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§ 158
Dnr 2017/939

Tillägg till markanvisningsavtal
Kommunstyrelsens beslut

att godkänna sex månaders förlängning för avtalet om markanvisning,
att godkänna den nya områdesavgränsningen för avtalet.
Sammanfattning av ärendet

Till grund för avtalet ligger att Byggherren är överens med Kommunen om
bebyggelse av fastigheten. Överenskommelsen gäller ett för kommunen
attraktivt handelsområde med en större aktör men även med flera mindre
aktörer inom samma fastighet. Tilläggsavtalet tas fram för att anpassa
området till Byggherrens behov.
Syftet med tilläggsavtalet är att minska området som markanvisningsavtalet
gäller samt frigöra övrigt område för ny anvisning till annan part.
Tidsförlängningen av avtalet beror på att interna förhandlingar med
etablerande företag dragit ut på tiden.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kommunen ansvarar för utbyggnationen av allmänna V/A-nätet till
fastigheten. Anslutningsavgifter, bygglov och planavgift erläggs av
Byggherren enligt gällande taxa. Förrättningskostnaden hos lantmäteriet
bekostas av Byggherren.
Beslutsunderlag

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 93 2017-11-16
Markanvisningsavtal
Tilläggsavtal med kartbilaga
Beslutet skickas till

Chef Medborgarservice
Mark & Exploateringsansvarig

Ordf sign

Justerandes sign
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§ 159
Dnr 2017/1013

Inköp av fastighet Tierp Mehede 3:87
Kommunstyrelsens beslut

att godkänna inköp av fastigheten Mehede 3:87 enligt Kartskiss Tierp
Mehede 3:87.
Sammanfattning av ärendet

Fastighetens omfattas idag av detaljplan 227 som visar att fastigheten till
största delen består av allmän platsmark/väg. Plan- och Bygglagen reglerar
att Kommunen bör ansvara för den skötsel och det underhåll som krävs i
dessa områden. Fastigheten har idag privata ägare.
I Plan- och Bygglagen (2010:900) 6 kap 21 § regleras att i områden med
kommunalt huvudmannaskap har kommunen rätt att lösa in den mark som
är reglerad som allmän plats, och att kommunen även är skyldig att lösa in
marken om markägaren begär det.
Fastighetsägaren av Mehede 3:87 har kontaktat Tierps Kommun med
önskemål om att kommunen köper in fastigheten.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kommunen får en kostnad om 523 200 kr, vilken betalas ut under 2017.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Köpekontrakt inlösen av mark Tierp Mehede 3:87
Kartskiss Tierp Mehede 3:87
Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsenheten

Ordf sign

Justerandes sign
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§ 160
Dnr 2017/946

Instruktion för kommundirektör Tierps kommun
Kommunstyrelsens beslut

att fastställa Instruktion för kommundirektör i Tierps kommun.
Sammanfattning av ärendet

I den nya kommunallagen som träder ikraft den 12 januari 2018 föreslås att
rollfördelningen mellan de anställda och de förtroendevalda ska tydliggöras.
Varje kommun och landsting ska ha en tjänsteman som har den ledande
ställningen bland de anställda. Denna ska benämnas direktör eller ha en
annan benämning som kommunen väljer. Direktörens roll ska fastställas av
styrelsen i en instruktion.
Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman. Syftet med
instruktionen är att tydliggöra arbets- och rollfördelningen mellan
kommundirektören och kommunstyrelsen/ kommunstyrelsens ordförande,
och mellan kommundirektören och andra förvaltningschefer.
Kommundirektören är anställd av kommunstyrelsen och svarar inför denna.
Det är dock kommunstyrelsens ordförande som har i uppdrag att gå igenom
arbets- och rollfördelning med direktören.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inga kostnader kommer att belasta kommunen.
Beslutsunderlag

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 97 2017-11-16
Instruktion för kommundirektör i Tierps kommun
Beslutet skickas till

Kommundirektör

Ordf sign

Justerandes sign
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§ 161
Dnr 2017/535

Beredskapsplan för dammhaveri och höga flöden i Dalälven
Kommunstyrelsens beslut

att anta Tierps kommuns samordnade beredskapsplan för dammhaveri och
höga flöden i Dalälven.
Sammanfattning av ärendet

Sedan ett antal år tillbaka har länsstyrelserna i Dalälvslänen arbetat
samordnat med dammhaveriplaneringar. Först ut var Dalarnas län, följt av
Gävleborgs län. Under 2017 har Länsstyrelsen i Uppsala län tillsammans
med de tre Dalälvskommunerna arbetat med en samordnad beredskapsplan
för att hantera oönskade, samhällsstörande flöden i Dalälven.
Tierps kommun har sedan tidigare en plan för dammhaveri i Dalälven. Den
planen finns på Tierp.se.
Den samordnade beredskapsplanen bidrar med tidseffektivitet då den för
läsaren pekar ut problemets art, omfattning och viktiga detaljer att ha med
sig in i hanteringen av ett eventuellt haveri eller vid höga flöden.
Beslutsunderlag

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 94 2017-11-16
Tierps kommuns samordnade beredskapsplan för dammhaveri och höga
flöden
Överenskommelse för utveckling av samordnadberedskapsplaneringför
dammbrott i Dalälven (från 2012)
Länsstyrelsens WebbGIS: http://extwebbgis.lansstyrelsen.se/Dalarna/Planeringsunderlag/index.aspx?bookmark
=286
MSB:s portal för översvämningshot:
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/index.html
Beslutet skickas till

Beredskapssamordnare

Ordf sign

Justerandes sign
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§ 163
Dnr 2017/793

Regler för intern styrning och kontroll
Kommunstyrelsens beslut

att anta Regler för intern styrning och kontroll,
att reglerna ska gälla från 1 januari 2018.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fattade i juni månad 2017 beslut om att anta program
för uppföljning av och insyn i kommunens verksamheter (kf § 73/2017)
samt att anta riktlinjer för intern kontroll och insyn i kommunens
verksamheter (kf § 72/2017).
Utifrån programmets målsättning för programperioden 2018-2019 samt
programmets långsiktiga avsiktsförklaring har reglerna utformats för att
vara en stomme för det fortsatta arbetet med styrningen och kontrollen i
organisationen. Hur detta implementeras i verksamheten är en fråga för
kommunchef och tjänstemannaorganisationen.
Två av reglernas huvudrubriker, tillitsbaserat förhållningssätt i styrning och
systemperspektiv, är hämtat från de erfarenheter och reflektioner om
offentlig styrning från tillitsdelegationen (2017:56) och från statskontoret
(se rapportserie 2016:26).
Den tredje rubriken utgår från det svar som kommunstyrelsen lämnade
revisorerna 2014 avseende den interna kontrollen, där det framgår att den
interna kontrollen (riskanalysdelen) framöver ska utgå från COSOramverket (KS § 40/2014). Reglerna ska ses över vartannat år.
Beslutsunderlag

