Plats och tid

Beslutande och övriga närvarande

Kommunhuset A-salen, Tierps köping
kl. 18:00 - 21.00
Ajournering kl 19:45 – 19:55
enligt sida 2
Paragrafer

Utses att justera

Linda Friberg (S), Daniel Blomstedt (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Tierps köping,

Underskrifter
Sekreterare
Sara Stråfors
Ordförande
Barbro Wiklund
Justerande
Linda Friberg

Daniel Blomstedt

BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-09-20

Datum då anslaget sätts upp

2016-09-30

Datum då anslaget tas ned

2016-10-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Paragrafer

82-102

Underskrift

Sara Stråfors
Utdragsbestyrkande

82-102

Ledamöter

Bengt-Olov Eriksson (S)
Pia Wårdsäter (S)
Jonas Nyberg (S)
Anette Pettersson (S)
Lars-Peter Hållstrand (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
Linda Friberg (S)
Gunnar Jansson (S)
Jenny Lundström (MP)
Kenneth Gunnarsson (MP)
Nathalie Nordén (MP)

Catarina Deremar (C)
Sara Sjödal (C)
Erik Kolm (C)
Anna Ahlin (C)
Lotta Carlberg (C)
Anna-Karin Boman (C)
Magdalena Ewert (C)
Sören Westerlund (SD)
Kenneth Lignell (SD)
Bengt Lindström (SD)
Agneta Colantoni (SD)
Rosa Ingeborg Malmberg (SD)
Daniel Blomstedt (M)
Åsa Sikberg (M)
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)
Sven Lokander (M)
Jim Blomstedt (M)
Jelena Zivkovic (M)
Gunnar Larsson (L)
Marlene Larsson (V)
Urban Blomster (V)
Alexander Karlsson (V)

Närvarande
tjänstgörande
ersättare

Stefan Andersson (S)
Frida Nyberg (S)
Inger Johansson (S)
Christer Niklasson (S)
Hans Edin (S)

Peter Staland (C)
Per Wendin (C)
Gunilla Wisell (KD)

Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Pontus Söderberg (S)
Brita Kajrup (MP)
Karolina Larsson (MP)

Marianne Eriksson (C)
Daniel Hedberg (SD)
Jan Salomonsson (M)
Christer Bohlin (M)
Anna Zmudzin-Ågren (V)
Matteus Ågren (V)
Ingrid Larsson (L)

Övriga
närvarande

Yvette Axelsson, kommunchef
Sara Stråfors, kommunsekreterare

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 82
Allmänhetens frågestund

Fråga
Torsten Lindberg ställer frågan om hur Tierps kommun arbetar med
trafikfrågor och trafikkultur för framförallt barn och unga. Han saknar även
utåtriktade aktivititer inom trafiksärkerhet för både barn och vuxna.
Svar
Bengt-Olov Eriksson, kommunalråd, svarar att kommunen arbetar på flera
nivåer med bl a trafikantdagar. Barnen får undervisning i skolan om
trafikregeler och trafikvett. På Tierps kommun arbetar handläggare och
trafikingenjör på samhällsbyggnadsenheten som har god kompetens inom
området. De ger information till kommuninnevånarna samt arbetar med
besiktning och åtgärder av trafikmiljöer i kommunen.

Fråga
Per-Olof Flod ställer frågan om parkeringen vid Freedners torg. Var ska folk
parkera när denna tas bort? Han ställer även frågan om vem som var
ansvarig för beslutet att bygga de ursprungliga farthindren vid Gävles väg.
Svar
Jonas Nyberg (S) svarar att Tierps kommun i samband med att detaljplanen
för kvarteret Lejonet genomförs, har tillgodosett alternativ till parkering bl a
på Södra Esplanaden. Dessutom finns Stora Salutorget som parkeringsplats,
förutom två dagar på året då det är marknad, pendelparkeringar finns samt
vid alla större matkedjor finns det separata parkeringar.
När det gäller ansvarig person för beslutet att anlägga de gamla farthinderen
på Gävlevägen, är detta ett kommunalt beslut och ansvar. Nu har
farthindren åtgärdats och det har blivit en bra lösning.
_________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 83
Revidering av föredragningslistan

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna den reviderade föredragningslistan

Bakgrund
Tillkommande ärenden:
Ärende 7 - svar på interpellation
a) Har 90 % av kommunens hushåll blivit erbjudna fiberanslutning
inom fyra år? Lotta Carlberg (C)
Ärende 8 - inlämnande av frågor
a) Fråga gällande platsbrist på Danielsgården, Lars-Göran Birkehorn
Karlsen (M)
b) Fråga gällande hur mycket specialidrotterna kostar och är kostnaderna
och resursfördelningen rimlig? Åsa Sikberg (M) och Sara Sjödal (C)
Val av ersättare i kommunstyrelsen.
Ärenden som utgår:
Ärende 10 - Antagande ny detaljplan DP 1053 för Vallskoga, del av Tierp
2:1. Beslut i frågan är fattat av kommunstyrelsen den 6 september 2016.
Ärende 9 c utgick under pågående sammanträde – Fråga gällande hur
mycket specialidrotterna kostar och är kostnaderna och resursfördelningen
rimlig? Åsa Sikberg (M) och Sara Sjödal (C).

