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Anette Pettersson (S)
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Hans Edin (5)
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Brita Kajrup (MP)
Karolina Larsson (MP)
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Yvette Axelsson, kommunchef
Sara Stråfors, kommunsekreterare
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106
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§ 103
Allmänhetens frågestund
Fråga
Stig Kihlffi undrar över Untra kraftverk och efterlyser en riskanalys
gällande de dammsäkerhetshöjande åtgärderna som ska vara till för att
åtgärda riskerna för ett framtida högt vattenflöde. Han är angelägen om att
kommunen ska se över detta.
Stig Kihlffi undrar även om kommunen kommer att förorda ett kraftverk i
B åtforsområdet som ett ersättningskraftverk för det gamla kraftverket?
Svar:
Jonas Nyberg (S) svarar att det inte är kommunen som främst ansvarar för
detta utan det är en fråga som behöver tas med berörda tjänstemän på
länsstyrelsen.
Fråga
Göran Carlsson undrar över
1. Hur lösningen ser ut för de som idag inte har fiberanslutning ute på
landsbygden. Bristen på fiber är framförallt ett problem för
småföretagarna. Finns det subventioner för att installera parabol med
nätverksuppkoppling?
2. Hur hanterar Tierps kommun barn som kommer hit från länder i krig
och är utsatta för krigstrauman? Det är ett stort ansvar för
kommunen och skolan att se till att dessa barn får rätt hjälp samt
även säkerställa säkerheten för de övriga eleverna.
Svar:
Bengt-Olov Eriksson (S) svarar
1. Kommunens nätverk är en bas och flera aktörer arbetar med att
bygga ut nätverket och detta är positivt. Problemet är att i
glesbygden så behövs en viss kundmängd som gör att det är
ekonomiskt hållbart för företagen att bygga ut. Däremot pågår ett
mycket bra samrådsförfarande med alla aktörer om hur utbyggnaden
ska ske. Förutsättningarna kommer förhoppningsvis att ändras till
det bättre via detta samarbete. För att kunna få hjälp med parabol
med nätverksuppkoppling finns det inga kommunala medel, men
däremot statliga medel. Det finns en bredbandssamordnare i
kommunen och föreningar har möjlighet att söka bidrag för statliga
medel.
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Kenneth Gunnarsson (MP) svarar
1. Den här frågan ofta är uppe till diskussion och det är svårt att hitta
gränser vad som är kommunens ansvar och vad som är landstingets
ansvar. Elevhälsan är också inkopplade i detta. Det är inte så många
barn det handlar om inom kommunen men de som har denna sortens
problematik får extra stöd och hjälp. Det är väldigt viktigt att de får
hjälp tidigt. Kommunen tar detta på största allvar både när det gäller
de drabbade barnen och de övriga barnen och man försöker hitta
samverkansmodeller för vården och inom psykiatrin.
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§ 104
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 2016.699
Den 16 september 2016 skrev en person boende Örbyhus ett förslag om att
ställa en BajaMaja vid Kvarnbackens lekplats i Örbyhus. Frågan har lämnats
till Kultur och fritid och lokalsamordnaren för besvarande.
Dnr Ks 2016.706
En person boende i Söderfors har den 20 september 2016 lämnat ett förslag
om att införa särskild badtid endast för kvinnor vid badhusen. Gunilla
Ström, fritidsintendent svarade den 14 oktober 2016 att kommunen inte vill
utestänga några badgäster på grund av annat kön.
Dnr Ks 2016.790
En person skriver den 13 oktober 2016 och föreslår att kommunen, i vinter,
spolar is på grusplanen mitt emot Vegavallen för allmänhetens åkning.
Gunilla Ström, fritidsintendent svarade den 14 oktober 2016 att det tyvärr
inte är möjligt att spola is på planen och hänvisar till allmänhetens åkning
vid Vegavallen.
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§ 105
Allmänpolitisk debatt — Plan för kommunens ekonomi och verksamhet
under åren 2016-2018

Debatten pågår mellan kl 13.30 och 16:00.
Den allmänpolitiska debatten inleds av kommunalrådet Bengt-Olov
Eriksson (S) därefter gruppledarna för Centerpartiet, Sverigedemokraterna,
Moderaterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet samt Liberalerna. 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), Åsa Sikberg (M), Sara
Sjödal (C), Ingrid Larsson (L), Alexander Karlsson (V), Jonas Nyberg (S).

Ordf. Sign

rhiterandes Sign
II

Sekr. Sign

Utdragsbestykande

TIERPS

SAM MANTRÄDES PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

KOMMUN

2016-11-01

§ 106

7 (54)

Dnr Ks 2016.813

Utlåtande avseende delårsrapport 2016 — revisorerna
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Bakgrund

Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de
mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i
årsbudgeten och flerårsplanen.
Resultatet för perioden är 59,8 mnkr (37,9 mnkr), vilket är 21,9 mnkr högre
än motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar på ett
resultat om 24,4 mnkr, vilket är 6,2 mnkr högre än budgeterat. Vi bedömer
att balanskravet kommer att uppnås.
Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av
kommunens delårsrapport:
- Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt med de undantag som anges nedan.
- Vår sammanfattande bedömning är att kommunen kan nå de finansiella
mål som kommunfullmäktige fastställt.
Vår sammanfattande bedömning är att redovisningen av
verksamhetsmålen ger fullmäktige begränsade möjligheter att bedöma
måluppfyllelsen.
Sammanfattningsvis vill vi framhålla följande iakttagelser som gjorts med
anledning av granskningen av delårsrapporten:
Kommunen avviker från rekommendation RKR 22 i det avseendet att ingen
sammanställd redovisning upprättas för delåret. Vi rekommenderar att en
sammanställd redovisning upprättas kommande år.
Forts
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106 forts
Kommunen avviker också från RKR 22 då ingen bedömning lämnats
avseende balanskravsresultatet för helårsprognosen.
Komponentavskrivning tillämpas inte avseende tillgångar som anskaffats
innan utgången av 2014 vilket är en avvikelse från RKR 11.4.
En utförligare redovisning av granskningsresultatet ges i bifogad
granskningsrapport.
Ordförande i Revisionen Per Davidsson föredrar ärendet.
Delges
Revisorerna
Ekonomienheten
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Dnr Ks 2016.814

Delårsrapport 2016
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapporten.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 144/2016 behandlat ärendet.
Några väsentliga händelser
Kvalitetsledarutbildningen är slutförd för kommunens samlade chefsgrupp
där syftet i första hand har varit att förstå samspelet mellan uppdraget och
för kunden bästa kundnöjdhet. Arbete med att implementera Visionen i
verksamhetsplanen genom framtagande av nya mål och mått har skett under
våren. Ekonomiutbildning har genomförts för kommunens chefer. Arbetet
med upprättande av interkontrollplan för Tierps kommun pågår. Ett nytt
attestreglemente har antagits av kommunen.
Resultatet från Svenskt näringsliv innebär att Tierps kommun fortsätter att
klättra bland Sveriges kommuner till plats 128 (året innan plats 141).
Arbetet med att införa ett nytt diarie- och ärendehanteringssystem för byggoch miljöhandläggare har påbörjats under våren efter nästan ett års
upphandlingsförfarande. PEK-hallens ombyggnation inklusive konstnärlig
utsmyckning är klar. Fritidsgårdsverksamheten (förutom föreningsdrivna
fritidsgårdar) har ökat besökssiffrorna med 36%.
Ökade krav från omvärlden och att möta tillväxten i kommunen är av största
betydelse. Näringsliv ansvarar för flera områden som exempel
näringslivsutveckling, branschstatistik, analyser, projektledning och
processer. Viktigt att ta till vara på Tierps kommuns fördelar och dess
geografiska läge och på så sätt skapa förutsättningar för etableringar av
företag, fler arbetsplatser, bostäder och mycket mer, allt hänger ihop.
Den snabbt ökande efterfrågan på villatomter i Tierps kommun har medfört
att tillgången av tomter inte kunnat tillmötesgå behovet. Planering för att
frigöra ytterligare tomtmark inom Tierps Köping har därmed prioriterats
genom att bl.a. se om det finns luckor i nuvarande villaområden. Tomtkö
har återinförts för tätorterna både för villa samt industrimark. Ett 60-tal
personer har erlagt avgift för köplacering av villatomt. Förändring av
tomttaxa har genomförts under året. Planläggning pågår även av stora nya
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bostadsområden som Siggebobäcken och Karlholm Strand. Ett nytt
tomtområde har skapats i Örbyhus.
Flertalet investeringsprojekt i yttre miljö har genomförts med en nära
samverkan med lokala intressenter. Samverkan har varit vid planering,
utförande och kommunikation.
Inom besöksnäringen stärker vi Tierps kommun som besöksmål genom
samverkan och gemensamma satsningar med näringslivet och andra aktörer
inom utbildningar i värdskap och ambassadörskap, framtagande av en
webbplattform.
Inom förskolan tyder svaren i föräldraenkäten på en mycket stor
kundnöjdhet och inom gymnasieskolan har betygen förbättrats och ligger nu
på riksgenomsnittet.
Utifrån förbättringsområden från föregående års kundenkät inom
äldreomsorgen har verksamheten genomfört aktiviteter för att öka känslan
av trygghet. Hemtjänsten har arbetat aktivt med att förstärka relationen
mellan kunden och dess kontaktman i hemtjänsten, bl.a. genom schemalagd
kundtid. Hemtjänsten har även effektiviserat och kvalitetssäkrat arbetet med
genomförandeplaner och kontaktmanskap. Åtgärdsplan är upprättad för att
minska antalet betalningsdagar till landstinget. LOU-upphandlat städ inom
hemtjänsten har inte levererats med önskad kvalit6 Många klagomål på
både utebliven städ och utförd kvalit6 En handlingsplan är upprättad
gemensamt med städbolaget och verksamheten och den följs upp
regelbundet.
Arbetet med att möjliggöra önskad sysselsättningsgrad inom äldreomsorgen
och funktionshindradeomsorgen fortgår. Alla medarbetare erbjuds nu minst
75% i sysselsättningsgrad. För att möjliggöra ökad sysselsättningsgrad
lägger sig medarbetarna tillgängliga och kan bokas in för resurspass vid
vakanser. Detta medför både högre personalkontinuitet samt ökad
delaktighet i verksamheten.
Inom funktionshindradeomsorgen har den s.k. Kompassen genomförts och
visar på 87% nöjda kunder. De finns en ökad vårdtyngd inom både serviceoch gruppbostäder vilket resulterat i ökad bemanning för att kunna
tillgodose omvårdnadsbehovet. Karlholms servicebostad har fortfarande
tomma lägenheter. Detta beror på minskat underlag för målgruppen.
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När det gäller personalområdet bör nämnas att antalet årsarbetare har ökat
med 62 personer den senaste 12 månaders perioden och 46 personer sedan
årsskiftet. Den totala sjukfrånvaron låg vid årsskiftet på 5,82 % och har ökat
med 0,48 % och ligger därmed f.n. på totalt 6,38 %.
När det gäller övriga händelser av väsentlig betydelse för kommunen så
hänvisas till respektive verksamhets delårsrapport.
Periodens resultat och budgetutfall
Kommunen redovisar ett resultat för perioden januari-augusti på 59,8 mnkr,
jämfört med 37,9 mnkr för motsvarande period föregående år. Budgeterat
resultat för perioden är 30,4 mnkr, vilket innebär att resultatet är 29,4 mnkr
bättre. Verksamheternas intäkter är 40 mnkr högre än periodiserad budget
och kostnaderna är 11 mnkr lägre än periodiserad budget. Avvikelsen på
intäktssidan beror främst på obudgeterade intäkter från
Migrationsverket vilket motsvaras i stor utsträckning av obudgeterade
kostnader för ensamkommande barn. Medborgarservice redovisar nästan 9
mnkr lägre kostnader än periodiserad budget på grund av lägre
entreprenadkostnader än budgeterat för vinterväghållning samt vakanta
tjänster. Gemensam service periodavvikelse på drygt 3 mnkr beror också i
första hand på vakanta tjänster liksom periodavvikelsen på verksamheten
kommunchef.
Kommunens övergripande mål
Enligt kommunallagens 8:e kapitel 5 § ska det för verksamheten anges mål
och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Det
finns också finansiella mål som framgår av de ekonomiska styrreglerna.
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Perspektiv

