneth Gunnarsson
(MP), Urban Blomster (V), Gunnar Larsson (L), Gunilla Wisell (KD),
Stefan Wårdsäter (S), Frida Nyberg (S), Ingrid Larsson (L), Lotta Carlberg
(C), Alexander Karlsson (V), Sara Sjödal (C), Viktoria Wennberg (S),
Helena Broman (S).
_________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 65

Dnr Ks 2016.355

1.3.7

Avtal om samverkan i gemensam Lönenämnd – ändring i § 10

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att avtal om samverkan i gemensam Lönenämnd i § 10 ”Ersättning till
värdkommunen” får följande lydelse:
”Ersättning enligt § 9 ska av vardera kommun betalas till Värdkommunen
årsvis. Verksamhetens kostnader ska slutregleras enligt beslutad
kostnadsfördelnings-modell senast den 1 mars. Regleringen sker på första
fakturan. Prognos om över- eller underskott lämnas till kommunerna som
deltar i nämnden senast den 15 januari året efter verksamhetsåret.”
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 82/2016 behandlat ärendet.
I och med beslut om att bilda en gemensam Lönenämnd år 2011 så
tecknades ett samverkansavtal mellan Älvkarleby kommun, Knivsta
kommun och av Tierps kommun. Enligt avtalet ska verksamhetens
kostnader slutregleras senast den
15 januari året efter verksamhetsåret enligt beslutad
kostnadsfördelningsmodell.
Då samtliga kostnader inte inkommit den 15 januari är det svårt att
slutreglera eventuellt överskott respektive underskott. Årsredovisningen är
klar kring den 10 februari årligen, och därefter kan slutreglering ske. Dock
finns det möjlighet att lämna en prognos till kommunerna som deltar i
Lönenämnden den 15 januari.
Delges
Chef Lönecentrum
Knivsta kommun
Älvkarleby kommun
__________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 66

Dnr Ks 2016.356

1.3.7

Avtal om samverkan i gemensam IT-nämnd – ändring i § 10

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att avtal om samverkan i gemensam IT-nämnd i § 10 ”Ersättning till
värdkommunen” får följande lydelse:
”Ersättning enligt § 9 ska av vardera kommun betalas till Värdkommunen
årsvis. Verksamhetens kostnader ska slutregleras enligt beslutad
kostnadsfördelnings-modell senast den 1 mars. Regleringen sker på första
fakturan. Prognos om över- eller underskott lämnas till kommunerna som
deltar i nämnden senast den 15 januari året efter verksamhetsåret.”
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 83/2016 behandlat ärendet.
I och med beslut om att bilda en gemensam IT-nämnd år 2011 så tecknades
ett samverkansavtal mellan Älvkarleby kommun och av Tierps kommun.
Enligt avtalet ska verksamhetens kostnader slutregleras senast den 15
januari året efter verksamhetsåret enligt beslutad kostnadsfördelningsmodell.
Då samtliga kostnader inte inkommit den 15 januari är det svårt att
slutreglera eventuellt överskott respektive underskott. Årsredovisningen är
klar kring den 10 februari årligen, och därefter kan slutreglering ske. Dock
finns det möjlighet att lämna en prognos till kommunerna som deltar i ITnämnden den 15 januari.
Delges
Chef IT-centrum
Älvkarleby kommun
__________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 67