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 84
Redovisning av kommuninvånarnas postlåda

Förslag till 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 2016.671
Den 6 september 2016 lämnande en flicka in en teckning med ett förslag på
hur lekplatsen på Delfinvägen och Fiskvägen i Tierp kan rustas upp.
Samordnare Izabella Öberg på gata/park svarade och berättade hur Tierps
kommun arbetar med att se över renoveringarna av kommunens lekplatser.

Dnr Ks 2016.655
En person boende i Söderfors lämnade den 30 augusti 2016 in förslag på hur
man kan förbättra säkerheten för barnen genom att bygga cykelbanor till
skolan i Söderfors. Trafikingenjör Marie Hedström svarade bland annat att
Tierps kommun tillsammans med UL kommer att bygga nya
busshållsplatser i Söderfors.
Dnr Ks 2016.484
En person föreslår att Tierps kommun i samband med försäljningen av en
fastighet utanför Örbyhus gör en ordenlig badplats av före detta stenbrottet.
Fritidsintendent Gunilla Ström svarar att kommunen i nuläget inte har några
planer på ett ytterligare kommunalt bad.

_________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 85

Dnr Ks 2016.668

Anmälan av motion – Framtidssäkra lärarkompetensen i skolorna,
Sara Sjödal (C)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Sara Sjödal (C) lämnande den 5 juni 2016 in en motion med följande
förslag:






Att en projektgrupp, som minimalt består av behöriga lärare från
samtliga stadium, tillsätts med uppdraget att till våren 2017 ta fram
ett förslag till vilka arbetsuppgifter som kan utföras av ej behöriga
lärare och som i nuläget behörig lärare utför.
Att projektgruppen senast juni 2017 ska återkomma till
kommunstyrelsen med en projektrapport som redovisar genomfört
arbete och förslag till uppgifter som kan lyftas från behöriga lärare
till annan personal. I redovisningen ska uppgifternas omfattning ingå
samt förslag på personalgrupper som skulle kunna utföra
arbetsuppgifterna.
Att projektgruppen ges tillräckliga resurser för att genomföra
projektet som syftar till att kvalitetsutveckla och framtidssäkra
kompetensen i kommunens skolverksamhet.

Sjödal skriver:
Nu har skolorna precis startat. I samband med skolstart informerades
utskottet barn och unga att kommunen lyckats täcka behovet av behöriga
lärare. Det är en mycket bra prestation av vår kommuns verksamhetsområde
för skola sett till den ständiga och allt intensivare rapporteringen om
nationell lärarbrist. För att kommunen även i framtiden ska ha möjlighet att
rekrytera behöriga lärare till vakant tjänster måste kommunen jobba
proaktivt. Ett sätt är att se över lärarnas arbetsuppgifter. Att lyfta
arbetsuppgifter från lärarna som någon annan kan göra innebär att lärarna i
högre grad kan fokusera på sitt expertisområde, undervisning. Denna
specialisering i form av förändrade arbetsuppgifter leder till en ökad
yrkesaktivitet samt en ökad jobbtillfredsställelse hos våra medarbetare i
skolan.
Delges
Sekreterare kommunstyrelsen

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 86

Dnr Ks 2015.407

Motionssvar – Läktare till konstgräsplanen i Tierps kommun, Urban
Blomster (V)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till kommunstyrelsen att inleda en dialog med Nordupplands
fotbollsallians gällande frågan om läktare samt
att därmed anse motionen vara besvarad.
Bakgrund
Urban Blomster (V) och Marlene Larsson (V) lämnade den 3 september
2015 en motion om att en läktare behöver byggas till konstgräsplanen.
Konstgräsplanen har blivit en stor framgång för både unga som äldre
invånare. På arenan spelas matcher med herr-, dam- och ungdomslag.
Matcherna drar publik och därför borde det finnas någon form av mindre
läktare eller bänkar för publiken. Utifrån detta föreslogs:
 Att en mindre läktare byggs vid konstgräsplanen i Tierp.
 Att det sker i samarbetet med föreningarna.
 Att uppdraget att genomföra går till byggprogrammet på
gymnasieskolan.
Ärendet behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 15
september 2015 § 74 samt kommunstyrelsen den 6 september 2016 § 123.
Motionssvar
Konstgräsplanen i Tierp är en föreningsägd anläggning som ägs av
Nordupplands fotbollsallians. Alliansen är ett samarbete med kommunens
fotbollsföreningar. Planen är väl använd och utnyttjas dessutom flitigt på
dagtid av skolor i kommunen. För skolans del utgår en hyra från Utbildning.
Tierps kommun ser positivt på att någon form av sittplatser för publiken
byggs, utrymme för mindre läktare finns utmed planens långsidor. Tierps
kommun kan inte fatta beslut om att göra ändringar i form av om- eller
tillbyggnad på en anläggning kommunen själva inte äger.
Det är viktigt att föreningarna själva styr över och utvecklar sina
anläggningar utifrån deras egna möjligheter. Med hänvisning till detta
föreslås att kommunstyrelsen inleder en dialog med Nordupplands
fotbollsallians gällande frågan om läktare.
Forts.