Övergripande
mål

Mått

Bedömning

Medborgar/kundperspektiv

Vi har en positiv
bild av kommunen
hos alla som bor,
besöker och
verkar i
kommunen

Andelen nöjda eller mycket nöjda
kunder i verksamheternas NKImätningar ska sammantaget öka
jämfört med 2015

Ingen total
NKI-mätning
finns för
kommunens
verksamhet

Fler nystartade företag

Mäts vid
bokslutet

Fler sålda tomter för bostäder och
näringsverksamhet

Bra
Bra

Processperspektiv

Vi har ett effektivt
arbetssätt

Antalet dokumenterade processer i
kommunens verksamheter ska öka

Medarbetarperspektiv

Vi har kompetenta
och motiverade
medarbetare som
bidrar till att
målen nås

70 % av omdömet på
arbetsgrupperna ska i
lönesamtalsmallen vara bra eller
mycket bra

Ekonomiperspektiv

Vi ska under
planperioden ha
ett positivt resultat
som motsvarar
minst 1,5% av
summan av
skatteintäkter och
generella
statsbidrag

Kostnadseffektiv verksamhet inom
budgetram

Delvis

Bra

Uppfyller de ekonomiska
styrreglerna

Finansiella mål
De ekonomiska styrreglerna innehållande finansiella mål antogs 2009 (Kf §
91/2009) och reviderades av kommunfullmäktige år 2013 (Kf § 106/2013)
att börja gälla från och med 2014. Enligt dessa styrregler har kommunen två
finansiella mål:
•

Kommunens resultat ska under planperioden uppgå till minst 1,5 % av
summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta för att
konsolidera ekonomin med beaktande av pensionsskuldens utveckling,
finansiera investeringar och ha handlingsutrymme för framtida
verksamhetsförändringar. Uppfyllelse: För delårsperioden nås målet och
detsamma pekar prognosen för helåret på.
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• Investeringarna i den skattefinansierade verksamheten ska finansieras av
avskrivningar och resultat för samma verksamhet. Med andra ord ska
inte den årliga investeringsvolymen för skattefinansierad verksamhet
överstiga summan av avskrivningar och resultatet för den
skattefinansierade verksamheten. Uppfyllelse: Målet uppnås.
Investeringar
Investeringsbudgeten för 2016, inkl. tilläggsanslag uppgår till 76,9 mnkr.
Under perioden har 14,7 mnkr förbrukats, vilket motsvarar 19 % av
årsbudgeten. Detta beror på tidsförskjutningar av projekten. Prognosen för
hela året är 53,3 ninkr. På grund av förskjutningar i arbetet med Sydvästra
industriområdet kommer det att bli aktuellt med tilläggsäskanden 2017
motsvarande en stor del av de återstående investeringsmedlen 2016. Se
investeringsredovisningen för ytterligare information.
Prognos och framtidsbedömning
Prognostiserat resultat för 2016 uppgår till drygt 24,4 mnkr, jämfört med
budget på 18,2 mnkr. Verksamheterna prognostiserar ett överskott på drygt
2 mnkr, Finansieringen prognostiserar ett överskott på 4,2 mnkr beroende på
reavinst vid överlåtelse av VA-verksamheten. De största budgetavvikelserna
inom verksamheterna prognostiserar kommunchef + 1 mnkr, grundskolan
+ 2,5 mnkr och funktionshindradeomsorgen — 2 mnkr. För utförligare
information hänvisas till verksamhetsberättelserna.
Beslutet delges
Ekonomichefen
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Dnr Ks 2016.733

Skattesats 2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa skattesatsen för år 2017 till 20 kronor och 99 öre per
skattekrona.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 145/2016 behandlat ärendet.
Kommunfullmäktige har § 183/2015 beslutat om skattesats för år 2016 till
20 kronor och 99 öre per skattekrona.
Ordföranden föreslår att skattesatsen förblir oförändrad år 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande
Bengt-Olov Eriksson (S), Jonas Nyberg (S), Kenneth Gunnarsson (MP),
Catarina Deremar (C), Sara Sjödal (C), Urban Blomster (V), Gunnar
Larsson (L), Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.
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Dnr Ks 2016.815

Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren 2017 —

2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa upprättat förslag till driftbudget, resultatbudget,
finansieringsbudget, balansbudget och investeringsbudget för år 2017

att fastställa borgensavgiften för år 2017 till 0.3 %
att uppdra till kommunstyrelsen, enligt kommunens finanspolicy, att uppta
eventuella lån 2017 inom en ram på 100 miljoner kronor för nyupplåning
att fastställa förslag till flerårsplan 2018 — 2019 samt
i förslaget ingår 1 020 000 kronor till Revisionen i enlighet med förslag
från kommunfullmäktiges presidium.
att

Reservation
Catarina Deremar (C), Sara Sjödal (C), Erik Kolm (C), Anna Ahlin (C),
Lotta Carlberg (C), Anna Grimberg (C), Mats Wikander (C), Anna-Karin
Boman (C) Magdalena Ewert (C), Daniel Blomstedt (M), a
ÅsSikberg (M),
Jan Salomonsson (M), Sven Lokander (M), Jim Blomstedt (M) och Jelena
Zivkovic (M) anmäler skriftlig reservation till förmån för Alliansen för
Tierps yrkande./Bilaga/
Joakim Larsson (SD), Sören Westerlund (SD), Daniel Hedberg (SD), Bengt
Lindström (SD), Agneta Colantoni (SD) och Rosa Ingeborg Malmberg (SD)
anmäler skriftlig reservation till förmån för eget yrkande./Bilaga/
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 146/2016 behandlat ärendet.
Som ett led i budgetprocessen har det genomförts ett upptaktsmöte den 7
mars 2016 där kommunstyrelsen, fackliga företrädare och revisorerna har
deltagit.
För kommunens verksamheter har det upprättats ett underlag för budgeten
innehållande uppdrag, övergripande mål och verksamhetsförändringar. I
övrigt är underlagen upprättade med metoden Balanserad Styrning
(Balanced Scorecard). Detta innebär bl.a. presentation av så kallade
strategier och mått/målvärden.
Forts
Ordf. Sign

Justerandes Sign

4I9D

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

TIERPS
KOMMUN

2016-11-01

16 (54)

§ 109 forts
Budgetförutsättningar
Utgångspunkten för verksamheternas ekonomiska resurser i form av plan
för ekonomi och verksamhet under åren 2017-2019 är förutom beräknade
inkomster av skatt och statsbidrag mm. innevarande års budget och bokslut
2015 samt fastställd flerårsplan 2017-2018. Planen är upprättad utifrån en
oförändrad skattesats med 20 kronor och 99 öre/skattekrona.
Personalkostnaderna och övriga kostnader har räknats upp med 2,5 %.
Övriga kostnadsökningar ska i första hand finansieras genom
rationaliseringar och eventuella volymminskningar inom den egna
verksamheten.
Ny vision
Kommunfullmäktige beslutade 15 september 2015 att anta en ny vision för
Tierps kommun att gälla från och med 2016: "Tierps kommun är en grön
och harmonisk oas för hela livet. Här förenas landsbygdens lugn med
närheten till storstadens puls. Vi använder kraften ur vår historia och med
engagemang och företagsamhet går vi gemensamt tryggt in i framtiden".
Utifrån den nya visionen har ett övergripande inriktningsmål samt fyra
stycken kommungemensamma mål utarbetats.
Övergripande inriktningsmål:
•

Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med
ekonomin i balans.