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 95 2017-11-16
Regler för intern styrning och kontroll
Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till

Verksamhetscontroller enheten Kvalitet och strategisk utveckling
Chef för Kvalitet och strategisk utveckling

Ordf sign

Justerandes sign
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§ 164
Dnr 2017/960

Regler för bidrag till föreningar, studieförbund, samt för
arbetsstipendium och årets eldsjäl
Kommunstyrelsens beslut

att anta Regler för bidrag till föreningar,
att anta Regler för bidrag till studieförbund,
att initiera ett konstnärligt arbetsstipendium samt att anta riktlinjer för detta,
att avveckla Kulturstipendiet till förmån för ovanstående konstnärliga
arbetsstipendium,
att anta Riktlinjer för utmärkelsen årets eldsjäl,
att ovanstående regler och riktlinjer gäller från och med 1 januari 2018.
Sammanfattning av ärendet

Kultur och fritid har uppdaterat bidragsreglerna för ideella föreningar och
organisationer i kommunen. Med uppdateringen följer vissa justeringar, till
exempel inrättas ett separat bidrag för föreningar som har hand om belysta
motionsspår.
Eftersom de statliga reglerna för bidrag till studieförbund ändrats,
uppdaterades även Tierps kommuns regler för detta, så att kommunen nu
helt ska följa statens fördelningsmodell, liksom andra kommuner i länet.
Vi har även initierat ett nytt konstnärligt arbetsstipendium för att stärka det
professionella kulturlivet i Tierps kommun samt uppdaterat riktlinjer för
årets eldsjäl.
Regler och riktlinjer uppdateras regelbundet för att göra dem så enkla och
tydliga som möjligt att förstå och tillämpa, både för tjänstemän och
föreningar. I samband med uppdateringarna ser vi över och anpassar de
bidrag och stipendier vi delar ut för att passa den verklighet vi lever i och de
behov vi ser. Exempel på detta är möjligheten att stärka den professionella
delen av kulturlivet på ett bättre sätt än med det nu befintliga
kulturstipendiet, samt att se till att föreningar som driver motionsspår kan
söka bidrag för detta.
Ordf sign

Justerandes sign
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Emma Andersson och Gunilla Ström från kultur och fritid redogör för
ärendet.
Beslutsunderlag

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 96 2017-11-16
Regler för bidrag till föreningar
Regler för bidrag till studieförbund
Riktlinjer för arbetsstipendium
Riktlinjer för utmärkelsen Årets eldsjäl
Beslutet skickas till

Verksamhetschef Kultur och fritid

Ordf sign

Justerandes sign
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§ 162
Dnr 2017/990

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd
Kommunstyrelsens beslut

att anta de nya riktlinjerna för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd,
att dessa ska gälla från 1 januari 2018 och att tidigare riktlinje från 14 juni
2011 ska upphävas,
att riktlinjen ska revideras varje mandatperiod.
Reservation

Joakim Larsson (SD) och Bengt Lindström (SD) anmäler skriftlig
reservation mot beslutet till förmån för eget yrkande./Bilaga/
Sammanfattning av ärendet

De nuvarande riktlinjerna för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd i
Tierps kommun, är från år 2011 och har ett behov av översyn. Sedan 2011
har samhället på olika sätt förändrats vilket ibland gett avtryck i det sociala
arbetet inom Tierps kommun. De nya riktlinjerna för försörjningsstöd och
ekonomiskt bistånd inkluderar därför de nya samhällsutmaningarna som
hanteras av försörjningsstödshandläggare inom IFO.
I arbetet med att ta fram nya riktlinjer har andra kommuners riktlinjer varit
föremål för inspiration men också aktuell lagstiftning på området har legat
till grund för översynen, samt kommunens prioriteringar som uttryckts i
nuvarande riktlinjer, inte minst barnperspektivet.
Under årens lopp har även många avslag från socialtjänster runt om i
Sverige överklagats och gått vidare inom domstolsväsendet. Dessa
prejudicerande domar har även legat till grund för arbetet.
Beslutsunderlag

Beslut utskottet arbete och omsorg § 40 2017-11-21
Tjänsteutlåtande från verksamhetsutvecklare Erik Lundström, IFO
Utskottet barn och ungdom har varit remissinstans på de delar som handlar
om barn/ungdom
Muntlig genomgång av riktlinjen

Ordf sign

Justerandes sign
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Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att avsnittet avsnittet ”Sökanden som inte bedöms stå till arbetsmarknadens
förfogande” på sid 15 kompletteras med att vägran att delta i språkstudier
också kan leda till att man inte bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande.
att avsnittet ”Rekreationsresor” på sid 45 förtydligas med en skrivning om
att bistånd till utrikes rekreationsresor överhuvudtaget inte skall beviljas.
Bifall

Viktoria Söderling (S) yrkar avslag mot Joakim Larssons (SD) yrkande och
yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår en propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden framställer proposition på föreliggande förslag samt Joakim
Larssons (SD) yrkande. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar enligt föreliggande förslag.
Beslutet skickas till

Eva Limmergård, tf verksamhetschef individ och familjeomsorgen, IFO
Erik Lundström, verksamhetsutvecklare, IFO

Ordf sign

Justerandes sign
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§ 165
Dnr 2017/875

Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap (IOP)
mellan Tierps kommun och Brottsofferjouren Uppsala län
Kommunstyrelsens beslut

att fastställa Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap (IOP)
mellan Tierps kommun och Brottsofferjouren Uppsala län.
Sammanfattning av ärendet

Enligt 5 kap 11 § socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och EU-direktivet
”Brottsoffren i centrum” (2012/29/EU) ska socialnämnden ”verka för att
den som utsatts för brott och dennes närstående får hjälp och stöd”.
För att leva upp till intentionerna i såväl lagen som EU-direktivet tecknade
Tierps kommun och Brottsofferjouren inför 2017 en ettårig
Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) i syfte att ge
stöd och vägledning i enlighet med såväl socialtjänstlagen som EUdirektivet.
Bifogade förslag till avtal är tänkt att gälla tillsvidare, så länge ingen av
parterna säger upp avtalet.
Beslutsunderlag

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 98 2017-11-16
Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap (IOP) mellan Tierps
kommun och Brottsofferjouren Uppsala län
Beslutet skickas till

Brottsofferjouren Uppsala län
IFO

Ordf sign

Justerandes sign
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§ 166
Dnr 2017/1028

Programutbud vid Högbergsskolan läsåret 2018/2019, inkl.
gymnasiesärskolans utökade program
Kommunstyrelsens beslut

att inför läsåret 2018/2019 erbjuda en organisation inom gymnasieskolan
som omfattar tio program, med redovisade inriktningar enligt nedan:
Program