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 86 Fort
Beslutsunderlag
Motion: Läktare till konstgräsplanen i Tierps kommun, Urban Blomster (V)
och Marlene Larsson (V)
Förslag till beslut på sammanträdet
Urban Blomster (V) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet delges
Urban Blomster (V) och Marlene Larsson (V)

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 87

Dnr Ks 2016.483

Anmälan av interpellation – Vilken analys görs när bidrag till
föreningar dras in? Catarina Deremar (C)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får framställas och kommer att besvaras under
nästkommande sammanträde.
Bakgrund
Catarina Deremar (C) inkom den 19 september 2016 med en interpellation
där hon skriver att föreningen Vallonbruk i Uppland har funnits i 20 år.
Tierps kommun har varit en av bidragsgivarna. Dessutom har vi i Tierps
kommun ”köpt” ytterligare tjänst av föreningen och det har handlat om
marknadsföring och viss turistinformation. Vallonbruken är unika och
kommunens största och mest magnifika turistmål.
Deremar skriver:
Bidrag till föreningar har varit politiskt beslut. Jag konstaterar att återigen
får vi i oppositionen ta del av en nyordning genom medias rapportrering.
Den här gången handlar det just om bidrag till föreningen Vallonbruk i
Uppland. Vi i Alliansens (C, M och KD) har i flera år i våra budgetar lyft
frågan om att utvärdera markandsföring och turistinformationen för Tierps
Kommun. Det yrkandet har inte bifallits av majoriteten. Med anledning av
ovanstående vill jag fråga:
1. Vilken konsekvensanalys har gjorts inför beslutet att inte ge bidrag
till Vallonbruk i Uppland?
2. Har den nya hållningen kommunicerats med Vallonbruk i Uppland?
3. Är det flera föreningar som står på listan att inte får
verksamhetsbidrag?
4. Hur ska Tierps kommun arbeta med turistinformation och
marknadsföring i framtiden?

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 88

Dnr Ks 2016.483

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen anses vara besvarad.
Bakgrund
Kommunfullmäktigeledamoten Lotta Carlberg (C) har den 13 juni 2016
lämnat in en interpellation om fiberanslutning. Ärendet behandlades på
kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni 2016 § 59 där det beslutades
att interpellationen och kommer att besvaras under nästkommande
sammanträde.
Svar på interpellationen:
Lotta Carlberg (C) har i en interpellation ställt frågor angående
bredbandsutbyggnaden i kommunen och Tierps kommuns avtal med Lidén
Data.
Fråga 1, Kommer 90% av kommunens fastighetsägare att bli
erbjudna fiberanslutning innan 2020?
Svar:
Enligt Lidén Data kommer de att uppfylla kraven i avtalet och 90% av
fastigheterna kommer att bli erbjudna fiberanslutning till 2020.
Förutom Lidén Data bygger även IP-Only ut fibernätet på ett flertal orter i
kommunen och Zitius kommer bygga ut fibernätet på landsbygden i
Vendelområdet.
Fråga 2, På vilket sätt följer kommunen utvecklingen när det gäller
att fastighetsägare erbjuds fiberanslutning så att utbyggnaden sker
enligt plan?
Svar:
Tierps kommun har uppföljningsmöten med Lidén Data där de redovisar hur
utbyggnaden fortskrider. Tierps kommun för även dialoger med de andra
aktörerna som verkar i kommunen för att på så vis få en bättre helhetsbild av
fiberutbyggnaden i kommunen.

Forts.

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 88 forts.
Fråga 3, På vilket sätt kan kommunen hjälpa till, alternativ ge råd, till
fastighetsägare så att målet för 2020 uppnås?
Svar:
Bredbandssamordnaren på kommunen och representanter från Lidén Data
deltar i möten med intressegrupper/föreningar och informerar om hur man
bildar intressegrupper, informerar om hur man söker bidrag mm. Tierps
kommun hjälper även enskilda kommuninnevånare som kontaktar
kommunen för hjälp/rådgivning.
Enheten för landsbygdsutveckling på Länsstyrelsen Uppsala län finns
också som ett stöd för intressegrupper och hjälper till med bidrag och
regler hur man går vidare och söker stödmedel för utbyggnader.
Bredbandssamordnarna från respektive kommun i länet samt Länsstyrelsen
träffas 4-5 gånger om året och följer utvecklingen av bredbandsutbyggnaden
i länet, genom träffar med de aktörer som bygger i länet, genomgångar med
respektive kommun hur det byggs ut och vilka som bygger hos de olika
kommunerna för att se om det finns samarbetesprojekt mm.
_________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 89