Kommungemensamma mål för perioden 2017-2019:
Attraktivt:
•

Öka attraktiviteten och vårt värdskap, genom att:
Aktivt stödja livspusslet i alla livets faser.
Finna initiativ som ökar antalet etableringar.
Ta vara på och kommunicera varumärket Tierp och vår historia med
stolthet.

Attraktivt och hållbart:
•

Successivt utveckla tätorterna med början i Tierps Köping genom att
verka för ökat antal bostäder med attraktiva miljöer.
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Inkluderande:
•

Öka den upplevda sociala gemenskapen genom att skapa
inkluderande arbetsplatser och arbetssätt samt stimulera till
inkluderande träffpunkter.

Ekologiskt hållbart:
•

Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska
kommunens utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens
energiförbrukning.

Större verksamhetsförändringar
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

Beredskapssamordnartjänsten har förstärkts att även omfatta
säkerhetsfrågor.
Ett E-arkiv föreslås inrättas och en ny centralt placerad utredartjänst
tillsätts.
Inom Medborgarservice sker en förstärkning av
näringslivsfunktionen samt miljö-och hälsoskydd. Det sker också en
utökning på Samhällsbyggriadskontoret. Dessutom inleds arbetet för
att skapa förutsättningar för laddinfrastruktur.
Vegavallen moderniseras och byggs om med bl.a. nya
omklädningsrum.
Fritidsgårdverksamheten utökas och kulturarvstrappan, en satsning
för att lära elever vår historia, startar.
Förskoleverksamheten har fått ett tillskott p.g.a. fler barn inom
förskolan vilket leder till utökad verksamhet och behov av nya
förskolelokaler.
Inom grundskolan medför fler elever utökad verksamhet.
Inom gymnasieskolan ökar elevantalet och budgeten ger utrymme
för ytterligare satsningar på programutbudet och på
vuxenutbildningar.
Inom omsorgerna sker en satsning på Individens behov i centrum,
IBIC. Detta är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för att
biståndshandlägga samt utföra det beviljade stödet. Det sker också
personalförstärkningar inom verksamheten.
Inom äldreomsorgen startar ett samarbete med Landstinget
beträffande närvård för att öka kvalit&i.
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Det har utöver ovanstående skett en del verksamhetsomflyttningar vilka
resulterat i motsvarande omfördelningar i budgetramarna, däribland:
•

Medel för föreningsbidrag till föreningar av kultur- och
fritidskaraktär flyttas från verksamheten kommunchef till kultur- och
fritid.
• Tjänsten som huvudregistrator flyttas från Gemensam service till
Medborgarservice.
• Verksamhetsövergång av Anhörigcentrums verksamheter från IFO
till Äldreomsorg. Anhörigcentrums verksamheter har efter senaste
organisationsförändringen legat kvar inom IFO men bedriver
uteslutande verksamhet riktad till vård- och omsorgsområdet.
Verks amhetsövergången till äldreomsorgen berör anhörigrådgivare,
trygghetsvärdinna och Träffpunkten Femklövern.
Upplåningsvolym och borgensavgift
Ramen för nyupplåning 2017 föreslås vara 100 mnkr.
Borgensavgiften för de kommunala bolagen föreslås vara oförändrad med
0.3 % 2017 av utnyttjad borgensram.
Investeringsbudget
Den totala investeringsvolymen för 2017 uppgår till 68,4 mnkr varav knappt
20 mnkr avser exploateringsverksamhet. Exploateringsverksamhet har inte
varit någon större del av investeringsvolymen tidigare år men kommer
framöver att vara en betydande del av investeringsbudgeten.
Exploateringsverksamheten ska till sin karaktär finansieras bl.a. genom
tomtförsäljning. Detta innebär att nuvarande finansiella mål inte är
tillämpliga avseende investeringsvolymen. Det kommer därför att tas fram
ett särskilt regelverk för detta. Utöver ovanstående tillkommer
konsekvenserna av genornförandeavtalet med Karlholms Strand.
Mål och riktlinjer
Enligt kommunallagens 8:e kapitel 5 § ska det för verksamheten anges mål
och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För
Tierps kommun regleras dessa i de av kommunfullmäktige antagna
ekonomiska styrreglerna. De övergripande verksamhetsmålen framgår av
tidigare text samt respektive verksamhetsplan. Utöver detta finns ett antal
mål utifrån den regionala utvecklingsstrategin (RUS). RUS är ett
utvecklingsprogram för länet som tas fram av Regionförbundet i Uppsala
län.
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De RUS-mål som är relevanta för Tierps kommun är:
•

Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska överstiga 80
procent.

•

Andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 år ska överstiga 80 %.

•

Planera för ca 300 bostäder per år till år 2023.

•

Minst 90 procent av alla hushåll och verksamheter ska vara anslutna
till snabbt och kapacitetsstarkt bredband med minst 100Mb/sek till år
2020.

•

Antal nystartade företag per år ska överstiga 13 företag per 1000
invånare.

Flerårsplan
Nettokostnaderna har räknats upp med 1,8 % 2018 och 2,0 % 2019 och
dessutom har justering också skett i vissa fall för helårseffekter av hyror. 1
det avseendet kan bl.a. nämnas den stora renoveringen av
VegahallenlVegavallen som beräknas bli klar under 2017 varför Kultur-och
fritid från och med år 2018 kompenserats för helårseffekt av hyran.

Den ökande tillväxten i kommunen innebär att stora satsningar görs på att
detaljplanelägga områden för både bostäder och industri/handelsändamål.
Den enskilt största satsningen är Siggebobäcken i Tierps Köping. Här finns
möjlighet att bygga upp till 400 bostäder under en treårsperiod.
Detta och eventuell utbyggnad i kommunen i övrigt kommer att påverka
behovet av kommunal service såsom barnomsorg m.m. Omfattning och
tidpunkt för detta är i dagsläget svårt att bedöma och har därför inte fullt ut
kunnat beaktas i flerårsplanerna.
Vad avser flerårspianen i övrigt så hänvisas till respektive verksamhets
verksamhetsplan.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande
Bengt-Olov Eriksson (S), Jonas Nyberg (S), Kenneth Gunnarsson (MP),
Urban blomster (V) och Gunnar Larsson (FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Catarina Deremar (C), Sara Sjödal (C), Daniel Blomstedt (M) och Åsa
Sikberg (M) yrkar bifall till förslaget Allians för Tierp:
att fastställa förslag till driftsbudget, resultatbudget, finansieringsbudget,
balansbudget och investeringsbudget 2017 enligt tabell Al,
A2 och A3
att fastställa borgensavgift för år 2017 till 0,30%
att uppdra till kommunstyrelsen, enligt finanspolicy, att uppta eventuella lån

2017 inom en ram på 100 mnkr för omsättning och nyupplåning
att fastställa förslag till flerårsplan 2018-2019 enligt tabell Al, A2 och A3
samt
att fastställa särskilt redovisade beslut enligt tabell A4.

Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag:
att fastställa driftbudget för år 2017 i enlighet med bilaga SD1
att fastställa resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget och

investeringsbudget i enlighet med kommunstyrelsens förslag (med
förändringar i enlighet med bilaga SD1) för år 2017 samt plan för 2018 och
2019
att fastställa skattesatsen för år 2017 till 20 kr och 99 öre/skattekrona
att fastställa borgensavgift för år 2017 till 0,3%
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att uppdra till kommunstyrelsen, enligt kommunens finanspolicy, att uppta

eventuella lån 2017 inom en ram på 100 mnkr för omsättning och
nyupplåning
att fastställa särskilt redovisade beslut enligt bilaga SD2, samt
att fastställa flerårsplan för driftbudget 2018-2019 enligt bilaga SD1
Beslutsgång

Kommunstyrelsens förslag och Catarina Deremar (C) och Daniel Blomstedt
(M) yrkande samt Joakim Larssons (SD) yrkande ställs mot varandra.
Ordförande finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordförande föreslår följande förtydligande utöver kommunstyrelsens
förslag:
att i förslaget ingår 1 020 000 kronor till Revisionen i enlighet med förslag

från kommunfullmäktiges presidium.