Dnr Ks 2016.422

1.2.8.1

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Tierps kommun

Jäv
På grund av jäv, med anledning av att han är ordförande i styrelsen för
föräldrakooperativet Solkatten, deltar inte Daniel Blomstedt (M) i
kommunfullmäktiges behandling och beslut i detta ärende.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och Kenneth
Gunnarssons (MP) ändringsyrkande
att komplettera Riktlinjerna under rubriken "Av betydelse för god kvalitet
och säkerhet” med följande innehåll: verksamhet ska ha möjlighet att
samverka med vuxna och barn utanför den egna barngruppen
att Riktlinjerna ändras enligt följande: att godkännande och eventuellt
återkallande skall ges av kommunstyrelsen och att verksamheten minst skall
följa kommunens ramtider för öppethållande, det vill säga dagtid måndag
till fredag kl. 06.00 – 18.00, samt
att anta föreliggande förslag till Riktlinjer för att starta och driva enskild
barnomsorg i Tierps kommun.
Reservationer
Mot fullmäktiges beslut reserverar sig Centerpartiet muntligen till förmån
för Sara Sjödals tilläggsyrkande.
Daniel Blomstedt (M), Åsa Sikberg (M), Lars-Göran Birkehorn Karlsen
(M), Christer Bolin (M), Sven Lokander (M), Jan Samuelsson (M), Catarina
Deremar (C), Sara Sjödal (C), Erik Kolm (C), Anna Ahlin (C), Lotta
Carlberg (C), Lilian Carlsson (C), Magdalena Ewert (C), Anna-Karin
Boman (C), Anna Grimberg (C), Joakim Larsson (SD), Sören Westerlund
(SD), Daniel Hedberg (SD), Bengt Lindström (SD), Agneta Colantoni (SD)
och Rosa Ingeborg Malmberg (SD) lämnar skriftlig reservation./Bilaga.
forts.

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 67 forts.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 84/2016 behandlat ärendet.
Huvudmän för fristående verksamheter som har godkänts ska följa
skollagen och annan tillämplig lagstiftning. Dessa riktlinjer redovisar och
förtydligar för fristående huvudmän de rutiner och förutsättningar som finns
för godkännande utöver skollag och andra föreskrifter.
Enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) är det kommunen, utskottet barn och
ungdom, som prövar ansökan om att få bedriva enskild förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg i form av förskola, fritidshem och rätten till bidrag för
pedagogisk omsorg. Innan utskottet fattar beslut görs en helhetsbedömning
utifrån de krav som ställs och det kan i vissa situationer krävas att den
fristående verksamheten tar fram en konsekvensbeskrivning som visar hur
den tilltänkta verksamheten inverkar på befintlig verksamhet.
Utskottet barn och ungdom fastställer bidragets storlek. Riktlinjer revideras
och fastställs kontinuerligt när nya lagar och tillämpningsföreskrifter
beslutas.
Förslag till riktlinjer
Utvecklingsledare Lennart Hillberg har den 3 maj 2016 överlämnat förslag
till Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Tierps kommun.
Komplettering
Efter att förslaget till Riktlinjer togs fram har Skolinspektionen kommit med
rapporten ”Barnens lärande i pedagogisk omsorg” maj 2016. Rapporten
utmynnar i följande slutsatser.
För att höja kvaliteten i pedagogisk omsorg ytterligare visar granskningen
vikten av att huvudmännen lägger särskild vikt vid att säkerställa att
- varje dagbarnvårdare får möjlighet till pedagogisk handledning och
kompetensutveckling
- varje verksamhet har möjlighet att samverka med vuxna och barn
utanför den egna barngruppen
- varje verksamhet följs upp och utvärderas så att det säkerställs att
barnen erbjuds en god omsorg och möjligheter att lära och utvecklas på
bästa sätt.
forts.