Dnr Ks 2016.485

Svar på fråga – Vilka inbjudningar har undanhållits oppositionen?
Sara Sjödal (C)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att frågan får framställas och besvaras under sammanträdet samt
att frågan anses vara besvarad.
Bakgrund
Kommunfullmäktigeledamoten Sara Sjödal (C) har den 13 juni 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.
Frågan handlar om hur inbjudningar till politikerna i Tierps kommun
hanteras. Det gäller bland annat en inbjudan från föreningen Tämnarens
vatten som erbjöd ett studie- och informationsbesök vid sjön Tämnaren.
Eftersom Tierps kommun är medlem i Tämnarens vatten undrar Sjödal
varför inte hon har mottagit någon inbjudan.
Jonas Nyberg (S) svarar – Det är bra att frågan tas upp och idag finns det
inte tillräckliga rutiner för samordningen kring hur inbjudningar till
kommunens politiker ska skötas. Detta ska nu ses över av kommunens
tjänstemän och rutinerna kommer att förbättras.
_________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 90

Dnr Ks 2016.693

Svar på fråga – gällande platsbrist på Danielsgården? Lars-Göran
Birkehorn Karlsen (M)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att frågan får framställas och besvaras under sammanträdet samt
att frågan anses vara besvarad.
Bakgrund
Kommunfullmäktigeledamoten Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)
har den 14 september 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.
Frågan är ställd till ordföranden i utskottet för arbete och omsorg Pia
Wårdsäter (C) och Birkehorn Karlsen skriver - År 2013 och 2014
interpellerade jag dig om platsbristen på Danielsgården som leder till att
medicinskt färdigbehandlade patienter blir kvar inom specialistvården.
Eftersom det fortfarande finns för lite platser på Danielsgården undrar jag:
1. För hur många patientdygn har Kommunen betalat Landstinget för
färdigbehandlade
patienter under:
• 2013 – Svar: 61
• 2014 – Svar: 66
• 2015 – Svar: 482
• 2016 – Svar: 191
2. Vad har detta kostat kommunen? Svar: 5 628 306 kronor.
3. Hur många patienter är drabbade av detta? Svar: 164
4. Hur många dygn har de med längst vistelse tvingats ligga kvar efter att de
varit färdigbehandlade? Svar: fem personer 26 – 30 dagar.

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 91

Planer 2011.59

Antagande av ny detaljplan DP 1010, Kv Lejonet

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplanen DP1010 – Kv. Lejonet för Tierp 1:50, 21:1, 21:2, 21:3,
21:4, 24:1, 24:4, 24:5, 24:6, 24:7 samt del av Tierp 1:1 i enlighet med Planoch bygglagen 5 kap. 27 § (2010:900).
Bakgrund
2015-06-17 § 58 uppdrog utskottet samhällsbyggnad Fysisk planering
(nuvarande Samhällsbyggnadsenheten) att påbörja en utredning för
ersättning av detaljplan för fastigheterna Tierp 24:5, 24:6 och del av Tierp
24:1 samt Tierp 24:7. Syftet med planförslaget är att skapa förutsättningar
för förtätning av Tierps köping genom att möjliggöra för bostäder och
centrumverksamhet i köpingens centrum.
Ett samrådsförslag arbetades fram vilket utskottet samhällsbyggnad
godkände samt uppdrog Fysisk planering att hålla samråd (2015-12-16 §
171). Samråd hölls och de synpunkter som inkommit sammanställdes och
bemöttes i en samrådsredogörelse. Ett reviderat planförslag
(granskningshandlingar) arbetades fram och ställdes ut för granskning i
enlighet med utskottet samhällsbyggnads beslut (2016-05-17 § 58). De
yttranden som inkommit under granskningen har sammanställts och bemötts
i ett granskningsutlåtande och ett reviderat planförslag arbetats fram
(antagandehandlingar).
Detaljplanen upprättas i enlighet med Plan- och bygglag 2010:900 inklusive
de ändringar och tillägg som medföljde lag 2014:900 Planprocessen följer
ett så kallat utökat förfarande.
Beslutsunderlag
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning innehållande genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Kulturhistoriska utredningar
Bullerutredning
Riskutredning
Geoteknisk utredning
Skuggmodell
forts.
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 91 forts
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Planens genomförande innebära kostnader för kommunen i form av
omdaning av Södra Esplanadens gator och trottoarer, liksom anläggandet av
en gång- och cykelväg i Södra Esplanadens allé. Vidare tillkommer
kostnader för de för planen nödvändiga fastighetsregleringar som
kommunen ansvarar för. På sikt kan ett förverkligande av planen leda till
ökade skatteintäckter för kommunen genom en kraftig ökning av bostäder
och lokaler för centrumverksamhet.
Ärendet behandlades på utskottet samhällsbyggnad den 23 augusti 2016
§ 106 samt kommunstyrelsen den 6 september 2016 § 114.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Lundström (MP), Jonas Nyberg (S) och Gunnar Larsson (L) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet delges
Samhällsbyggnad