Delges

Ekonomienheten
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Dnr Ks 2016.714

§ 110

Avgifter och viten vid ledningsförläggning och arbete på offentlig
mark {grävtillstånd, TA-planer, markavtal)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat förslag till avgifter för grävtillstånd och
trafikanordningsplaner (TA-planer) (bilaga 1)
att anta upprättat förslag till avgifter för ledningar och konstruktioner under
markytan (bilaga 2)
att anta upprättat förslag till viten när grävtillstånd och TA-plan saknas samt
när det finns fel och brister på arbetsplatser på kommunal offentlig mark
(bilaga 3), samt

att taxan ska gälla för ärenden inkomna från och med den 1 december 2016.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 141/2016 behandlat ärendet.
För att gräva, schakta, sponta (stöd/mur) eller göra liknande ingrepp i
kommunens mark krävs ett särskilt s.k. grävtillstånd från kommunen. För
handläggningen av grävtillstånd föreslås en avgift.
1 samband med arbeten på väg måste arbetsplatserna utmärkas och trafiken i
vissa fall ledas om. Dessa utmärkningar ska redovisas på en
trafikanordningsplan (TA-plan) som ska godkännas av kommunen innan
arbetsplatsen får tas i anspråk. För handläggningen av TA-planer föreslås en
avgift.
För att lägga ned och bibehålla ledningar i kommunens mark tecknas
särskilda markavtal. För rätten att ha dessa ledningar i marken förslås en
avgift per meter ledning. Utöver detta föreslås avgifter för konstruktioner
under mark som t.ex. fundament och tankar/behållare av olika slag.
Det förekommer att grävning sker i kommunens mark utan tillstånd. Vid
arbete på väg är det av största vikt att arbetsplatsen är korrekt utmärkt både
för allmänheten som färdas på vägen och för de som har vägen som
arbetsplats. För att tydliggöra allvarlighetsgraden i detta föreslås viten,
bilaga 3.
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Beslutsunderlag
Bilaga 1, Avgifter för grävtillstånd och TA-planer
Bilaga 2, Markavtal - avgifter för ledningar och konstruktioner under mark
Bilaga 3, Vitesuttag vid arbete på Tierps kommuns mark
Motivering
Den som vill gräva, schakta, sponta(stöd mur) eller göra andra ingrepp i

kommunens mark måste ha ett s.k. grävtillstånd. För handläggningen av
tillstånden förslås att en avgift, bilaga 1. En avgift föreslås, för att bekosta
den befintliga handläggningen av grävtillstånd.
Vid arbeten på kommunala gator och vägar kräver kommunen att det ska
finnas en godkänd TA-plan. En TA-plan ska t.ex. beskriva utmärkningen av
arbetsplatsen, omledning av trafik, måttangivelser för det utrymme som är
disponibelt för trafikanter, och i vissa fall även beslut om tillfälliga lokala
trafikföreskrifter. En avgift föreslås, för att bekosta den befintliga
handläggningen av TA-planer.
För att lägga ned och bibehålla ledningar i kommunens mark tecknas
särskilda markavtal. För rätten att ha dessa ledningar i marken förslås en
avgift per meter ledning. Utöver detta föreslås avgifter för konstruktioner
under mark som t.ex. fundament och tankar/behållare av olika slag.
Avgifterna skall bekosta redan befintlig administration av särskilda
markavtal.
Det förekommer att det grävs i kommunens mark utan tillstånd. Vid ingrepp
i kommunens mark är det viktigt att det finns en ansvarig utförare som
kommunen kan ha en dialog med när det gäller t.ex. återställning av marken.
Saknas en ansvarig utförare drabbas kommunen av kostnaderna för
återställningen.
För att minimera grävningar utan tillstånd föreslås vite med syftet att
entreprenörer inte ska chansa att gräva utan tillstånd. Kommunen har ett
ansvar som väghållare att trafiksäkerheten och framkomligheten är god vid
alla arbeten på kommunens gator och vägar. Kommunens väghållaransvar
fritar dock inte en entreprenör från ansvar för att arbetsplatsen är korrekt
utmärkt. Kommunen ger därför anvisningar om hur en arbetsplats ska
märkas ut, för att tydligöra kravet i att TA-planer finns och efterlevs föreslås
viten.
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Förslaget syftar i första hand till att säkerställa en framkomlig och säker
miljö för de som vistas på gator och vägar, antingen som trafikanter eller har
den som sin arbetsplats. De avgifter och viten som föreslås skall även
finansiera redan etablerad administration, kontroll och
besiktningsfunktioner.
Tidsplan
December 2016, implementering av process för hantering av föreslagna
avgifter samt viten.
1 januari 2017, avgifter tas ut enligt bilaga 1 och 2.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande
Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar på ändring av datumet på sista att-satsen - att
taxan ska gälla för ärenden inkomna från och med den 1 december 2016,
istället för den 1 januari 2017, samt yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
samt enligt Bengt-Olov Erikssons (S) ändringsyrkande.
Beslutet delges
Chef medborgarservice
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Dnr Ks 2015.397

Option genom kvittning Tierps Energi & Miljö AB

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att teckna sig för option av 13 000 aktier med ett kvotvärde på 1 000 kr per
aktie, till teckningskursen 2 000 kr per aktie, och
att teckning av aktierna skall ske senast 2016-11-30, och
att betalning av teckningslikviden 26 000 000 kr ska ske genom kvittning
av fordran enligt skuldebrev på kr 168 378 485 kr från Tierps kommun till
Tierps Energi & Miljö AB, samt
att betalning genom kvittning skall ske senast den 2016-12-30.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 147/2016 behandlat ärendet.

Tierps Energi & Miljö AB är inne i sitt första verksamhetsår och ser behovet
av att förstärka sin soliditet. Genom att genomföra en option genom
kvittning, minskar behovet av nyupplåning med motsvarande belopp.
TEMAB:s bolagsordning medger ett aktiekapital på högst 20 000 000 kr, i
dagsläget är aktiekapitalet 7 000 000 kr och ökar genom optionen med
13 000 000 kr till 20 000 000 kr.
Yrkande
Bengt-Olov Eriksson (S) och Urban Blomster (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutet delges
TEMAB
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Dnr Ks 2016.816

Utökade borgensramar samt revidering av tidigare beslut om
borgensram

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Tierpsbyggens
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1000 mnkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader samt
att bevilja AB Tierpsbyggen en borgensram beträffande derivataffärer med
200 mnkr samt
att såsom för egen skuld ingå borgen för Tierps kommunfastigheter AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 410 mnkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader samt
att bevilja Tierps kommunfastigheter AB en borgensram beträffande
derivataffärer med 82 mnkr samt
att såsom för egen skuld ingå borgen för Tierps Energi & Miljö AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högst lånebelopp om 250 mnkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader samt
att såsom för egen skuld ingå borgen för Tierps Fjärrvärme AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 90 mnkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader
Reservation
Joakim Larsson (SD), Sören Westerlund (SD), Daniel Hedberg (SD), Bengt
Lindström (SD), Agneta Colantoni (SD) och Rosa Ingeborg Malmberg (SD)
anmäler skriftlig reservation till förmån för eget yrkande./Bilaga/
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 148/2016 behandlat ärendet.
AB Tierpsbyggen, Tierps kommunfastigheter AB och Tierps Energi &
Miljö AB har i skrivelser daterade 2016-10-10 samt 2016-10-11 yrkat om
utökning av respektive borgensramar avseende lån och derivat.
Forts
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

4TIERPS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

KOMMUN

2016-11-01

27 (54)

§ 112 forts
Nuvarande borgensramar ( KF §147, 148/2014 samt §149, 150/2014, §
159/2015) är följande:
AB Tierpsbyggen

För lån: 800 mnkr För derivat: 160 mnkr

TKAB

För lån: 250 mnkr För derivat: 50 mnkr

Tierps Energi & Miljö AB

För lån: 100 mnkr

AB Tierpsbyggen vill nu utöka sin borgensram från 800 mnkr för lån till
1000 mnkr och från 160 mnkr till 200 mnkr för derivat.
Tierps kommunfastigheter AB vill nu utöka sin borgensram från 250 mnkr
till 410 mnkr för lån och från 50 mnkr till 82 mnkr för derivat.
Tierps Energi & Miljö AB vill nu utöka sin borgensram från 100 innler till
250 mnkr.
Kommunfullmäktige beslutade §15/2014 om utökad borgensram för Tierps
Fjärrvärme AB. AB Den totala borgensramen för Tierps Fjärrvärme AB
beslutades till 90 mnkr. I kommunfullmäktiges beslut framgår det inte att
utökningen av borgensramen avser sk. proprieborgen ("såsom för egen
skuld"). Vilket i och för sig framgår av de flesta "grundbeslut" om
borgensramarna. Kommunfullmäktige har §125/2011 dessutom beslutat om
borgensprinciper för Tierps kommun. Av dessa framgår det att Tierps
kommun ska ingå proprieborgen avseende kommunens egna bolag.
Långivare kräver dock numera i princip att det tydligt ska framgå av det
senaste beslutet om borgensram att det avser proprieborgen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande
Bengt-Olov Eriksson (S) och Daniel Blomstedt (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Joakim Larsson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Joakim
Larsson (SD) avslagsyrkande. Ordföranden konstaterar att fullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Forts
Ordf. Sign

Justerandes
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§ 112 forts
Beslut delges
AB Tierpsbyggen
TKAB
Tierps Energi & Miljö AB
Ekonomienheten

Ordf. Si.

Jsterandes
(„Sjgn

41
:)

-

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

28 (54)

Reservation
Vi reserverar oss till förmån för avslag till utökade borgensramar.
Varje borgensåtagande innebär en ökad risk för kommunen och därmed för skattebetalarna.
Borgensramarna för den nu aktuella företagen har redan utökats en gång, vilket vi motsatte oss av
samma skäl. Nu utökas de igen. Det är naturligtvis angeläget att genomföra olika typer av
investeringar i den här verksamheten, men om det måste ske till priset av ökad skuldsättning för
företagen och därmed vidhängande borgensåtaganden för kommunen så bör man möjligen överväga
en långsammare takt på investeringarna.