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 67 forts.
Två av punkterna (den första och tredje) ingår redan i förslaget till
kommunens riktlinjer. Kenneth Gunnarsson (MP) föreslog att Riktlinjer för
att starta och driva enskild barnomsorg i Tierps kommun, under rubriken
”Av betydelse för god kvalitet och säkerhet” skulle kompletteras med
följande text: -verksamhet ska ha möjlighet att samverka med vuxna och
barn utanför den egna barngruppen.
Yttrande
Catarina Deremar (C) yttrar sig.
Ändringsyrkande
Kenneth Gunnarsson (MP) yrkar bifall till två av de förslag till ändringar i
Riktlinjerna Åsa Sikberg föreslog vid kommunstyrelsens sammanträde:
Ansökan och Beslut om godkännande
- Under dessa rubriker framgår det att godkännande och eventuellt
återkallande skall ges av utskottet barn och ungdom. Detta ändras till
kommunstyrelsen.
Öppethållande
- Verksamheten skall minst följa kommunens ramtider för öppethållande,
det vill säga dagtid måndag till fredag kl. 06.00 – 18.00.
Åsa Sikberg (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att anta följande
ändringar i Riktlinjerna under följande rubriker:
Av betydelse för god kvalitet och säkerhet
- andelen pedagogiskt utbildad personal inom enskilt bedriven
förskola/fritidshem skall vara anpassad utifrån verksamhetens behov och
storlek.
Personal
- Personal ska ha kompetens och tid att stimulera varje barns utveckling och
lärande samt ha kompetens för att förbereda barnen för fortsatt lärande.
Ansökan och Beslut om godkännande
- Under dessa rubriker framgår det att godkännande och eventuellt
återkallande skall ges av utskottet barn och ungdom. Detta ändras till
kommunstyrelsen.
Beslut om godkännande
- fattar beslut om godkännande av verksamheten samt i förekommande fall
även om återkallande av godkännande.
Öppethållande
- Verksamheten skall minst följa kommunens ramtider för öppethållande,
det vill säga dagtid måndag till fredag kl. 06.00 – 18.00.
forts.
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 67 forts.
Tilläggsyrkande
Sara Sjödal (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att pedagogisk omsorg ska följa skollagen och undantas riktlinjerna.
Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till Åsa Sikbergs ändringsyrkande och
Sara Sjödals tilläggsyrkande
Propositionsordning
Kommunsstyrelsens förslag ställs mot Kenneth Gunnarsson
ändringsyrkande och Åsa Sikbergs ändringsyrkande. Ordförande finner att
fullmäktige beslutar enligt Kenneth Gunnarssons ändringsyrkande.
Ordföranden framställer därefter proposition på bifall eller avslag på Sara
Sjödals tilläggsyrkande. Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige
avslagit tilläggsyrkandet.
Delges
Utbildningschef
Utbildningsledare
__________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 68

Dnr Ks 2016.130

1.2.1

Om- och tilläggsbudgetering, drift- och investeringsbudget

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att bevilja Kultur och fritid 395 tkr på ansvar 46202 fritidsintendent,
verksamhet 4210 fritid för bidrag till föreningar samt
att bevilja tilläggsanslag med 4 mnkr på investeringsbudgeten på ansvar
8810 verksamhetschef IFO, verksamhet 7749 investeringar IFO, projekt
2822 inventarier ensamkommande flyktingbarn.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 58/2016 behandlat ärendet.
Kultur och fritidschefen har i skrivelse daterad 19 januari 2016 hemställt om
tilläggsanslag med 395 tkr för bidrag till föreningar. I budgeten sänktes
anslaget för föreningsbidrag. Enligt beslut i kommunfullmäktige, § 89/2015
Revidering av regler, taxor och avgifter vid korttidsuthyrning av
idrottshallar, uppdrogs det till kommunstyrelsen att uppta en dialog med
berörda föreningar istället för en direkt avveckling av bidrag inför 2016.
Därför måste medel återföras till budgeten för föreningsbidrag.
Verksamhetschefen för Individ- och familjeomsorgen, IFO, har den 20
januari 2016 begärt ett tilläggsanslag med 4 mnkr på investeringsbudgeten
för att anskaffa möbler och andra inventarier på grund av den kraftiga
ökningen av ensamkommande asylsökande flyktingbarn.
Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen har i skrivelser den 12
april och 14 april 2016 överlämnat förslag till beslut i ärendet.
Delges
Verksamhetschef Kultur och fritid
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen
Ekonomichef
Redovisningschef
__________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 69