Inriktning

Antal platser
per årskurs

Barn- och fritidsprogrammet

Pedagogiskt arbete
Socialt arbete
Husbyggnad

20

Ekonomiprogrammet
Ekonomi
El- och energiprogrammet
Elteknik
Fordon- och transportprogrammet Personbil
Lastbil och mobila
maskiner
Transport
Svetsteknik
Industritekniska programmet
Produkt- och
maskinteknik
Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap
Teknikprogrammet
Design- och

32
20
32

Bygg- och

20

anläggningsprogrammet

10
32
32
32

produktutveckling
Vård- och omsorgsprogrammet

20

att utöka Gymnasiesärskolan med programmet för administration, handel
och varuhantering med plats för sex elever.
Reservationer

Åsa Sikberg (M), Daniel Blomstedt (M), Sara Sjödal (C), Anna Ahlin (C),
Erik Kolm (C), Joakim Larsson (SD) och Bengt Lindström (SD) anmäler
skriftlig reservation till förmån för eget yrkande. /Bilaga/

Ordf sign

Justerandes sign
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Sammanfattning av ärendet

Gymnasiesärskolan Ro6 har för närvarande tre nationella program och två
individuella program med totalt 20 elever. De är fördelade enligt följande:
- Nationella programmen, 10 elever
- Individuella programmen, 10 elever
- Nya elever i åk 1, 6 elever
Med anledning av en trolig ökning av elever och en efterfrågan från
föräldrar och vårdnadshavare har man beslutat att starta programmet för
administration, handel och varuhantering. Programmet ska utveckla
elevernas kunskaper om och färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom
Administration, handel och varuhantering.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kostnaderna för att starta ett nytt program kan finansieras inom budgetram.
Antalet elever som kan antas första året är sex stycken.
Förslag till beslut under sammanträdet

Tilläggsyrkande
Åsa Sikberg (M) yrkar att kommunstyrelsen utöver föreliggande förslag
beslutar
att inför läsåret 2018/2019 erbjuda en organisation som även innefattar
Handelsprogrammet i nystartad form.
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till Åsa Sikbergs (M) tilläggsyrkande.
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till Åsa Sikbergs (M) tilläggsyrkande.
Bifall
Kenneth Gunnarsson (MP) yrkar avslag mot tilläggsyrkandet och yrkar
bifall till föreliggande förslag.
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår en propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Beslutsunderlag

Beslut utskottet barn och ungdom § 49 2017-11-21

Ordf sign

Justerandes sign
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Ro6 verksamheter inför läsåret 18/19 samt underlag till beslut för utökat
program administration, handel och varuhantering vid Ro6
Gymnasiesärskola.
Beslutet skickas till

Gunilla Olsson, biträdande rektor med ansvar för Gymnasiesärskolan

Ordf sign

Justerandes sign
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§ 167
Dnr 2017/1024

Beslutsattestanter och ersättare 2018 inom kommunstyrelsens
ansvarsområde
Kommunstyrelsens beslut

att som beslutsattestanter och ersättare för drift- och investeringsbudgetens
konton, vilka berör kommunstyrelsens verksamhetsområden för 2017, utse
de befattningshavare som anges i upprättade förteckningar,
att utse personalchefen och lönesamordnaren som attestant/ersättare
gällande utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt
löner och andra ersättningar till anställd personal i kommunen oavsett att
annan attestant/ersättare utsetts för ifrågavarande konton,
att utse ekonomichef och redovisningschef som attestanter för samtliga
konton inom kontoklass 1 och 2,
att utse ekonomiassistenter med kassatjänst inom ekonomienheten som
attestanter för samtliga konton inom kontoklass 1 och 2 med undantag av
konton för anläggningstillgångar,
att utse ekonomer med ansvar för momsredovisning och redovisningschef
inom ekonomienheten som attestanter för konton avseende moms inom
kontoklass 1 och 2,
att utse ekonomer och ekonomiassistenter inom ekonomienheten som
arbetar med debiteringar att vara attestanter för berörda fordringskonton
inom kontoklass 1,
att för övriga fordringskonton, skuldkonton och genomgångskonton inom
konto-klass 1 och 2 utse vederbörande ansvarig tjänsteman inom
kommunstyrelsens verksamhetsområden vilken tillika är attestant för berört
konto på drift- eller investeringsbudgeten,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att utse attestanter och
ersättare för under året nyupplagda konton.
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Sammanfattning av ärendet

Föreligger förslag från ekonomienheten om beslutsattestanter och ersättare
2018 för drift- och investeringsbudgetens verksamheter inom
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslutsattestanter och ersättare 2018 inom kommunstyrelsens
ansvarsområde
Beslutet skickas till

Ekonomienheten
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§ 168
Dnr 2017/258

Kommunstyrelsens delegationsordning 2017
Kommunstyrelsens beslut

att fastställa föreslagen revidering av delegationsordningen,
att revideringen gäller från och med 5 december 2017.
Sammanfattning av ärendet

Enhetschef IFO, Matthew McNeill har översänt förslag till ändring i
delegationsordningen. Förslaget innebär att punkterna Ubu021 och Ubu022
tas bort på grund av att delegationsförbud råder.
Enhetschef IFO, Britt-Louise Björklund har översänt förslag till ändring i
delegationsordningen. Förslaget innebär att en ny punkt gällande beslut om
ekonomisk ersättning för merkostnad vid ordinarie personlig assistents
sjukfrånvaro läggs till.
Beslutsunderlag

Förslag till ändring – Borttag av Ubu021
Förslag till ändring – Borttag av Ubu022
Förslag till ändring – Ny punkt
Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till

Kommunsekreteraren
Matthew McNeill, Enhetschef IFO
Britt-Louise Björklund, Enhetschef IFO
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§ 169
Dnr 2017/123

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut

att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt kommunallagen, inklusive
beslut som fattas med vidaredelegation.
Sammanställning över delegationsbeslut:
Bygglov
Handlings id: KS 2017.6548
Period: 2017.10.06 – 2017.11.15
Miljö- och hälsoskydd
Handlings id: KS 2017.6547
Period: 2017.10.06 – 2017.11.15
Fastställande av faderskap
Handlings id: KS 2017.6538
Period: 2017.09.05 – 2017.10.04
Handlings id: KS 2017.6539
Period: 2017.09.04 – 2017.11.02
Färdtjänst och riksfärdtjänst
Handlings id: KS 2017.6549
Period: 2017.10.06 – 2017.11.15
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser
Handlings id: KS 2017.6544
Period: 2017.09.01 – 2017.09.30
Handlings id: KS 2017.6546
Period: 2017.10.01 – 2017.10.31
Kommunala bidrag till enskilda vägar
Handlings id: KS 2017.6545
Period: Lista 2/2017
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Parkeringstillstånd
Handlings id: KS 2017.6542
Period: 2017.01.01 – 2017.09.30
Bostadsanpassningsbidrag
Handlings id: KS 2017.6541
Period: Lista 8 och 9/2017
Övriga delegationsbeslut, registrerade i Evolution
Handlings id: KS 2017.6737
Period: Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 5 december 2017,
lista 7/2017
Beslutsunderlag