För Sverigedemokraternas grupp

Joakim Larsson
Gruppledare (SD)
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Dnr Ks 2016.710

Förslag till revidering av plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och
mättaxa år 2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa bifogade förslag till taxa för plan- och bygglov inklusive kartoch mättaxa
att taxan ska gälla för ärenden inkomna från och med den 1 januari 2017,
samt
att nuvarande taxa för plan- och bygglov inklusive kart- och mättaxa, fastställd av kommunfullmäktige § 101/2014 upphör att gälla från samma
datum.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 142/2016 behandlat ärendet.
Denna revidering av plan- och bygglovtaxan är en justering med hänsyn till
nya avgiftsnivåer och avgiftstak. Ändringar som gör att avgiften bättre
bedöms återspegla nedlagd tid vid handläggning.
Viss korrigering av text föreslås även för att formuleringen och hänvisning
ska överensstämma med skrivning i gällande lagtext.
Beslut delges
Chef medborgarservice
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Dnr Ks 2016.817

Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Tierps
kommun 2017
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Tierps
kommun 2017, enligt förslag från styrelsen i Tierps Energi & Miljö AB
samt
att fastställa att nämnda taxa gäller från och med den 1 januari 2017 intill
dess att nytt beslut om taxa fattas.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 149/2016 behandlat ärendet.
Efter att ha utrett täckningsgraden för anläggningsavgifter och
brukningsavgifter för VA, så har det framkommit att flera vattentjänster inte
har full kostnadstäckning i respektive taxa samt att dagvattenavgiften ingått
i den fasta avgiften. Då verksamheten är avgiftsfinansierad så ska även
avgifterna från kunderna täcka samtliga kostnader i verksamheten, vilket
inte skett under perioden 2013-2015.
Motivering
Att taxan följer de rekommendationer som getts ut av Svenskt Vatten.
Att anläggningsavgifternas nivå ska anpassas så att täckningsgraden blir 100
% inom en treårsperiod. Totala intäkterna per vattentjänst ska täcka
kostnaderna för respektive vattentjänst. Taxan kompletteras med
ansvarsfördelning av dagvattenavgifter för dagvatten gata och dagvatten
fastighet.
Införa en specificerad dagvattenavgift i anläggnings- och
brukningsavgifterna.
Yrkande
Jonas Nyberg (S) och Bengt- Olov Eriksson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Yttranden
Daniel Blomstedt (M), Anna Ahlin (C), Bengt-Olov Eriksson (S).
Beslut delges
TEMAB
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Dnr Ks 2016.818

Renhållningstaxa Tierps Energi & Miljö AB 2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa taxa för det kommunala renhållningsansvaret i Tierps kommun,
taxan hålls oförändrad och gäller från och med den 1 januari 2017 intill dess
att nytt beslut om taxa fattas.
Reservation
Daniel Blomstedt (M), Åsa Sikberg (M), Jan Salomonsson (M), Sven
Lokander (M), Jim Blomstedt (M) och Jelena Zivkovic (M) anmäler
skriftlig reservation till förmån för Daniel Blomstedts yrkande. Bilaga/
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 150/2016 behandlat ärendet.
Den gällande renhållningstaxans revidering blev senast antagen av
kommunfullmäktige § 125/2015 och gäller från den 1 januari 2016. Taxan
ska finansiera de kostnaderna Tierps Energi & Miljö AB har för att utföra
uppdraget att utföra det kommunala renhållningsansvaret.
Motivering
Motivering för att bibehålla gällande renhållningstaxan även för år 2017:
1. det kommer att underlätta för alla abonnenter att frivillig under år
2017 välja att gå över till matavfallssortering
2, eventuellt överskott från renhållningens verksamhet från år 2015 och
2016 skall användas för att täcka de särskilda kostnaderna som
uppstår i samband med införande av matavfallssortering under år
2017 i Tierps kommun.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande
Bengt-Olov Eriksson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Daniel Blomstedt (M) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar
att renhållningstaxan omarbetas så att den baseras på avfallsvikt.
Forts
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§ 115 forts
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Daniel
Blomstedts (M) yrkande. Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslut delges
TEMAB
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Reservation
Med anledning av kommunfullmäktige i Tierps kommuns beslut 2016-11-01, ärende 13 på
dagordningen anmäler undertecknade ledamöter reservation till förmån för nedanstående
yrkande.
Föreligger förslag till beslut om revidering av renhållningstaxa 2017. Renhållningstaxan bör
omarbetas så att debiterad avgift ska baseras på avlämnad avfallsvikt. Detta för att
kommunens kostnader för transport och destruktion som är baserade på vikt även ska
avspeglas i taxan.

Yrkande
Härmed yrkas att kommunfullmäktige måtte besluta
Att renhållningstaxan omarbetas så att den baseras på avfallsvikt.

Tierp 2016-11-01
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Dnr Ks 2016.819

Slamtaxa för Tierps kommun 2017
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa slamtaxa som en del i det kommunala renhållningsansvaret i
Tierps kommun, taxan hålls oförändrad och gäller från och med den 1
januari 2017 intill dess att nytt beslut om taxa fattas.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 153/2016 behandlat ärendet.
Den gällande slamtaxans revidering blev senast antagen av
kommunfullmäktige § 124/2015 och gäller från den 1 januari 2016. Taxan
ska finansiera de kostnaderna TEMAB har för att utföra uppdraget att utföra
det kommunala renhållningsansvaret. Motivering för att bibehålla gällande
renhållningstaxan även för år 2017: Kostnaderna har ej förändrats inför
2017.
Beslutet delges
TEMAB
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Edp 2015.1890

Antagande för ersättning av detaljplan DP 1011 för Vegavallen,
Tierp

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan DP 1011 — Vegavallen för fastigheterna Tierp 2:67 samt

del av Tierp 2:1 i enlighet med Plan- och bygglagen 5 kap 27 § (2010:900).
Bakgrund
Den 22 oktober 2015 inkom Tierps kommunfastigheter AB med en ansökan
till Tierps kommun om ändring av befintlig detaljplan ÄDP 161 för ett
område beläget inom fastigheten Tierp 2:67 samt del av Tierp 2:1, för att
möjliggöra en utbyggnad av Vegahallen för omklädningsrum. Detta område
är i gällande plan reglerat som natur (allmän platsmark). Utskottet
samhällsbyggnad gav 2015-11-18 § 150 Samhällsbyggnadsenheten i
uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.
Under utredningsarbetet med att ta fram samrådshandlingar framkom att
större förändringar av trafiklösningar för angörning till området behövdes
och således utökades omfattningen av planarbetet till att i stället utgöra en
ersättning av detaljplan för fastigheterna Tierp 2:67 samt del av Tierp 2:1.
Planens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad av Vegahallen för
omklädningsrum. Vidare syftar planförslaget till att även möjliggöra för
parkeringar mellan den tilltänka utbyggnaden och Industrigatan i öster.
Utöver dessa förändringar kom planen även att syfta till att öka
trafiksäkerheten för området genom att föreslås en ny infart och ta bort de
två befintliga.
Ett första förslag till detaljplan (samrådshandling) arbetades fram och
godkändes av Utskottet samhällsbyggnad 2016-03-08 § 27 och enligt beslut
har samråd hållits. De yttranden som inkom under samrådet har
sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse.
Utifrån inkomna synpunkter arbetades ett reviderat förslag fram
(granskningshandlingar) och ställdes ut för granskning i enlighet med
utskottet samhällsbyggnads beslut (2016-06-21 § 78). De yttranden som
inkommit under granskningen har sammanställts och bemötts i ett
granskningsutlåtande och ett reviderat planförslag har arbetats fram
(antagandehandlingar).
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§ 117 forts
Planförslaget innebär en utökning av kvartersmark på bekostnad av allmän
platsmark. Vidare bedöms idrottsplatsen Vegavallen vara av allmänt intresse
och därmed bedrivas planarbetet efter ett utökat förfarande i enlighet med
den lagstiftning (plan- och bygglagen 2010:900) som var gällande vid
planarbetets påbörjande. Planförslaget bedöms inte strida mot kommunens
gällande översiktsplan (ÖP 2010-2030).
Beslutsunderlag
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning innehållande genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Ersättning för planläggningsarbetet regleras genom ett planavtal som
upprättats mellan sökande och Samhällsbyggnadsenheten.
En konsekvens av ett genomförande av planen är att kommunen står för
anläggandet av den nya infarten som föreslås i planen.
Beslut delges
Undertecknad planhandläggare, Samhällsbyggnadsenheten
Sökande
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Dnr Ks 2016.755