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 92

Dnr Ks 2016.677

Attestreglemente för Tierps kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa det nya attestreglementet att gälla från och med 1 november
2016 samt att samtidigt upphäva det nu gällande attestreglementet fastställt
av kommunfullmäktige § 68/200 9 samt
att det under rubriken § 10 Incidenthantering ska förtydligas att medarbetare
i Tierps kommun vid brister/oegentligheter ska rapportera till närmast
överordnad eller annan överordnad.
Bakgrund
Kommunens reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner,
attestreglementet, som fastställdes av kommunfullmäktige 2009 bör
revideras med hänvisning till striktare krav när det gäller internkontroll
m.m. Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 6
september 2016 § 115.
Beslutsunderlag
Förslag till nytt attestreglemente
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Ahlin (C) yrkar på ändringsyrkande under rubriken § 10
Incidenthantering att det ska förtydligas att medarbetare i Tierps kommun
vid brister/oegentligheter ska rapportera till närmast överordnad eller annan
överordnad.
Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och till
Anna Ahlins (C) ändringsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag och Anna Ahlins (C) ändringsyrkande.
Beslutet delges
Löneenheten

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 93

Dnr KS 2016.507

Taxor inom den gemensamma räddningsnämndens område

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa föreslagna taxor att gälla från och med 2017-01-01 enligt lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor och enligt lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor för den gemensamma räddningsnämnden
Uppsala kommun.
Bakgrund
Den 16 juni 2016 inkom förslag till beslut från den gemensamma
räddningsnämnden angående taxor inom den gemensamma
räddningsnämndens område. Ärendet skickades till Tierps kommun,
Uppsala kommun och Östhammars kommun. Reglerna i 8 kap.
regeringsformen möjliggör att viss angiven föreskriftsrätt kan delegeras till
kommun. Ett sådant bemyndigande finns för kommuner i 3 kap. och 5 kap.
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och i 36 § lagen
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
Räddningstjänsten drivs i form av en gemensam nämnd för Uppsala,
Östhammars och Tierps kommuner, varje kommun skall anta den taxa som
skall gälla i kommunen, enligt förslaget kommer samma taxa att gälla i alla
tre kommunerna.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens arbetstutskott den 23 augusti
2016 § 73 samt på kommunstyrelsens sammanträde den 6 september 2016 §
116.
Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll Räddningsnämnden Uppsala kommun beslut 2016
§ 35
Beslutet delges
Den gemensamma räddningsnämnden Uppsala kommun.

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 94

Dnr KS 2016.470

Remissvar gällande revidering av förbundsordningen för
Samordningsförbundet Uppsala län

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslaget av förbundsordning för Samordningsförbundet
Uppsala län utan anmärkning.
Bakgrund
Samordningsförbundet Uppsala läns aktuella förbundsordning behöver
revideras och förtydligas. Med anledning av detta har ett nytt förslag på
förbundsordning skickats ut till samtliga medlemmar och det ska godkännas
av respektive kommunfullmäktige. I det nya förslaget listas följande fem
punkter som de viktigaste ändringarna i Samordningsförbundets
förbundsordning:
1. Mandattiden för styrelseledamöter föreslås räknas från och med 1
april året efter det att val till kommuner och landsting har ägt rum,
vilket är en anpassning till finsamlagen. I nuvarande ordning utses
ledamöter från 1 januari året efter ordinarie val. Till medlemmarna
hemställs att mandattiden för nuvarande styrelseledamöter förlängs
till 31 mars 2019.
2. En valberedning föreslås tillsättas där Landstinget är
sammankallande.
3. Revisorerna föreslås få rätt att i styrelsen väcka ärenden rörande
granskningen av förbundet.
4. Revisorsersättare tas bort. Landstinget föreslås utse två
gemensamma revisorer för kommunernas och Landstingets räkning.
Mandattiden för revisorer förtydligas.
5. Tvister föreslås avgöras i allmän domstol istället för genom
skiljeförfarande.
forts.
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§ 94 forts.
Utöver dessa förändringar finns även följande förändring:
7 § - Punkt 7 om förbundets uppgift att ”fatta beslut om former för
personalorganisationernas delaktighet” har strukits eller trillat bort (se
kommentar i bifogad fil).
8 § - Styrelsen har inte längre rätt att anställa personal för administrativa
uppgifter.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens arbetstutskott den 23 augusti
2016 § 73 samt på kommunstyrelsens sammanträde den 6 september 2016
§ 117.
Beslutsunderlag
Följebrev till förslag till ny förbundsordning
Förslag till ny förbundsordning
Beslutet delges
Samordningsförbundet Uppsala län

Ordf. Sign
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Sekr. Sign
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§ 95