Dnr Ks 2016.330

1.2.2

Slutredovisning av investeringsprojekt 2015

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att godkänna redovisade slutkostnadsredovisningar.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 68/2016 behandlat ärendet.
Kommunstyrelsen har den 4 december 2013, § 175 antagit riktlinjer för
investeringar och den 4 februari 2014, § 5 tillämpningsanvisning för
riktlinjer för investeringar. Enligt dessa ska det bland annat ske en
slutredovisning av färdiga investeringsprojekt överstigande 2,0 mnkr.
VA-chefen har i skrivelse daterad den 8 april 2016 överlämnat
slutredovisning av nedanstående projekt:
Projekt 1406 – utbyggnad VA-nät
Projekt 1412 – Tierps RV ny ventilation
Projekt 1422 – Västlands VV
Projekt 1432 – Snatrabodarnas avloppsledning
Projekt 1439 – separering dag/spillvatten
Projekt 1490 – reinvestering vattenledning
Projekt 1496 - reinvestering avloppsledning
Chef samhällsbyggnad har i skrivelse den 13 april 2016 överlämnat
slutredovisning av nedanstående projekt:
Projekt 1106 – gång och cykelvägar
Projekt 1116 – Tierp trappa station
Projekt 1128 – toppbeläggning gata/väg
Projekt 1132 – trafikmiljö Centralskolan Tierp
Delges
Ekonomichef
__________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 70

Dnr Ks 2016.254

1.2.8.1

Riktlinjer för kommunala markanvisningar

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att anta Riktlinjer för kommunala markanvisningar samt
att dessa gäller från och med den 15 juni 2016.
Reservation
Mot fullmäktiges beslut reserverar sig Centerpartiet muntligen till förmån
för Sara Sjödals yrkande.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 69/2016 har behandlat ärendet.
Riksdagen beslutade den 24 juni 2014 om en ny lag om riktlinjer för
kommunala markanvisningar (SFS 2014:899). Den nya lagen gäller från den
1 januari 2015, med vissa övergångsbestämmelser. Kommuner som inte
använder markan-visningsavtal behöver inte anta riktlinjer, därför har Tierps
kommun tidigare inte behövt ha några riktlinjer.
Syftet med riktlinjerna för kommunala markanvisningar är att säkerställa
kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser/upplåtelser av
markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande
villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning enligt
gällande lagstiftning.
Föreligger förslag den 10 mars 2016 till Riktlinjer för kommunala markanvisningar från chef Medborgarservice och mark & exploateringsansvarig.
Tilläggsyrkande
Sara Sjödal (C) yrkar på att en punkt tillfogas först i listan – Kriterier, enligt
nedanstående:
- som ett första steg tar kommunen fram kriterier för markanvisning.
- kriterierna ska innehålla de mål och utgångspunkter som kommunen
satt upp för aktuell markanvisning.
- politiken ska vara involverad i framtagandet av kriterier.
- kriterierna ska stödja förverkligandet av Tierps kommuns vision.
forts.
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 70 forts.
Yrkande
Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och
avslag på Sara Sjödals tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden framställer proposition på bifall eller avslag på Sara Sjödals
tilläggsyrkande. Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige avslagit
tilläggsyrkandet.
Delges
Chef Medborgarservice
Mark & exploateringsansvarig
__________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 71

Dnr Ks 2016.255

4.5

Tomtkö - regler

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att införa tomtkö i Tierps kommun
att anta regler för tomtkö, samt
att dessa gäller från och med 15 juni 2016.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 70/2016 behandlat ärendet.
Tierps kommun hade tidigare en tomtkö, men den avskaffades då den inte
längre behövdes. Idag finns ett stort tryck på att köpa tomtmark för att
bygga både för verksamhet och boende. För att kunna säkerställa att marken
fördelas rättvist och i enlighet med Likställighetsprincipen bör kommunen
återinföra ett tomtkösystem. Likställighetsprincipen finns fastlagd i
Regeringsformen 1 kap. 9 §: ”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och
andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska i sin
verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och
opartiskhet.” Kommunen är alltså skyldig att behandla sina invånare lika om
det inte finns sakliga skäl för annat.
Förslag till beslut
Föreligger förslag den 8 mars 2016 till tomtkösystem och regler från chef
Medborgarservice och Mark & exploateringsansvarig.
Delges
Chef Medborgarservice
Mark- och exploateringsansvarig
__________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 72