Inriktningsbeslut avseende fortsatt utredning angående LOU
inom vård och omsorgsplatser, korttidsvistelse samt hemtjänst
enligt socialtjänstlagen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tillämpa LOU för att skapa en volym som ger möjlighet till stabilitet,
inom ramen för vård och omsorgsplatser, hemtjänst samt korttidsvistelse
enligt socialtjänstlagen samt
att uppdra till kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för det fortsatta
arbetet avseende upprättande av förfrågningsunderlag, se över en
organisation som stöder operativa styr och kontrollfunktioner samt
förberedande av egenregin samt
att upphäva kommunfullmäktiges beslut från 2012 § 101 gällande införande
av steg 2 — Valfrihetssystem i Tierps kommun, LOV, samt
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för det
fortsatta arbetet med LOV.
Reservation
Urban Blomster (V), Alexander Karlsson (V) och Marlene Larsson (V)
anmäler skriftlig reservation till förmån för Urban Blomsters (V)
avslagsyrkande. Bilaga/
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 143/2016 behandlat ärendet.
Sedan beslutet fattades kring införandet av LOV i Tierps kommun har en
rad faktorer tillkommit som påverkar huvudmannens samt vårdgivarerollen.
Kommunstyrelsen ska ha antagit riktlinjer för hur insyn kontroll av
verksamheten som bedrivs eller ska bedrivas av externa utförare, ett så
kallat programråd.
Det ska finnas tydliga styr och uppföljningsmål som följer ledningssystemet
från strategi till operativ genomförande.
Vårdgivare och Huvudman
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att erbjuda en hälsooch sjukvård som uppfyller hälso- och sjukvårdslagens krav på en god och
säker vård.
Forts.
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§ 118 forts
Vårdgivare
Ledningssystemet behöver ses över så att en extern utförare betraktas som
en utförare med juridiskt ansvar så som vårdgivare. Organisationen behöver
hitta en form där ledningssystemet innehåller en dokumenterad
informationssäkerhetspolicy. Är anpassat efter verksamheten, anger roller
och ansvar dvs. delegationsordning och där extern utförare finns beskriven.
Likaså finns behov av att uppdatera de övergripande riktlinjerna kring
utförandet av hälso- och sjukvård inklusive då det överlåtits genom avtal till
annan. Anpassa organisationen kring huvudmannaansvaret för de
kommunala hälso- och sjukvården i enlighet med författningsändringar
gällande kontrollansvaret.
Behov av vård och omsorgsboendeplatser.
Kommunfullmäktige i Tierps kommun beslutade den 10 juni 2014 att anta
Boendeplan för äldre 2014-2035.Från år 2025 förväntas en stor ökning av
antalet personer 80 år och äldre i Tierp kommun, vilket kommer att innebära
behov av fler vård- och omsorgsplatser i Tierps kommun detta innebär att
till 2020 behöver kommunen 34 ytterligar platser, 2035 behövs 115 platser
ytterligare.
Yrkanden
Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Urban Blomster (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Yttranden
Daniel Blomstedt (M).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Urban
Blomsters (V) avslagsyrkande. Ordföranden konstaterar att fullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet delges
Chef vård och omsorg
Processtöd utredare
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Dnr Ks 2016.713

Anmälan av motion — Introduktionsdag för nyanställda — Catarina
Deremar (C)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning
Bakgrund

Catarina Deremar (C) lämnande den 23 september 2016 in en motion med
följande förslag:
• att ett program för gemensam introduktionsdag med motionens
intentioner utarbetas
• att introduktionsdagarna genomförs två gånger per år med
uppsamlingsheat för samtliga nyanställda
• att politiken deltar både från majoritet och från opposition
Deremar skriver:
Den viktigaste investering vi som arbetsgivare gör, är när vi anställer nya
medarbetare. Och för den som påbörjar en ny anställning så. är den
verksanahetsnära introduktionen oerhört betydelsefull, för arbetsresultat och
för arbetsglädje, på kort och på lång sikt. Men vi behöver också en
introduktion på övergripande nivå.
I Tierps kommun liksom som i alla andra kommuner har vi oerhört många
verksamhetsområden. När man får sin anställning inom till exempel skolans
område så är det inte helt enkelt att få bilden klar för sig hur kommunen är
organiserad och vilka verksamheter vi har och var dem finns. Hur styrs min
verksamhet? Hur är det att vara anställd i en politiskt styrd organisation? Är
exempel frågor på som är bra att få svar på.
För att ge våra nyanställda en gemensam bild av vad Tierps kommun står
för och vilka värden vi jobbar med så föreslår jag att vi inför en gemensam
introduktionsdag oavsett profession. Om man jobbar inom
Medborgarservice, Gemensam service, skolan eller inom vård och omsorg
så är det viktigt att man ser sin del i den stora "firman" Tierps kommun. Jag
är övertygad om att det skulle öka både förståelsen och samhörigheten
mellan olika personalgrupper. För oavsett uppgift så ha man något
gemensamt — man har börjat på Tierps kommun samma år.
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§ 119 forts.
En viktig del denna dag är givetvis att politiken är delaktig både från
majoritet och från opposition. Kommunens förhandlingsdelegation kan vara
en utgångspunkt.
Beslut delges
Sekreterare kommunstyrelsen
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Dnr Ks 2016.478

§ 120

Svar på motion - Barnomsorg med små barns behov och
föräldrars valfrihet i fokus - Asa Sikberg (M), Lars-Göran
Birkehorn Karlsen (M)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen vara besvarad.
Reservation
Åsa Sikberg (M), Daniel Blomstedt (M), Jan Salomonsson (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 Grimberg (C), Mats Wikander (C), Anna-Karin Boman (C) och
Magdalena Ewert (C) anmäler skriftlig reservation till förmån för Åsa
Sikbergs (M) yrkande./Bilaga/
Bakgrund

Kommunstyrelsen har § 151/2016 behandlat ärendet.
Åsa Sikberg (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) föreslår i en
motion daterad den 10 juni 2016 att uppdra till 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. Samt att uppdra till
kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för alternativa driftsformer av
förskola (KF § 53/2016).
Kenneth Gunnarsson (MP) ordföranden för utskottet barn och unga svarar:
Få verksamheter är kopplade till så många styrdokument som förskolan.
Skollagen (2010:800), Förordningen om förskolans läroplan (SKOLFS
2011:69), Skolverkets allmänna råd för förskolan 2016, Systematiskt
kvalitetsarbete för skolväsendet (SKOLFS 2012:98) m.fl.
Kommunal barnomsorgsverksamhet och verksamhet som bedrivs av
enskilda huvudmän har samma krav på sig, och all verksamhet är offentligt
finansierad.
Tillsynsansvaret över kommunernas verksamhet ligger på Skolinspektionen,
medan kommunen har tillsynsansvar över enskild verksamhet.
Skolinspektionen har även ansvar för tillsyn av kommunernas
tillsynsansvar. Kommunens tillsynsansvar över egna verksamheter är på väg
att skärpas och det kommer med den nya kommunallag som nu är i process.
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§ 120 forts
Enligt skollagen ska förskolan stimulera barns utveckling och lärande, samt
erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn
på barnen och barnens behov och utformas så att omsorg, utveckling och
lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social
gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.
Enligt förskolans läroplan ska förskolan lägga grunden till ett livslångt
lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla barn som
deltar. Förskolan ska vara en pedagogisk verksamhet där omsorg, utveckling
och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan skapa
bästa möjliga förutsättningar för varje barn att utvecklas rikt och
mångsidigt.
Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan i en
trygg miljö som främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt
utmanar och stimulerar barnens utveckling och lärande.
Kommunala och enskilda huvudmän har samma uppdrag och det uppdraget
omfattar det som motionen beskriver — likvärdiga förutsättningar och
pedagogiskt lärande utifrån barnets behov. Och att barnens bästa ska vara
utgångspunkten för all verksamhet.
Den kommunala barnomsorgsverksamheten i Tierp är inte en verksamhet
som utgör en kvalitet. Den utgörs av 18 förskoleenheter, dagbarnvårdare och
1 föräldrakooperativ. Förskolorna bedriver verksamhet och följs upp utifrån
gällande kvalitetskriterier, lokala förutsättningarna och behov. Och
tillsammans utgör de underlag för kvalitetsjämförelser.
Exempel på lokala förutsättningarna och behoven i de olika
förskoleenheterna, är;
—upptagningsområdenas socioekonomiska karaktär,
—barnens ålder,
—personalens kompetens,
—lokalernas och utemiljöns utformning,
—barn med annat modersmål än svenska,
—barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling,
—barngruppens sammansättning och storlek.
Forts
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§ 120 forts
Förskolan har till skillnad från skolan inte betyg som ett mått på kvalitet.
Inom förskoleverksamheterna används den allmänt vedertagna metoden
"Eccers" för att kvalitetsbedöma olika basfunktioner, som till exempel;
—utrymme och inredning
—vård och omsorg
—språk och begreppsbildning
—leka och lära
— samspel
—verksamhetens organisation
— föräldrar och personal
Det är inte som motionärerna påstår att kvalitén i de kommunala förskolorna
endast mäts i andelen personal med högskoleexamen. Det är genom ett
systematiskt kvalitetsarbete som verksamheterna följs upp och det arbetet
pågår kontinuerligt i enlighet med läroplanen 2.6 utifrån styrdokument,
vetenskap och beprövad erfarenhet. Det systematiska kvalitetsarbetet i
Tierps kommun innebär att varje förskoleenhet på hösten redovisar underlag
som visar hur verksamheten bedrivs, hur den ligger till utifrån uppsatta mål
och hur man behöver arbeta för att uppnå målen. Redovisningarna
analyseras och tolkas och i det arbetet hanteras frågor som barngruppers
storlek, personaltäthet, sjuktal etc. En rapport sammanställs och presenteras
för Utskottet barn och ungdom i slutet på året. Det systematiska
kvalitetsarbete som kommunen bedriver inom förskolan har granskats och
godkänts av Skolinspektionen.
Mångfald, konkurrens, valfrihet är inte synonymt med faktisk kvalitet i en
verksamhet eller kvalitet i att möta ett barns behov. Lika lite som
verksamheter under en kommunal huvudman är det. Att som motionärerna
påstå att en politik för mångfald och valfrihet sätter barnens bästa i främsta
rummet på ett bättre sätt än kommunal verksamhet är en ytterst tveksam
förenkling. Kommunen som huvudman sätter barnets bästa i centrum genom
att säkerställa och följa upp verksamheters långsiktiga kvalit&r.
Under förutsättning att en verksamhet fyller ett uttalat behov och uppfyller
gällande kvalitetskriterier, ser Tierps kommun inga hinder för att den
verksamheten bedrivs av enskild huvudman. Och det är inte någon ny
hållning. På 1990-talet efterlyste Tierps kommun privata aktörer som ville
starta och bedriva barnomsorgsverksamhet i kommunen. Och kommunen
samarbetade med KUUL (Kooperativ utveckling Uppsala län) för att
stimulera till avknoppning och alternativa driftsformer. Då var intresset litet,
men nu växer Tierps kommun och intresset kan därför förväntas öka.
Forts.
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§ 120 forts
Från den styrande majoritetens sida välkomnar vi intresserade aktörer att
höra av sig som erbjuder ett tillskott av verksamheter av hög kvalitet, som
erbjuder alternativa driftsformer och alternativa inriktningar, eller som fyller
andra uttalade behov.
Vi välkomnar även avknoppningar från kommunala verksamheter om dessa
erbjuder ett tillskott av efterfrågade alternativa verksamheter, eller på annat
sätt fyller ett uttalat behov. Givet att externa verksamheter uppfyller
kvalitetskriterierna och inte på ett uppenbart sätt undergräver
förutsättningarna för kommunens egna verksamheter.
Mot denna bakgrund ser vi inget behov av att avsätta resurser för att ta fram
en kommunal strategi för att öka mångfald och valfrihet, eller för att utreda
förutsättningar för alternativa driftsformer.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande
Åsa Sikberg (M), Daniel Blomstedt (M) och Catarina Deremar (C) yrkar att
motionen ska bifallas.
Kenneth Gunnarsson (MP) och Jenny Lundström (MP) yrkar bifall på
liggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Åsa
Sikbergs (M) yrkande. Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.