Delegationslistor från verksamheterna.
Beslutet skickas till

Medborgarkansliet
Hanna Fontaeus, enhetschef IFO
Ulrika Hedqvist, chef kommunikationsenheten
Åsa Lindahl, administrativ assistent IFO
Carina Norin, administrativ assistent IFO
Ann-Mari Sundin, avgiftshandläggare IFO
Susanne Heck, administratör IFO
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§ 170
Dnr 2017/1020

Redovisning av protokoll
Kommunstyrelsens beslut

att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde 16 november 2017, § § 83-101
Utskottet samhällsbyggnad
Sammanträde 21 november 2017, § § 142-155
Utskottet barn och ungdom
Sammanträde 4 oktober 2017, allmänt § § 43-46
Sammanträde 4 oktober 2017, sekretess § § 193-216
Sammanträde 31 oktober 2017, sekretess § § 217
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation
Sammanträde 6 november 2017, § § 27-37
Tierps Energi & Miljö AB
Sammanträde 11 oktober 2017, § § 1-13
Tierps Fjärrvärme AB
Sammanträde 11 oktober 2017, § § 1-13
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§ 171
Dnr 2017/1021

Delgivning
Kommunstyrelsens beslut

att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Följande handlingar redovisas:
Diarienummer KS 2017/1
Handlings id KS 2017.5860
Handlings id KS 2017.5866
Handlings id KS 2017.5634
Handlings id KS 2017.5508
Handlings id KS 2017.6434
Handlings id KS 2017.6435
Handlings id KS 2017.5584
Handlings id KS 2017.5620
Handlings id KS 2017.5978
Handlings id KS 2017.5636
Handlings id KS 2017.6178
Diarienummer KS 2017/883
Handlings id KS 2017.5718
Diarienummer KS 2017/240
Handlings id KS 2017.5749
Diarienummer KS 2017/930
Handlings id KS 2017.5938
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§ 172
Dnr 2017/992

Taxa grävtillstånd
Kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige att anta Taxa grävtillstånd 2018,
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2018.
Sammanfattning av ärendet

För att gräva, schakta, sponta (stöd mur) eller göra liknande ingrepp i
kommunens mark krävs ett särskilt så kallat grävtillstånd från kommunen.
Tierps kommun har en befintlig taxa för detta ändamål, förslag är att
bibehålla befintlig taxa med komplettering. Kompletteringarna är baserat på
uppkomna avvikelser vid schaktning på
kommunens fastigheter enligt nedan:
Vitesuttag vid arbete på Tierps kommuns mark

Beslutsunderlag

Beslut utskottet samhällsbyggnad § 155 2017-11-21
Taxa grävtillstånd 2018
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§ 181
Dnr 2017/876

Förlängning av biblioteksplan för Tierps kommun
Kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta att förlänga Tierps kommuns
biblioteksplan till och med år 2018.
Sammanfattning av ärendet

Med hänvisning till chefsbyte, kommande val samt ombyggnation av
Möbeln till kulturhus önskar Kultur och fritid att den gällande planen får
ligga ytterligare ett år, innan vi tar nya tag och skriver en ny plan. Det går
dessutom i linje med Region Uppsalas framtagande av ny regional
kulturplan som vi då kan knyta an till i den nya biblioteksplanen.
”Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på
biblioteksområdet” 17 § bibliotekslagen. Denna befintliga planen ersätter
den biblioteksplan som antogs 2007 av kommunfullmäktige i Tierps
Kommun. Planen ska vara det styrdokument som visar inriktning och
prioriteringar i verksamheten under planperioden men också fungera som
uppföljningsbar plan för folkbibliotek och skolbibliotek i kommunen.




Målen i biblioteksplanen ska vara mätbara och följas upp varje
verksamhetsår.
Biblioteksplanen ska revideras fortlöpande, dock minst var tredje år.
Biblioteksplanen omfattar folkbibliotek-, skolbibliotek- och
gymnasiebiblioteksverksamheterna i kommunen.

Styrdokument som ligger till grund för planen är den nya bibliotekslagen
(2013:801), skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567), och
minoritetslagen (2009:724), den regionala kulturplanen, kommunens egen
vision och kulturpolicyn. Idédokument som UNESCOs
folkbiblioteksmanifest och FN:s barnkonvention har vi haft som ledstjärnor
i arbetet med biblioteksplanen.
Framtagandet av en ny biblioteksplan kräver lång framförhållning och med
hänvisning till redan nämnda faktorer anser Kultur och fritid att den
gällande biblioteksplanen kan omfatta ytterligare ett år så att fler av de
uppsatta målen kan realiseras. Det skulle också innebära en naturligare
koppling till nya regionala kulturplanen samt kommande kulturhus.
Detta skulle innebära att den befintliga planen gäller även för 2018.
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Beslutsunderlag

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 100 2017-11-16
Handläggarens tjänsteutlåtande
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§ 182
Dnr 2017/965

Strategi för närvårdsamverkan i Uppsala län 2018-2020
Kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige att anta Strategi för närvårdsamverkan i
Uppsala län 2018-2020.
Sammanfattning av ärendet
Utvecklandet av närvårdssamverkan är ett långsiktigt arbete som bygger på

goda relationer och att det finns tillit och förtroende mellan de som ska
samverka, alltså kommunerna i länet och landstinget. Arbetet måste
organiseras, struktureras och formaliseras för att bli hållbart över tid.
Kontinuerlig dialog och modet att våga gå från ord till handling är
framgångsfaktorer. En viktig utgångspunkt är en gemensam process för
framtagande av strategin för närvårdssamverkan i länet. Strategin gäller
under perioden 2018-2020 och omfattar de huvudmän i länet som bedriver
verksamhet inom hälsa, stöd, vård och omsorg. Fullmäktige i Tierps
kommun ska nu ta ställning till strategin.
Strategin är ett gemensamt styrdokument för hälsa, stöd, vård och omsorg
och tas fram i samarbete mellan Region Uppsala och kommunerna i Uppsala
län. I strategin klargörs utgångspunkterna för närvårdssamverkan i Uppsala
län. Vidare fastställs gemensamma mål och fokusområden för utvecklingen
av närvårdssamverkan. Strategin ska bidra till att säkra ett gott
omhändertagande för de personer som har behov av hälso- och
sjukvårdsinsatser och omsorg från både Region Uppsala och kommunerna.
Beslutsunderlag