Dnr Ks 2016.317

1.7.1.1

Revisionsberättelse och årsredovisning för år 2015 avseende
Stiftelsen Tierps sockens magasinfond och Gustav Gilljams i Yvre
donationsfond

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa resultat- och balansräkning för fonderna, samt
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
Bakgrund
Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av 2015
års redovisning.
Revisorerna tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen fastställs
och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Delges
Ekonomienheten
_________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 73

Dnr Ks 2016.323

1.3.6

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län

Jäv
Samordningsförbundets ordinarie ledamot Pia Wårdsäter (S) samt ersättaren
Catarina Deremar (C), deltar inte i kommunfullmäktiges behandling och
beslut i ärendet på grund av jäv.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tillstyrka att ansvarsfrihet beviljas för samordningsförbundets styrelse
och dess enskilda ledamöter för 2015 års förvaltning.
Bakgrund
Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och
årsredovisning för 2015 och tillstyrker att ledamöterna beviljas
ansvarsfrihet.
Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets
styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. Förbundet emotser
protokollsutdrag från fullmäktige så snart ärendet behandlats.
Beslutsunderlag
- Revisionsberättelse 2015
- Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2015
- Årsredovisning 2015
Delges
Samordningsförbundet Uppsala län

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 74
Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut avseende uppdrag till
kommunstyrelsen för perioden januari – augusti 2015, samt tidigare
inte verkställda uppdrag för perioden september – december 2014

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna återrapporteringen för angiven period.
Bakgrund
Enligt kommunallagen 3 kap. §§14-15 ansvarar nämnd för att fullmäktiges
beslut verkställs och att redovisa hur uppdragen fullgjorts. Revisorerna har
riktat kritik för bristande återrapportering av uppdrag som fullmäktige
beslutat om. Kommunstyrelsen beslutade under 2014 att återrapportera
verkställande av kommunfullmäktiges beslut till fullmäktige två gånger om
året.
Uppdrag perioden januari - augusti 2015
Under perioden fattades beslut om tre uppdrag till kommunstyrelsen.
Uppdragen består av
1. Att utreda behov och förutsättningar för utökade öppettider inom
pedagogisk verksamhet - Verksamheten utbildning har utrett frågan,
25 september 2015, och konstaterar att den uttalade efterfrågan på
omsorg under kvällar, nätter och helger är mycket begränsad. Totalt
rör det sig om tre till fem förfrågningar om året. Förfrågningarna
gäller ett antal omsorgstimmar oregelbundet fördelat på kvällar,
nätter och helger, samt geografiskt skilda platser i kommunen.
Utskottet barn och ungdom beslutade §72/2015 att ge utbildningschefen
ett utökat uppdrag att kartlägga och följa upp behovet av barnomsorg på
obekväm arbetstid och att föreslå lösningar för att tillgodose ett
eventuellt behov.
2. Att ta fram förslag på avgränsningar, bolagsordning och ägardirektiv
för Tierp Energi och Miljö AB - Bolagsordning för Tierp Energi och
Miljö AB (Temab) är fastställd av kommunfullmäktige §112/2015 och
fastställd av Temab vid extra bolagsstämma den 2 december 3015.
Ägardirektiv är fastställda av kommunfullmäktige §114/2015 och
fastställda av Temab på bolagsstämma den 2 december 2015.
Kommunfullmäktige gav §186/2015 kommunstyrelsens ordförande och
kommunchefen i uppdrag att teckna avtal med Temab. Den 22
december 2015 tecknades ett avtal för perioden den 1 januari 2016 –
forts.
Ordf. Sign
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§ 74 forts.
30 mars 2016 i avvaktan på avtal om överlåtelse och avtal om ersättning
för driftsverksamhet. Den 30 mars 2016 tecknades avtal för överlåtelse
av verksamhet och den 1 april 2016 tecknades avtal om uppdrag och
ersättning för perioden den 1 april – 31 december 2016.
3. Att utreda möjligheten att starta en handelsutbildning med koppling
till introduktionsprogrammet och med möjlighet till lärlingsplatser
inför beslut om programutbudet läsåret 2016-2017 Kommunstyrelsen har §210/2015 beslutat att inför läsåret 2017/2018
erbjuda en organisation inom gymnasieskolan som även innefattar
Handelsprogrammet i nystartad form. Kommunstyrelsen har också gett
utbildningschefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa
introduktionsprogram och lärlingsutbildning med koppling till
Handelsprogrammet. Kommunstyrelsen behandlar gymnasieskolans
organisation läsåret 2017/2018 under hösten 2016.
Återrapportering av tidigare inte verkställda uppdrag under perioden
september- december 2014
Följande uppdrag till kommunstyrelsen under perioden septemberdecember 2014, var inte verkställt vid rapporteringen av perioden.
Uppdraget består av
1. Att besluta om tillämpningsanvisningar för det nya
pensionsreglementet för förtroendevalda - Kommunstyrelsen
föreslog kommunfullmäktige att avvakta med
tillämpningsanvisningar för OPF-KL pensionsreglemente för
förtroendevalda, för att ha möjlighet att ta del av eventuella
rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting (SKL).
Enligt förslaget ska beslutet om tillämpningsanvisningarna tas innan
nästa kommunval år 2018. Fullmäktige beslutade §99/2015 enligt
kommunstyrelsens förslag.
Delges
Chef Processtöd
Utbildningschef
Personalchef
_______
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§ 75