Justerandes Sign

Ordf. Sign

—tAr

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

Reservation

Med anledning av kommunfullmäktige i Tierps kommuns beslut 2016-11-01, ärende 18 a på
dagordningen anmäler undertecknade ledamöter reservation till förmån för nedanstående
yrkande.
Yrkande
Härmed yrkas att kommunfullmäktige måtte besluta

Att bifalla motionen.

Tierp 2016-11-01

67 )

re)

JA a milt"-k ii(AA
i

6V7

(M-4.

ribe/

0~"61

-Itv()23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

TIERPS
KOMMUN

2016-11-01

§ 121

44 (54)

Dnr Ks 2016.668

Svar på motion - Framtidssäkra lärarkompetensen i skolorna,
Sara Sjödal (C)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet med anledning av att den rapport som används som
motiv till att anse motionen besvarad är daterad den 28 september 2015 och
att den ej innefattar den ökade arbetsbelastning som uppstod under hösten
2015 med flera hundra nya elever i våra skolar samt att motionens förslag ej
har beaktats ur ett systematiskt kvalitetsutvecklingsperspektiv.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 152/2016 behandlat ärendet.
Sara Sjödal (C) har i en motion från den 5 september 2016 (KF § 85/2016)
lyft viktiga frågor om lärares arbetssituation och vilka uppgifter som
eventuellt skulle kunna läggas över på andra funktioner i skolan. Motionen
mynnar ut i tre att-satser
- att tillsätta en projektgrupp med uppdrag att se över lärares
arbetsuppgifter.
att återrapport ska ske till Kommunstyrelsen senast 2017.
att projektgruppen ges tillräckliga resurser.
Kenneth Gunnarsson (MP) ordföranden för utskottet barn och unga svarar:
Det råder brist på behöriga lärare i hela landet och att arbeta proaktivt för att
säkra kommunens tillgång på utbildad personal i skolan är som motionären
skriver därför mycket viktigt. Det är ett uppdrag som utbildningschefen har
och som pågår kontinuerligt under dennes ansvar. I Tierps kommun är 91 %
av lärare inom grundskolan behöriga, vilket är en hög siffra jämfört med
t.ex. samtliga Stockholmskommuner, Uppsala kommun och Gävle kommun.
Arbetsmiljö och arbetsbelastning är avgörande faktorer för att Tierps
kommun ska vara attraktiv som arbetsgivare och är något som måste
utvecklas vidare för att locka nya lärare och för alla duktiga lärare ska
behållas. Även lönen är en viktig faktor.
Det här är frågor som hanteras inom skolans inre organisation och ansvaret
ligger hos utbildningschefen och hos rektorerna. När det gäller de frågor
kring arbetsmiljö och arbetsbelastning som motionären tar upp, är ett gott
samarbete med lärarfacken en förutsättning för ett lyckat utvecklingsarbete.
Forts.
Ordf. Sign

Justerandes Sign
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§ 121 forts
Tierps kommun har därför under 2015 genomfört ett partsammansatt arbete,
under ledning av skolchef Helena Car, där man tittat på just det motionen tar
upp. Utskottet Barn och ungdom har informerats om det arbetet.
Uppdraget kom från den s.k. skolutvecklingsgruppen, som är en informell
mötesplats kring utvecklingsfrågor i skolan. Gruppen träffas vid behov och
har utgjorts av representanter för de båda lärarfacken, Kommunal,
förskolechefer, rektorer, SYV, utbildningsledning och politiken. Gruppen
såg ett behov i att belysa och fokusera på vilka administrativa uppgifter som
tynger lärarna mest, att försöka belysa hur kommunen ska arbeta med de
frågorna för att på bästa sätt avlasta lärarna. Arbetet har resulterat i en
rapport som biläggs detta svar.
Vad gäller lärarnas löner ligger Tierps kommun ungefär på
riksgenomsnittet. Alla statsbidrag som kan bidra till förbättrade löner och
till höjd attraktivitet som arbetsgivare söks av Tierps kommun. Som t ex
karriärlärartjänster och Lärarlönelyftet. Utskottet för Barn- och ungdom
informeras fortlöpande om de statsbidrag som söks, beviljas och rekvireras.
Sammanfattningsvis har en partssammansatt arbetsgrupp under 2015 arbetat
med att definiera vilka administrativa krav som påverkar arbetstid och
arbetsbördor, vilket resulterat i en rapport. Detta har skett inom ramen för
det kontinuerliga utvecklingsarbete som pågår under utbildningschefens
ansvar, och har inte varit ett särskilt uppdrag från Kommunstyrelsen. Därför
har avrapportering skett till utbildningsledning, skoledningar och fackliga
organisationer och Utskottet Barn och ungdom har informerats om arbetet.
Arbetet ingår i utbildningsledningens och rektorernas ordinarie uppdrag, är
långsiktigt och omfattar många olika arbetsplatser, varför inga särskilda
resurser har behövt avsättas för projektet.
Mot bakgrund av detta anses motionen vara besvarad.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande
Kenneth Gunnarsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 121 forts

Sara Sjödal (C) yrkar på återremiss med anledning av att den rapport som
används som motiv till att anse motionen besvarad är daterad den 28
september 2015 och innefattar ej den ökade arbetsbelastning som uppstod
under hösten 2015 med flera hundar nya elever i våra skolar
samt att motionens förslag ej har beaktats ur ett systematiskt
kvalitetsutvecklingsperspektiv.
Åsa Sikberg (M), Joakim Larsson (SD) och Gunnar Larsson (L) yrkar bifall
till en återremiss av ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns tillräcklig majoritet för en
minoritetsåterremiss. Med anledning av detta återremitteras ärendet.

Ordf. Sign
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Sekr. Sign

Iltdragsbestyrkande

Härmed yrkar jag på återremiss av ärende 18b, Svar på motion — Frarntidssäkra
lärarkompetensen i skolorna, med anledning av:

-att den rapport som används som motiv till att anse motionen besvarad är daterad 28
september 2015 och innefattar ej den ökade arbetsbelastningen som uppstod under hösten
2015 med flera hundra nya elever i våra skolor
samt
-att motionens förslag ej har beaktats ur ett systematiskt kvalitetsutvecklingsperspektiv.