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 99 2017-11-16
Strategi för närvårdsamverkan i Uppsala län 2018-2020
Handläggarens tjänsteutlåtande
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§ 173
Dnr 2017/991

Riktlinje för ekonomisk styrning
Kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Riktlinje för ekonomisk
styrning,
att riktlinjen ska gälla från och med 1 januari 2018,
att upphäva nu gällande ekonomiska styrregler från samma datum.
Reservationer

Daniel Blomstedt (M), Åsa Sikberg (M), Sara Sjödal (C), Anna Ahlin (C)
och Erik Kolm (C) anmäler skriftlig reservation till förmån för eget yrkande.
/Bilaga/
Joakim Larsson (SD) och Bengt Lindström (SD) anmäler skriftlig
reservation till förmån för eget yrkande. /Bilaga/
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige antog den 15 december 2009 § 91 ekonomiska
styrregler för Tierps kommun vilka sedan reviderades den 5 november 2013
§ 106 att börja gälla från och med 1 januari 2014. Dessa styrregler
innehåller bl.a. ett finansiellt mål som lyder:
-

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.

Den allt mer omfattande kommunala exploateringsverksamheten samt att
kommunens fastigheter ska överföras till Kommunfastigheter AB och att
investeringarna i verksamhetslokaler numera sköts av detta bolag medför att
detta finansiella mål inte längre aktuellt.
De nya reviderade ekonomiska styrreglerna, nu kallade ”Riktlinje för
ekonomisk styrning” har förutom tillkommande nya finansiella mål också
bl.a. kompletterats med avsnitt om god ekonomisk hushållning och
internkontroll.
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Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkande
Daniel Blomstedt (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet med uppdrag att omarbeta förslaget utifrån
intentionerna i sitt förslag.
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till Daniel Blomstedts (M) yrkande.
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till Daniel Blomstedts (M) yrkande om
återremiss utifrån intentionerna i sin reservation.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår en propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden framställer proposition på föreliggande förslag samt Daniel
Blomstedts (M) yrkande. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar att ärendet ska avgöras idag samt att kommunstyrelsen beslutar
enligt föreliggande förslag.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Riktlinje för ekonomisk styrning
Beslutet skickas till

Ekonomienheten
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§ 183
Dnr 2017/905

Vägledning för tillsättning av, arbete i och utvärdering av
tillfälliga fullmäktigeberedningar
Kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige att anta föreliggande Vägledning för
tillsättning av, arbete i och utvärdering av tillfälliga
fullmäktigeberedningar, efter revidering (dnr.KS 2017/905),
att denna ska gälla från 2017-12-20 till 2021-12-31.
Sammanfattning av ärendet

Den allmänna erfarenheten av fullmäktigeberedningar runt om i rikets
kommuner gör gällande att intentionen med införandet av
fullmäktigeberedningar ofta bottnar i en vilja att stärka och vitalisera
fullmäktige.
Kritikerna har dock lyft fram att beredningar kan upplevas som pratklubbar
som inte fattar några beslut och att beredningarnas uppdrag inte uppfattats
som meningsfulla, eftersom de inte påverkar beslutsprocessen.
Det står varje fullmäktigeberedning fritt att besluta om sina arbetsformer.
Demokratiberedningen har dock tagit fram ett vägledande material för
processerna med att tillsätta, arbeta i och utvärdera tillfälliga
fullmäktigeberedningar.
Syftet med vägledningen är att stärka förutsättningarna för ett lyckat
samspel mellan fullmäktigeberedningar, kommunfullmäktige och
kommunstyrelse, för att säkra att beredningarnas arbete får avsedd effekt.
Beslutsunderlag

Beslut Demokratiberedningen § 30 2017-10-19
Vägledning för tillsättning av, arbete i och utvärdering av tillfälliga
fullmäktigeberedningar

Ordf sign

Justerandes sign

31

Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-12-05

§ 184
Dnr 2017/1018

Policy vid alkohol- och drogproblem inom kommunens
verksamheter
Kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Policy vid alkohol- och
drogproblem inom kommunens verksamheter
Sammanfattning av ärendet

Då gällande policy vid drogproblem inom kommunens
förvaltningar/verksamheter är fastställd av kommunfullmäktige 2006 har det
funnits skäl att göra en revision av densamma.
För att öka möjligheten för en policy att bli känd av alla ska den vara
kortfattad. Förslaget till ny policy har därför kompletterats med en rutin som
vid behov kan revideras så att vägledningen vi hanteringen av alkohol- och
drogproblem blir så tydlig som möjligt. Det har bl.a. funnits ett behov av att
i rutinen tydliggöra rågången mellan missbruk och misskötsamhet. Detta är
viktigt för att arbetsgivaren ska kunna avgöra när rehabiliteringsåtgärder
och/eller disciplinära åtgärder ska vidtas.
Förslaget till policyn har samverkats i den Centrala samverkansgruppen.
Rutinen för hantering av alkohol- och drogproblem inom kommunens
verksamheter biläggs policyn för kännedom.
Beslutsunderlag

Policy vid alkohol- och drogproblem inom kommunens verksamheter
Rutin vid alkohol- och drogproblem inom kommunens verksamheter
Handläggarens tjänsteutlåtande
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§ 174
Dnr 2017/846

Servicetjänster utan behovsprövning
Kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta att personer som är folkpensionär
ges befogenhet att äta eller köpa matlåda på kommunens skolrestauranger
eller äldreboenden där det är möjligt,
att servicetjänster sker enligt fastställd taxa § 145/2017,
att beslut gäller från och med 1 januari 2018.
Sammanfattning av ärendet

Kostenheten har gett enheten för Kvalitet och strategisk utveckling i
uppdrag att utreda möjligheten att sänka åldern från 75 till 67 år för de
personer som vill nyttja servicetjänster utan behovsprövning.
Enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter får en kommun
tillhandahålla servicetjänster utan föregående individuell behovsprövning åt
personer som fyllt 67 år. Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda
att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig
omvårdnad. Att befogenheten gäller personer som fyllt 67 år motiveras i
propositionen (prop. 2005/06:115 s. 149) med att det föreligger en flexibel
pensionsålder med rätt att kvarstå på arbetsmarknaden till 67 år. Personer
upp till 67 års ålder bedöms normalt inte ha svårt att själva utföra de sysslor
som omfattas av begreppet servicetjänster. Av propositionen framgår att
regeringen därför anser att kommunernas möjligheter att tillhandahålla
servicetjänster åt äldre bör omfatta personer som fyllt 67 år, men att det är
kommunen som beslutar om vilken åldersgrupp som ska omfattas av en viss
tjänst.
Kommunfullmäktige (Kf) beslutade 2010-09-21 (Kf § 81/2010) att revidera
befintliga SoL-riktlinjer genom att bland annat lägga till att personer över 75
år ges befogenhet att äta eller köpa matlåda på kommunens skolrestauranger
eller äldreboenden där det är möjligt. 2013-06-11 beslutade Kf (Kf §
67/2013) att upphäva beslut § 81/2010 och anta nya Övergripande riktlinjer
för äldre och personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL).
Delen avseende befogenheten för personer 75 år och äldre att äta eller köpa
matlåda på kommunens skolrestauranger eller äldreboenden togs bort ur
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riktlinjerna. Anledningen var att befogenheten inte är en insats enligt SoL
som behöver behovsprövas och den ska därför inte vara med i kommunens
riktlinjer för tillämpning av SoL.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Beslutet kan innebära att antalet personer som kan nyttja förmånen ökar,
men det medför inga ökade kostnader eftersom möjligheten att äta ska vara
självfinansierad.
Beslutsunderlag