Dnr Ks 2016.376

1.2.6

Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige,
ledamot i lokala säkerhetsnämnden och ombud vid årsstämma i
föreningen folkrörelsearkiv i Uppsala län– Lilian Carlsson (C)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna begäran om entledigande.
Bakgrund
Lilian Carlsson (C) har i en skrivelse inkommen den 6 maj 2016 begärt
entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, 2:e vice
ordförande i valnämnden, ledamot i lokala säkerhetsnämnden och ombud
vid årsstämma i föreningen folkrörelsearkiv i Uppsala län, från den 30 juni
2016.
Lilian Carlsson meddelade muntligt 14 juni 2016 att hon drar tillbaka
begäran om entledigande från uppdraget som 2:e vice ordförande i
valnämnden.
Delges
Lilian Carlsson
Lönecentrum
Systemadministratör för Troman
_________
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§ 76

Dnr Ks 2016.472

1.2.6

Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen –
Jenny Lundström (MP)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna begäran om entledigande.
Bakgrund
Jenny Lundström (MP) har i en skrivelse inkommen den 8 juni 2016 begärt
entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen från den
1 augusti 2016.
Jenny Lundström meddelar muntligt 14 juni 2016 en ändring av datumet till
den 1 september för entledigandet i sin begäran.
Yttrande
Jenny Lundström (MP) yttrar sig i ärendet.
Delges
Jenny Lundström
Kommunstyrelsens ordförande
Sekreterare kommunstyrelsen
Lönecentrum
Systemadministratör för Troman
_________
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§ 77
Nominering av 1 ledamot och 1 ersättare i lokala säkerhetsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att som ledamot respektive ersättare i lokala säkerhetsnämnden från den
30 juni 2016 - 2018 nominera:
Ledamot
Lotta Carlberg (C)
Skottbro, Väster-Ekeby 299
748 94 Örbyhus

Ersättare
Anna Ahlin (C)
Vallby 262
815 92 Tierp

Bakgrund
Kommunfullmäktige har § 75/2016 beviljat Lilian Carlsson entledigande
från uppdraget som ledamot i lokala säkerhetsnämnden. Centerpartiet
lämnar förslag på att nominera nuvarande ersättare till ledamot samt att
nominera en ny ersättare.
Delges
Lotta Carlberg
Anna Ahlin
Regeringen, Miljödepartementet
Lönecentrum
Systemadministratör för Troman
__________
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§ 78
Val av 1 ombud vid stämma i Föreningen Folkrörelsearkiv i Uppsala
län