Dnr KS 2016.600

Gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att, under förutsättning av motsvarande beslut i berörda kommuner,
1. bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Uppsala, Heby, Håbo,
Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar kommuner, med
Uppsala kommun som värdkommun, från och med den 1 januari
2019,
2. anta bifogat reglemente för den gemensamma
överförmyndarnämnden,
3. anta bifogat förslag till avtal om samverkan,
4. överförmyndarnämnden i Uppsala län samt Håbo kommun, för tiden
1 januari 2017 – 31 december 2018, samverkar om en gemensam
överförmyndarförvaltning, samt
5. godkänna avtal om samverkan om en gemensam
överförmyndarförvaltning.
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Tierps kommun beslutade § 112/2010 att vara med i
en gemensam överförmyndarnämnd för Heby, Knivsta, Tierps, Uppsala,
Älvkarleby och Östhammars kommun. Man antog då ett reglemente och ett
avtal om samverkan.
Håbo kommun har nu hemställt om att få ingå i en gemensam
överförmyndarnämnd. Det är inte möjligt att ändra driftform under löpande
mandatperiod. Det innebär att det inte är möjligt att bilda en gemensam
överförmyndarnämnd med Håbo kommun som medlem förrän efter nästa
val till kommunfullmäktige. Det föreligger dock inget hinder mot att
berörda kommuner redan nu fattar beslut om ändrad driftform, med
verkställighet den 1 januari 2019, dvs. efter nästa val till kommunfullmäktige. Inte heller föreligger det något hinder mot att Håbo kommun,
redan fr.o.m. 1 januari 2017, inleder samarbete med den gemensamma
nämnden om en gemensam kansliorganisation för överförmyndarfrågor.
Överförmyndarnämnden i Uppsala län och Håbo kommun har kommit
överens om en gemensam överförmyndarförvaltning, till dess en gemensam
överförmyndarnämnd med Håbo kommun som medlem, har bildats.
forts.
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§ 95 forts
Överförmyndarnämnden har skickat förslag till reglemente för den nya
gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län och förslag på en ny
överenskommelse. Därutöver översändes ett förslag till avtal mellan den
nuvarande gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län och Håbo
kommun om samverkan om en gemensam överförmyndarförvaltning för
tiden den 1 januari 2017 till den 31 december 2018.
Beslutsunderlag
Missiv - Gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län
Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd - nytt förslag
Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd - nuvarande
Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd – nytt förslag
Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd – nuvarande
Avtal om gemensam överförmyndarförvaltning
Motivering
Följden av beslutet blir att Uppsala, Heby, Håbo, Knivsta, Tierps,
Älvkarleby och Östhammars kommuner inrättar en gemensam nämnd för
överförmyndarverksamhet från och med den 1 januari 2019, samt att Håbo
kommun kommer att ingå i den gemensamma kansliorganisationen fr.o.m.
den 1 januari 2017.
Att Håbo kommun kommer med i kansliorganisationen och nämnden
medför inga ökade kostnader för Tierps kommun. I förslaget på nytt avtal
under ”§ 7 kostnadsfördelning” står det mer än det gör i det nuvarande
avtalet. Det är dock ingenting i paragrafen som är nytt, det är endast en
beskrivning och ett förtydligande gällande hur man redan idag och tidigare
har beräknat.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammansträde den 6 september
2016 § 118.
Beslutet delges
Gemensam överförmyndarnämnd Uppsala län
__________
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§ 96

Dnr Ks 2016.487

Cykelplan för Tierps kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta cykelplanen för Tierps kommun, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en prioriteringslista för gångoch cykelvägar inom det statliga vägnätet.
Reservation
Daniel Blomstedt (M), Åsa Sikberg (M), Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)
Sven Lokander (M), Jim Blomstedt (M), Jelena Zivkovic (M), Gunnar
Larsson (L), Sören Westerlund (SD), Bengt Lindström (SD), Kenneth
Lignell (SD), Agneta Colantoni (SD), Rosa Ingeborg Malmberg (SD)
anmäler skriftlig reservation till förmån för Daniel Blomstedts
ändringsyrkande./Bilaga
Bakgrund
Behovet av att ta fram en cykelplan är stort eftersom Tierps kommun sedan
tidigare inte har någon cykelplan. Att kommunen har en cykelplan är viktigt
för att kunna göra insatser som ska främja cyklandet i kommunen och för att
kunna göra cykeln till ett mer konkurrenskraftigt transportmedel jämfört
med bilen. Som det står i den nya visionen för Tierps kommun från 2015 så
är utbyggda kollektiva transporter, gång- och cykelvägar, goda bytespunkter
mellan trafikslag och utbyggd digital infrastruktur det som gör att hela
kommunen kan leva.
Syftet med cykelplanen är att utreda det befintliga kommunala
cykelvägnätet i Tierps kommun samt att ta fram riktlinjer för hur
utvecklingen av cykelvägnätet bör ske. Ett av målen med kommunens
översiktsplan 2010 -2030 är att minska de korta bilresorna bland annat
genom bra cykelvägar i Tierps kommun.
Enkäter har skickats ut till allmänheten gällande cykelvanor under våren
2015. De synpunkter som inkom under Tierps trafikantdag 2013 har också
beaktats. Cykelplanen har även varit ute på remiss 15 maj – 30 juni 2016
och återkoppling på samtliga inkomna synpunkter återfinns i dokumentet.
Ärendet behandlades på utskottet samhällbyggnads sammanträde den 23
augusti 2016 § 122 och på kommunstyrelsens sammansträde den 6
september 2016 § 118.
Beslutsunderlag
Bilaga 1, Cykelplan för Tierps kommun
Ordf. Sign