Beslut utskottet barn och ungdom § 40 2017-11-21
Handläggarens tjänsteutlåtande
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§ 185
Dnr 2017/482

Partistöd 2018
Kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta att partistöd utbetalas enligt angivna
belopp 2018 till alla partier med undantag av Kristdemokraterna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fastställde regler för partistöd den 16 september 2014,
§ 75 som gäller från och med den 15 oktober 2014. Enligt 5 § Årlig
utbetalning, betalas partistöd ut i förskott i januari månad efter beslut i
kommunfullmäktige. Partierna är numera skyldiga att redovisa hur
partistödet har använts och fördelats 2016.
Mottagare av partistöd ska årligen senast den 30 juni lämna en skriftlig
redovisning till Tierps kommun som visar att partistödet föregående år har
använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket
kommunallagen. Har redovisning och granskningsintyg enligt 2 kap.11
andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen,
utbetalas inget partistöd.
Partistödet består av ett grundstöd om 20 % av basbeloppet per parti och år
och mandatstöd om 57 % av basbelopp per mandat och år. Till
redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg. Mottagaren utser
själv en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis
bild av hur mottagaren har använt partistödet. Redovisningen ska granskas
av en person som partiet själv utser.
Kristdemokraterna har inte lämnat in redovisning trots påminnelser och de
kommer med anledning av detta inte att få utbetalt partistöd för 2018.
Följande partier har lämnat in redovisningar av partistöd:,
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Vänsterpartiet
och Sverigedemokraterna.
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Se sammanställning nedan:
Prisbasbelopp 201701-01

44 800 kr

Grundbidrag
Partistöd per mandat

20% av prisbasbeloppet
57% av prisbasbeloppet

Grundbidrag totalt

62 720 kr
1 225 728
kr

Stöd utifrån mandat totalt
Centerpartiet
Grundbidrag
Mandat

8 960 kr
25 536 kr

9

8 960 kr
229 824 kr

238 784 kr

1

8 960 kr
25 536 kr

34 496 kr

3

8 960 kr
76 608 kr

85 568 kr

Miljöpartiet de gröna
Grundbidrag
Mandat
3

8 960 kr
76 608 kr

85 568 kr

1

0 kr
0 kr

0 kr

6

8 960 kr
153 216 kr

162 176 kr

Folkpartiet
Liberalerna
Grundbidrag
Mandat
Vänsterpartiet
Grundbidrag
Mandat

KD Norduppland
BG*
Grundbidrag
Mandat
Moderata
samlingspartiet
Grundbidrag
Mandat
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Socialdemokratiska
arbetarpartiet
Grundbidrag
Mandat
20

8 960 kr
510 720 kr

519 680 kr

Sverigedemokraterna
Grundbidrag
Mandat
6

8 960 kr
153 216 kr

162 176 kr

Totalt

1 288 448 kr

* KD har inte lämnat in någon skriftlig redovisning och
granskningsintyg enligt reglerna, varför inget partistöd
betalas ut 2018
Beslutsunderlag

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 101 2017-11-16
Inkomna redovisningar från:
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Liberalerna
Centerpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
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§ 186
Dnr 2017/698

Redovisning av ej verkställda beslut från utskotten Arbete och
omsorg samt Barn och ungdom 2017
Kommunstyrelsens beslut

att överlämna redovisningen till kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att anmäla till inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts
senast tre månader efter beslut.
Följande beslut är rapporterade som ej verkställda per den 30 september
2017:
LSS
5 beslut om bostad med särskild service för vuxna är rapporterade som ej
verkställda.
1 beslut om ledsagarservice är rapporterat som ej verkställt.
2 beslut om kontaktperson är rapporterade som ej verkställda.
SoL över 65 år
1 beslut gällande avlastning/växelvård är rapporterat som ej verkställt
1 beslut gällande hemtjänst är rapporterat som avslutat utan att verkställas.
Beslutsunderlag

Beslut utskottet barn och ungdom § 50 2017-11-21
Beslut utskottet arbete och omsorg § 36 2017-11-21
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§ 175
Dnr 2017/128

Svar på motion - Kommunen bör införa en digital brevlåda som
stöder video och bilder
Kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.
Sammanfattning av ärendet

Lotta Carlberg (C) föreslår i en motion daterad 2 februari 2017 att
fullmäktige ska besluta
-

att Tierps kommun inför en digital brevlåda som tar emot rörlig media
såsom video och bilder.

Motionssvar
Funktionen att bifoga filer som text, bild och video i webbformulären på
tierp.se har funnits i flera år.
Formulär med möjlighet att bifoga video och bilder finns på många ställen
på tierp.se, t ex i ”Kontakta oss”, som är nåbart från samtliga sidor på
kommunens webb, samt ”Skicka förslag” och ”Synpunkter och klagomål”.
Se bifogad bild på ett sådant formulär.
Om Lotta Carlberg är ute efter mer intuitiva gränssnitt för mobilen, så finns
det appar på marknaden som gör det enkelt att fotografera eller filma t ex en
skadegörelse för felanmälan. En app laddar man ner till sin mobila enhet för
att använda gång på gång, som t ex nyhetsappar, biljettköp och spel.
Vi tror dock att viljan att ladda hem en app för en enstaka felanmälan är
liten, och erbjuder därför funktionen på kommunens webb istället, via
webbformulär.
Webbformulären kommer att utvecklas, i och med den e-tjänsteplattform
som är tänkt att införas och kopplas samman med tierp.se. I e-tjänsterna
kommer det att finnas kartfunktioner, så att man även kan ange kartposition
vid felanmälan.
I början av juni 2017 lanserade vi en ny kommunwebb, och den funktion vi
haft under flera år för att bifoga filer (text, bild, video) följde med, men vi
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tar till oss önskemålen i Lotta Carlbergs motion, och skriver tydligare vilka
sorters filer som går att bifoga.
Kortfattat:
Att bifoga filer som text, bild och video i webbformulären på kommunens
webbplats har varit möjligt sedan flera år. Vi har tagit till oss synpunkterna
och formulerar nu tydligare vilka sorters filer som går att bifoga, på nya
tierp.se.
Vi kan förvänta oss ytterligare förbättringar av formulären i och med de etjänster som planeras att kopplas samman med webbplatsen.
Exempel på formulär där man kan bifoga textfil/ bild eller video:
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Beslutsunderlag