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att som ombud vid stämma i Föreningen Folkrörelsearkiv i Uppsala län från
den 30 juni 2016 - 2018 utse:
Ombud
Bengt Jansson (C)
Bondegatan 15 D
815 35 Tierp
Bakgrund
Kommunfullmäktige har § 75/2016 beviljat Lilian Carlsson entledigande
från uppdraget som ombud i föreningen folkrörelsearkiv i Uppsala län.
Centerpartiet lämnar förslag till nytt ombud.
Delges
Bengt Jansson
Föreningen folkrörelsearkiv i Uppsala län
Lönecentrum
Systemadministratör för Troman
__________
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§ 79
Val av 1 ersättare i kommunstyrelsen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att som ersättare i kommunstyrelsen från den 1 september 2016 - 2018 utse:
Ledamot
Oskar Jonsson (MP)
Gyllby 116
748 94 Örbyhus
Bakgrund
Kommunfullmäktige har § 76/2016 beviljat Jenny Lundström entledigande
från uppdraget ersättare i kommunstyrelsen. Miljöpartiet lämnar förslag på
en ersättare.
Delges
Oskar Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande
Sekreterare kommunstyrelsen
Lönecentrum
Systemadministratör för Troman
_________
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§ 80
Delgivningar

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att delgivningen tas som en anmälan till protokollet.
Bakgrund
Fullmäktiges ledamöter och ersättare delges:
Dnr Ks 2016.266
2.1.13
Tierps kommuns Minnesfond har anmälts upplöst sedan stiftelsens medel
förbrukats. Beslut från Länsstyrelsen i Stockholm 2016-04-20 om att
ärendet är avskrivet.
Dnr Ks 2016.680
Beslut från Kammarkollegiet 2016-04-13 om permutation av Stiftelsen
Tierps kommuns stipendiefond.
Dnr Ks 2016.738
4.1.2
Regeringsbeslut 2016-04-07 om överklagan av Länsstyrelsen i Uppsala läns
beslut om fastighetsreglering i Tierp och Älvkarleby kommun.
Dnr Ks 2016.466
1.3.7
Tillägg till samverkansavtal om gemensam räddningsnämnd i Tierp,
Uppsala och Östhammars kommun enligt kommunallagen 3 kap 3 § om ny
brandstation i Almunge.
Dnr Ks 2016.251
19.1
Protokoll från Länsstyrelsen i Uppsala län om ny ersättare i
kommunfullmäktige Christer Bolin (M) efterträder Roger Henningsson
Brander (M) från och med den 28 april 2016.
Dnr Ks 2016.343
1.3.6
Utvärdering av gemensam överförmyndarnämnd inom Uppsala län.

forts.
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§ 80 forts.
Dnr Ks 2016.257
1.2.2
Utdrag ur protokoll kf § 67, 2016-04-24, Knivsta kommun. Ansvarsfrihet
för kommunstyrelsen och nämnderna (gemensamma nämnder).
Utdrag ur protokoll kf §§ 47-48, 2016-04-27, Älvkarleby kommun.
Beviljande av ansvarsfrihet för den gemensamma Löne- och IT- nämnden.
Dnr Ks 2016.442
1.3.7
Protokoll Överförmyndarnämnden i Uppsala län §§ 69-131 2016-05-16
Protokoll Samordningsförbundet Uppsala län §§1-20, 2016-03-21,
www.finsamuppsala.se
Protokoll Räddningsnämnden §§ 17-27, 2016-04-27, www.uppsala.se
Protokoll Demokratiberedningen §§ 7-11 2016-04-14, §§ 12-14 2016-04-25,
§§15-18 2016-05-18, www.tierp.se
Protokoll, Integrationsberedningen §§ 13-18 2016-05-11, www.tierp.se
Protokoll IT-nämnd §§ 3-4 2016-04-12, www.tierp.se
Protokoll Lönenämnd §§ 4-5 2016-04-12, www.tierp.se
_________
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§ 81
Sammanträdets avslutning

Ordförande Barbro Wiklund avslutade sammanträdet och önskade från hela
presidiet alla en riktigt skön och härlig sommar, med lugn, ro och harmoni.
__________
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