Justerandes Sign
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Forts.
§ 96 forts
Motivering
För att kommunen ska kunna säkerställa att cyklandet främjas i kommunen
är det viktigt att ha ett antaget dokument som grund. Genom att anta
cykelplanen kan kommunen planera för framtida cykelbanor för att bidra till
ett sammanhängande cykelvägnät samt öka säkerheten för oskyddade
trafikanter.
forts.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
I Samhällsbyggnads investeringsbudget för 2016 finns utförandet av gångoch cykelvägar inräknat och utförandet kommer att ske löpande. Större
åtgärder kommer att planeras och budgeteras för nästkommande år.
Framsidan
Den nuvarande bilden på framsidan är från Mostphotos och visar en
cykelbana i Stockholm. Denna bild kommer att bytas ut mot en lokal bild
från Tierps köping.
Yrkande
Daniel Blomstedt (M) yrkar på ändringar i kommunstyrelsens förslag, se
bilaga.
Jenny Lundström (MP) och Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Daniel Blomstedts
ändringsyrkande. Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige avslår
ändringsyrkandet.
Beslutet delges
Samhällsbyggnadsenheten
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§ 97

Dnr KS 2016.678

Boendeplan bostad med särskild service för vuxna enligt 9:9 § LSS
2016-2030

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa förslag till Boendeplan bostad med särskild service för vuxna
enligt 9:9§ LSS 2016-2030.
Bakgrund
Tierp kommuns plan för ekonomi och verksamhet 2015-2017
Enligt plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2015-2017 ska en
plan för boenden för personer med funktionssättning upprättas. Tierps
kommun fick år 2011 stimulansmedel för en förstudie Från villa till vad bostadsbehov för äldre1, som ingick i regeringsprogrammet Bo bra på äldre
dar. 2012 fastställdes Tierps kommuns Översiktsplan (ÖP) och år 2013
fastställdes Bostadsförsörjningsplan 2013-2025. 2014 fastställdes
Boendeplan för äldre i Tierps kommun 2015-2035. Syftet med utredningen
är att ta fram ett underlag som kan ligga till grund för en god och långsiktig
planering av bostäder för personer med funktionsnedsättning insatser enligt
9:9§ LSS. Ärendet behandlades på utskottet arbete och omsorg
sammanträde den 23 augusti 2016 § 29 och på kommunstyrelsens
sammansträde den 6 september 2016 § 120.
Beslutsunderlag
Boendeplan bostad med särskild service för vuxna enligt 9:9 § LSS 20162030
Förslag till beslut på sammanträdet
Pia Wårdsäter yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunsstyrelsen förslag.
Beslutet delges
IFO
Vård och omsorg

1

Ordf. Sign

Bostadsplanering http://www.tierp.se/kommun-och-politik/kvalitet-och-utveckling/bostadsplanering.html
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§ 98