Motion - Kommunen bör införa en digital brevlåda som stöder video och
bilder
Motionssvar - Kommunen bör införa en digital brevlåda som stöder video
och bilder
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§ 176
Dnr 2017/140

Svar på motion - Stoppa Telias nedsläckning av kopparnätet!
Kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation

Sara Sjödal (C), Anna Ahlin (C), Erik Kolm (C), Daniel Blomstedt (M), Åsa
Sikberg (M), Joakim Larsson (SD) och Bengt Lindström (SD) anmäler
skriftlig reservation till förmån för eget yrkande. /Bilaga/
Sammanfattning av ärendet

Sara Sjödal (C) och Lotta Carlberg (C) lämnade den 2 juni 2017 in en
motion med följande förslag:


att kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt och kraftfullt agera
för att stoppa Telias nedsläckning av kopparnätet i områden där
tillgången till bredband via fiber ännu inte är säkrad.

Motionssvar
Jonas Nyberg (S), vice ordförande kommunstyrelsen svarar på motionen.
Motionärerna vill att kommunen agerar för att stoppa Telias nedsläckning
av kopparnätet, i de områden där tillgången på bredband via fiber ännu inte
är säkrad.
Telias pågående utfasning av kopparnätet berör inte bara Tierps kommun
utan är landsomfattande och har redan kommit långt på vissa håll. Telia
kallar det modernisering till framtidens nät, en förändring som vid utgången
av 2016 hade gett omkring 10 000 hushåll och företag i 28 av landets
kommuner i landet modern lösning i form av mobil anslutning. Därefter har
moderniseringen fortsatt. Det finns inga uppgifter om att någon enda av de
hittills berörda ställts utan ny lösning. Omkring 30 procent av de som
berörts av avvecklingen vid utgången av 2016, hade heller inte kunnat få
bredbandsleverans via det tidigare kopparnätet. Med tillgång till framtidens
nät har även dessa blivit en del av digitaliseringen. För majoriteten av de
berörda har förändringen inneburit bättre kapacitet. Facit för dessa omkring
10 000 hushåll och företag visar även att merparten av cirka 3 000 årliga
avbrott har eliminerats. ”Framtidens nät” innebär dessutom lägre kostnader
för telefoni och bredband för de allra flesta.
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I grannkommunen Östhammar inleddes Telias stängning av kopparnätet
under 2016 och arbetet är avslutat. Ungefär 1 300 abonnenter berördes.
Östhammars kommuns motsvarighet till Tierps kommuns
bredbandssamordnare har nåtts av väldigt få synpunkter eller klagomål på
tillgång eller drift på telefoni/bredband som en följd av stängningen. De
farhågor Östhammars kommun noterat, har främst gällt den mobila
lösningens täckning och kapacitet. Oroliga har jämfört med bristande
täckning i vanlig mobiltelefoni. Den jämförelsen är missvisande, eftersom
Telias mobila lösning omfattar en mer kraftfull radiodel och möjlighet till
yttre antenn för bättre mottagning än vad traditionella mobiler har.
Den omvärldsbevakning Tierps kommun gjort bygger på referenser även
från andra hittills berörda kommuner, bland annat Nordanstig. Därifrån
redovisas att samtliga abonnenter som blev av med anslutning till
kopparnätet har fått ny tekniklösning som ”mer än tillfredsställande” fyller
deras kommunikationsbehov.
Den planerade nedsläckningen i Tierps kommun våren 2018 berör enligt
Telias underlag för övergången till ”framtidens nät” totalt 397 anslutningar i
området. Ingen av dessa finns i någon av kommunens tätorter. Telia
redovisar följande platser och antal (hushåll eller företag):
BERGBYÅS
BOTARBO
ESARBY
GUNDBO
HÅLLEN
IMUNDBO
INGSTARBO
KISBERG
KNYPPLAN
LOCKELSBO
SIKHJÄLMA
UNTRA
ÅRBÖLEBY
ÄNGSKÄR

19
11
41
19
67
26
21
9
75
9
22
19
17
42

Av dessa är det endast kunder i Bergbyås, Knypplan och Untra som fram till
nu haft möjlighet att ansluta till internet via xDSL, övriga har enbart haft
tillgång till telefonianslutning. (Flera abonnenter i tabellen ovan hör hemma
i Östhammars kommun, eftersom Telias områden inte helt följer
kommungränser.)
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Samtliga abonnenter som påverkas av nedmonteringen av kopparnätet
erbjuds mobila lösningar, om de inte kan få tillgång till fiber för telefoni och
internet. Den mobila utrustningen är radio- och antenn. Lösningen har bättre
prestanda än vanlig mobiltelefon, även på platser med ”dålig täckning”.
Kommunens servicetjänster, exempelvis trygghetslarm, går redan i dag i
huvudsak via radio och påverkas alltså inte av att kopparnätet försvinner.
Tierps kommun har inga möjligheter att som motionärerna yrkar agera för
att stoppa Telias nedsläckning av kopparnätet. Goda erfarenheter från andra
landsändar visar också att det knappast är rätt väg att gå. Snarare tyder de på
att ett bibehållet kopparnät med stor sannolikhet är negativt för
utvecklingen. Med kopparnätet kvar kan övergången till ny teknik bromsas
av att många abonnenter inte får ett incitament för att aktivt välja anslutning
till fiber eller mobil lösning.
Parallellt med utfasningen av kopparnätet pågår utbyggnad av stomnät för
bredband via fiber i Tierps kommuns geografiska område. Målet för
utbyggnad är oförändrat och gemensamt med de mål som satts upp på
nationell och regional nivå – till år 2020 ska 90 procent av alla hushåll och
företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
Kommunledningen är medveten om att bredbandsutbyggnaden i vår
kommun, liksom i övriga delar av landet, möter många utmaningar.
Exempel är marktillgång genom grävtillstånd, olönsamhet som följd av krav
på höga intrångsersättningar, olönsamhet som följd av litet kundunderlag,
arkeologiska hänsyn. Tierps kommun är inte part i exempelvis
markkonflikter, men kan spela en medlande roll och kan genom att bidra
med information, yrkesmässiga kontakter och kompetenser hjälpa till att
lösa de kommersiella aktörernas utmaningar.
Tierp spelar också rollen att hämta information samt förmedla synpunkter
och försöka påverka där det är möjligt. Ett exempel på sådant arbete är det
möte en tjänsteman från kommunen hade på näringsdepartementet i
Stockholm den 11 augusti 2017. Motpart var Alf Karlsson, statssekreterare
hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Mötets syfte var att
föra fram de positiva effekter vi ser som följd av den fysiska utbyggnad av
digital infrastruktur som pågår i kommunens område. Samtidigt påpekades
att det kvarstår utmaningar för att kunna öka utbyggnadstakten och att ökade
statliga resurser är nödvändiga. Efter det mötet kan konstateras att staten
skjutit till ytterligare 150 miljoner kronor för bredbandsutbyggnad, ett stöd
som kommer att förmedlas via länsstyrelserna och där vi väntar på besked
om bidragets spridning över landet och villkor för ansökan. Länsstyrelsen i
Uppsala underlättar bredbandsutbyggnaden genom en ny resurs som prövar
behov av grävning mot arkeologiska hänsyn.
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Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkande
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till motionen.
Daniel Blomstedt (M) yrkar bifall till Sara Sjödals (C) yrkande.
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till Sara Sjödals (C) yrkande.
Bifall
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår en propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.
Beslutsunderlag