Sara Sjödal (C)

.--(431-1Af--

40

0
55

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

TIERPS

4

KOMMUN

2016-11-01

§ 122

Dnr Ks 2016.841

47 (54)

1.1.7

Interpellation — Hedersrelaterat våld och förtryck i Tierps kommun —
Lar Göran Birkehorn Karlsen (M)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får framställas och kommer att besvaras under

nästkommande sammanträde.
Bakgrund
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) inkom den 31 oktober 2016 med en
interpellation där han skriver om hedersrelaterat våld och förtryck i Tierps
kommun.
Birkehorn Karlsen skriver:
Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck. Det kan handla
om flickor som måste gå direkt hem efter skolan, som inte får vara med på
lektionerna i alla skolämnen, eller som inte får välja sina vänner. Det kan
också rör sig om pojkar som måste bevaka sina systrar varje dag i skolan,
eller om unga kvinnor och män som inte får ha kärleksrelationer och
sexuella relationer. Vidare kan det handla om unga personer som förmås
eller tvingas att gifta sig mot sin egen vilja med någon som familjen eller
släkten valt ut.
Det svenska samhället vilar på en värdegrund för hur vi ska förhålla oss till
och bete oss mot varandra. Det är en viktig del av det som håller samman
vårt samhälle. Dessa värderingar är också djupt förankrade hos de allra
flesta som bor i Sverige. Det handlar exempelvis om alla människors lika
värde, allas rätt till sitt liv och sin frihet, vikten av en fungerande rättsstat
samt rätten att ha en religion, men också att avstå från att ha en religion.
Hur utbrett är det hedersrelaterade våldet och förtrycket i Tierps
kommun?
Vad gör Kommunen för att motverka hedersförtryckande normer?
Beslutet delges
Kommunsekreteraren
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Dnr Ks 2016.843

Interpellation — Obehöriga på skolområde — Joakim Larsson (SD)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får framställas och kommer att besvaras under
nästkommande sammanträde.
Bakgrund

Joakim Larsson (SD) inkom den 31 oktober 2016 med en interpellation där
han skriver:
Enligt uppgifter i Arbetarbladet 20 oktober uppstod för någon tid sedan en
oro bland föräldrar som har sina barn vid Centralskolan i Tierps köping. Av
allt att döma så har det förekommit att individer som inte själva går på
skolan använder den som rastplats och spenderar tid där trots att skolgården
är avsedd för eleverna på skolan. En namninsamling har riktats till
kommunledningen med en uppmaning att göra något åt detta och avhysa
obehöriga från området. Nu finns det hittills enbart medieuppgifter om
kommunledningens reaktion, men när man läser de svar som har avgivits till
föräldragruppen från kommunen så framstår det som att man avfärdar
föräldrarnas farhågor.
Det är ostridigt att skolområden inte är allmän plats. Platsen är avsedd för
elever och personal, inte för befolkningen i allmänhet. Om elever och
föräldrar upplever att situationen känns obehaglig så finns det därmed ett
problem. Det finns anledning för kommunen att agera på ett mer tydligt sätt
än att rent verbalt försäkra de klagande att inget problem finns, för skulle
elever och lärare förlora tron på att skolorna i Tierp är trygga så blir det
rimligen också mycket svårare att nå skolans mål.
Mina frågor är:
• Hur ser kommunledningen på det inträffade?
• Hur kommer man att hantera problematiken med obehöriga på
skolgårdar runt om i kommunen?
• Hur avser kommunledningen att agera för att återupprätta förtroendet
på för Centralskolan som en trygg plats hos dessa föräldrar och deras
barn?
Beslut delges
Kommunsekreteraren
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Dnr Ks 2016.705

Svar på interpellation — Vilken analys görs när bidrag till föreningar
dras in? - Catarina Deremar (C)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen vara besvarad.
Bakgrund
Catarina Deremar (C) inkom den 19 september 2016 med en interpellation
om vilken analys som görs när bidrag till föreningar dras in. Ärendet
behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 20 september 2016
§87 där det beslutades att interpellationen och kommer att besvaras under
nästkommande sammanträde.
Svar på Interpellation:
Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson (S) har den 25 oktober
2016 svarat som följer på frågorna i interpellationen:
Vilken konsekvensanalys har gjorts inför beslutet att inte ge
bidrag till Vallonbruk i Uppland?
Bakgrund:
Vallonbruk i Uppland bildades 1997. Ändamålet med föreningen står att
läsa i föreningens stadgar.
§ 2 Ändamål med föreningens verksamhet:
Föreningen har till ändamål att främja utvecklingen av kulturturismen i de
uppländska vallonbruken samt att genom samarbete med myndigheter,
företag, föreningar och organisationer verka för ett utökat antal besökare
samt att skapa framtidstro i Vallonbruken.
Under de år föreningen har varit verksam har mycket skett inom
Vallonbruksområdet och inom andra områden vad gäller utveckling av
kulturturismen.
Idag är det många av bruken som ansöker om egna projektmedel och för
Tierps kommuns del är det i Lövstabruk som den stora utvecklingen har
skett.
Forts.
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§ 124 forts.
Omvärlden har förändrats och de behov som fanns från början i området är
inte de samma idag som de var 1997. Besökaren idag har ett ändrat beteende
när det gäller att söka information, förflytta sig och besöka olika platser.
Och utveckling av kulturturismen sker idag såväl på regional- som nationell
nivå. Exempelvis har det länsövergripande projektet Augmented Export —
hållbar produktutveckling med fokus natur- och kulturturism i Uppsala län
för en internationell lansering — blivit beviljade medel från Tillväxtverket.
Tierps kommun har utöver Vallonbruken ett behov att utveckla övriga
turismområden. Som exempel kan nämnas Hållnäshalvön, Vendel,
Biosfärområdet Nedre Dalälven och event vid ex Tierp Arena. Viktigt är
även att se till infrastrukturens betydelse när det gäller besöksnäringen,
exempelvis att använda infarten till Tierps kommun via Tierp Porten.
-

Har den nya hållningen kommunicerats med Vallonbruk i
Uppland?

Vallonbruk i Uppland är kommunicerade sedan 2014 att bidraget ska
upphöra. Vidare har dialoger skett med övriga bidragsgivare med syfte att
skapa en helhetsbild gällande förändringen. Under 2016 har det varit två
bidragsgivare — Tierps kommun samt Regionförbundet.
-

Är det fler föreningar som står på listan att inte få
verksamhetsbidrag?

De bidrag som betalas ut av enheten Näringsliv och turism är under de två
senaste åren genomgångna (Vallonbruk i Uppland, Lövstabruk, Örbyhus
GK) och avtal är upprättade med tydliga krav på vilken motprestation
kommunen förväntar sig. Uppföljning av årets utbetalning sker under
oktober månad.
Marknadsföringsbidrag respektive sponsring kan sökas av
elitidrottsföreningar — ny policy förväntas antas på Kommunstyrelsen 29
november.
En stor satsning på Kulturarvet sker genom Kultur och Fritid.
Forts.
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§ 124 forts.
-

Hur ska Tierps kommun arbeta med turistinformation och
marknadsföring i framtiden?

Ansvaret för turistinformation och marknadsföring ligger idag på enheten
Näringsliv och turism. Sedan flera år tillbaka finns en väl fungerande
turistinformation i Lövstabruk, kommunens största besöksmål. Under 20152016 har arbetet med att forma en info-point vid Tierp Porten påbörjats. Fler
platser som är möjliga för besökare undersöks — målet är att kunna ha infopoints utspridda över kommunen.
En viktig förutsättning för att besökaren ska kunna få information är att den
finns digitalt. Arbete pågår med att utveckla nya tierp.se där turismen
kommer att få en egen ingång och som vi räknar med kommer att vara ett
bra verktyg vad gäller information till våra besökare.
Vad gäller marknadsföring av kommunen finns ett behov av större insats
baserat på analys och omvärldsbevakning. Ett flertal
marknadsföringsaktiviteter sker i samverkan med kommunala bolag,
Regionförbundet och näringslivet — främst genom Näringsliv i samverkan.
Tierps kommun deltar också i ett antal lokala och regional projekt med syfte
att stärka besöksnäringen.
Marknadsföring sker också genom Biosfärområdet Nedre Dalälven vilket
kommunen också är bidragsgivare till och som internationellt sett har ett
stort marknadsföringsvärde
Tierps kommun ingår i det regionala turismnätverket inom Visit Uppland
och i projektet Augmented Export liksom länets övriga kommuner.
Tierps kommun anordnar också egna mötesplatser och utbildningar för
aktörer inom besöksnäringen, och informerar om bidrag, projektmöjligheter
med mera.
Yttranden
Catarina Deremar (C), Bengt-Olov Eriksson (S).
Beslutet delges
Kommunsekreteraren
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Dnr KS 2016.751

§ 125

Sammanträdesplan för 2017

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa nedan angivna sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år
2017:
tisdagen den 28 februari
tisdagen den 4 april — bokslut
tisdagen den 13 juni
tisdagen den 19 september
tisdagen den 31 oktober — delårsrapport, skattesats, budget, flerårsplan
tisdagen den 19 december
att sammanträdena vid samtliga tillfällen börjar kl 18.00, utom
sammanträdet den 13 juni som startar kl 16.00 och 31 oktober, som startar
kl 13.00.
Beslutet delges
Blockchefer
Ekonomienheten
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§ 126
Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2017

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att kungörelsen om kommunfullmäktiges sammanträden år 2017 ska införas
i Arbetarbladet, Upplands Nyheter, Upsala Nya Tidning, Norra Uppland
samt på kommunens hemsida.
Bakgrund

Enligt kommunallagen 5 kap 10 § ska uppgift om tid och plats för
kommunfullmäktiges sammanträden införas minst en vecka före
sammanträdesdagen i de ortstidningar som fullmäktige fastställer.
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§ 127
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 ledamot och ersättare i
kommunfullmäktige Tierps kommun.
Regeringen, miljö- och energidepartementet — Regeringsbeslut om
entledigande och förordnande i lokala säkerhetsnämnden vid kärntekniska
anläggningarna i Forsmark.
Protokoll:
Samordningsförbundet Uppsala län — Protokoll från den 9 september 2016
Knivsta kommun — Protokollsutdrag § 141 från den 28 september 2016
Håbo kommun — Protokollsutdrag § 93 från den 26 september 2016
Östhamnars kommun — Protokollsutdrag § 86 från den 27 september 2016
Övrigt:
Dnr KS 2016.715
Från Länsstyrelsen Stockholm inkommen information om rapport från
inspektion av överförmyndare/överförmyndarnämnd.
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