Dnr KS 2016.407

Strategi för integration i Tierps kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Strategi för integration i Tierps kommun, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att en kommunövergripande handlingsplan
för integrationsarbetet ska tas fram och beslutas senast på
kommunstyrelsens sammanträde i maj 2017.
Reservation
Agneta Colantoni (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
avslagsyrkande.
Daniel Blomstedt (M), Åsa Sikberg (M), Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M),
Sven Lokander (M), Jim Blomstedt (M), Jelena Zivkovic (M), Catarina
Deremar (C), Sara Sjödal (C), Erik Kolm (C), Anna Ahlin (C), Lotta
Carlberg (C), Anna-Karin Boman (C), Magdalena Ewert (C), Peter Staland
(C) och Per Wendin (C) anmäler skriftlig reservation till förmån för LarsGöran Birkehorn Karlsens tilläggsyrkande./Bilaga
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Tierps kommun beslutade i februari 2015 § 4/2015
att tillsätta en fullmäktigeberedning för integrationsfrågor. I beslutet utsågs
ledamöter till beredningen och en tidsplan samt uppdrag för beredningen
fastställdes. Beredningen har under perioden mars 2015 till september 2016
arbetat med att ta fram en strategi för integration för Tierps kommun. Det
dokument som kommunfullmäktige ska besluta gällande är Strategi för
integration i Tierps kommun. Övriga dokument är underlag till strategin.
Beslutsunderlag
 1. Strategi för integration i Tierps kommun
 2. Förslag på hur Tierps kommun ska uppnå målen
 3. Beslut kommunfullmäktige § 4/2015
 4. Sammanställning av integrationsberedningen arbete 2015-2016
 5. Utredning – Globalt till lokalt integrationsarbete
 6. Kartläggning – Tierps kommuns arbete med integration våren 2015
 7. Sammanställning av enkätsvar – Enkät om föreningars och
församlingars arbete med integration i Tierps kommun
 8. a b Affisch och annons om föreställningen med Kjell Kampe
forts.
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§ 98 forts
 9. Sammanställning synpunkter efter föreställning med Kjell Kampe Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Tierps kommun?
 10. Medborgardialog kring utkast till integrationsstrategi för Tierps
kommun - Dialogcafé i Tierp den 27 april 2016
 11. a b c Utskick om att lämna synpunkter till gruppledaren för
respektive partigrupp i kommunfullmäktige, kommunens
verksamhetschefer och personer som verksamhetscheferna och
ledamöterna i beredningen pekar ut
Förslag till beslut på sammanträdet
Bengt-Olov Eriksson (S), Stefan Wårdsäter (S), Åsa Sikberg (M), Daniel
Blomstedt (M), Jenny Lundström (MP), Alexander Karlsson (V), Kenneth
Gunnarsson (MP), Gunnar Larsson (L), Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)
och Urban Blomster (V) yrkar bifall till integrationsberedningens förslag.
Agneta Colantoni (SD) yrkar avslag på integrationsberedningens förslag.
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) yrkar på tillägg gällande ”Hälsa” i
kommunstyrelsens förslag, se bilaga.
Catarina Deremar (C) yrkar bifall till Lars-Göran Birkehorn Karlsens (M)
tilläggsyrkande.
Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar bifall till integrationsberedningens förslag
och yrkar också avslag på Lars-Göran Birkehorn Karlsens (M)
tilläggsyrkande och Agneta Colantonis (SD) avslagsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer integrationsberedningens förslag till beslut mot Agneta
Colantonis (SD) avslagsyrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt
integrationsberedningens förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall eller avslag på Lars-Göran
Birkehorn Karlsens (M) tilläggsyrkande. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
Delges
Kommunstyrelsen
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§ 99
Återrapport av ej besvarade motioner

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29 ska kommunstyrelsen två
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges sammanträden i januari och
augusti. Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammansträde den 6
september 2016 § 122.
Av förteckningen framgår att följande motioner är obesvarade den 31
augusti 2016:
Motion om: Läktare till konstgräsplanen – Urban Blomster (V) och
Marlene Larsson (V)
Motion om: Sätt Tierps kommun på den digitala informations- och
turistkartan – Anna Ahlin (C)
Motion om: Sänkta arvodesnivåer för gruppledare – Joakim Larsson (SD)
Motion om: Barnomsorg med små barns behov och föräldrars valfrihet i
fokus – Åsa Sikberg (M), Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M).
Motion om: Namngivning av gator och offentliga platser – Anna Ahlin (C)
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§ 100

Dnr Ks 2016.472

Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen – Sara
Rådbo (MP)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna begäran om entledigande.
Bakgrund
Sara Rådbo (MP) har i en skrivelse inkommen den 12 september 2016
begärt entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen från
den 15 oktober 2016.
Delges
Sara Rådbo
Kommunstyrelsens ordförande
Sekreterare kommunstyrelsen
Lönecentrum
Systemadministratör för Troman
_________
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§ 101

Dnr Ks 2016.472

Val till ersättare i kommunstyrelsen för Sara Rådbo

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att som ersättare i kommunstyrelsen utse:
Ledamot
Carina Larsson (MP)
Bakgrund
Sara Rådbo (MP) har i en skrivelse inkommen den 12 september 2016
begärt entledigande från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen från
den 15 oktober 2016. Som förslag till ny ersättare i kommunstyrelsen
föreslås Carina Larsson (MP).
Delges
Carina Larsson
Kommunstyrelsens ordförande
Sekreterare kommunstyrelsen
Lönecentrum
Systemadministratör för Troman
_________
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§ 102
Delgivningar

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att delgivningen tas som en anmälan till protokollet.
Bakgrund
Fullmäktiges ledamöter och ersättare delges:
Beslut:
Dnr Ks 2016.251
Länsstyrelsens Uppsala – Beslut om ny ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige Tierps kommun.

Protokoll:
Samordningsförbundet Uppsala län – Protokoll från den 2 juni 2016
Räddningsnämnden – Protokoll från den 1 juni 2016
Överförmyndarnämnden – Protokoll från den 22 augusti 2016

Övrigt:
Dnr KS 2016.4986
Inkommen fråga samt svar till medborgarservice gällande förslaget om nytt
ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande flykingbarn.
Regionförbundet Uppsala län – Årsredovisning 2015 se länk:
http://regionuppsala.se/Search?query=årsredovisning
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