Motion - Stoppa Telias nedsläckning av kopparnätet!
Motionssvar - Stoppa Telias nedsläckning av kopparnätet!

Ordf sign

Justerandes sign

45

Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-12-05

§ 177
Dnr 2017/549

Svar på motion - Klädpolicy för Tierps kommuns verksamheter
Kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Reservation
Joakim Larsson (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för
bifall till motionen.
Sammanfattning av ärendet

Joakim Larsson (SD) lämnade den 11 juni 2017 in en motion med följande
förslag:


Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för
en neutral klädpolicy för kommunens verksamheter i enlighet med
vad som sägs i motionen.

Motionssvar
Jonas Nyberg (S), vice ordförande kommunstyrelsen svarar på motionen.
Joakim Larsson (SD) har föreslagit att kommunstyrelsen ges i uppdrag att
utreda förutsättningarna för en neutral klädpolicy för medarbetare i
kommunens verksamheter. Motionären utgår från avgöranden i EUdomstolen i mars 2017, men gör en ofullständig tolkning av dessa
avgörandens betydelse. Vad EU-domstolen sagt i två mål som rör
diskriminering på grund av klädsel förändrar inga svenska förhållanden,
som inte redan är reglerat i svensk lag. Snarare klargör EU-domstolen ännu
tydligare vad som gäller för en arbetsgivares möjligheter och skyldigheter,
förbud mot vissa kläder eller symboler behöver inte vara diskriminering,
men kan vara indirekt diskriminering.
Skyldighet att aktivt motverka diskriminering och arbeta främjande
Arbetsgivare har en skyldighet enligt diskrimineringslagen att aktivt
motverka diskriminering kopplad till exempelvis klädsel.
Enigt diskrimineringslagen ska arbetsgivare dessutom bedriva aktiva
åtgärder som är förebyggande och som främjar att diskriminering
motverkas. Arbetsgivaren ska även på annat sätt verka för lika rättigheter
och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
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etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,
sexuell läggning eller ålder.
Mot den bakgrunden ter det sig svårt att införa en till synes neutral
klädpolicy, men som inte pekar ut en viss grupp mer än andra. En sådan
policy kan dessutom motverka att lika rättigheter och möjligheter främjas,
oavsett de diskrimineringsgrunder som angetts ovan.
Vilka skyddas av diskrimineringslagen
Den som anser sig diskriminerad måste omfattas av någon av de definitioner
av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder
som anges i lagen.
Indirekt diskriminering enligt diskrimineringslagen
En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare
genom att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som
framstår som neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar personer som
skyddas i diskrimineringslagen, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller
förfaringssättet är lämpligt och nödvändigt och kan motiveras med objektiva
faktorer.
Missgynnande uppstår när en arbetsgivare tillämpar en bestämmelse, ett
kriterium eller ett förfaringssätt, som kan förefalla neutralt, men som vid en
närmare granskning i praktiken särskilt missgynnar personer som skyddas
enligt diskrimineringslagen. Missgynnandet tar sig uttryck i att dessa
personer jämfört med andra har svårare att uppfylla kriteriet eller
bestämmelsen eller att förfaringssättet medför en negativ effekt för dem.
Tillåtet missgynnande
En arbetsgivare kan i sin verksamhet upprätta interna ordningsregler som
innebär förbud mot bärande av synliga politiska, filosofiska eller religiösa
symboler på arbetsplatsen utan att det utgör direkt diskriminering på grund
av religion eller annan trosuppfattning i den mening som avses i
diskrimineringslagen.
Däremot kan en sådan intern ordningsregel samtidigt utgöra indirekt
diskriminering om det visas att den skyldighet som regeln föreskriver och
som framstår som neutral, i praktiken medför att personer tillhörande en viss
religion eller personer med vissa övertygelser särskilt missgynnas, såvida
inte regeln är objektivt motiverad av ett berättigat mål, t.ex. hygienregler.
Tillämpning utan åtskillnad, på ett konsekvent och systematiskt sätt
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I praxis har en arbetsgivares tillämpning av en neutralitetspolicy med
interna ordningsregler, med förbud mot bärande av synliga politiska,
filosofiska eller religiösa symboler i förbindelser med sina kunder, inte
ansetts utgöra indirekt diskriminering. Det kan således vara ett berättigat
mål att vilja uppvisa politisk, filosofisk eller religiös neutralitet i
förbindelserna med kunder. En absolut förutsättning är dock att policyn
tillämpas utan åtskillnad, på ett konsekvent och systematiskt sätt.
Detta innebär i praktiken att arbetsgivaren konsekvent och systematiskt utan
åtskillnad måste ha kontroll över alla synliga politiska, filosofiska eller
religiösa symboler. Det kan gälla såväl klädsel som smycken och
tatueringar. En uppgift som kan bli mycket svår att leva upp till för
arbetsgivaren.
Att upprätta och tillämpa en sådan policy kan bli svårt och riskfyllt. Det kan
lätt få till följd att arbetsgivaren utsätter en medarbetare för det som i lagens
mening kan betraktas som trakasserier då policyn ska efterlevas. Det blir av
yttersta vikt att tillrättavisningar enligt en sådan policy inte upplevs
kränkande, då kan förbudet mot trakasserier träda in.
Attraktiv arbetsgivare som bejakar mångfald
Tierps kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare. En klädpolicy där inga
religiösa eller politiska symboler tillåts utestänga en stor grupp från att
arbeta i kommunen. Att inte vara anställningsbar på grund av klädsel och
inte kunna bidra till samhället genom att arbeta och betala skatt bidrar
istället till kommunens kostnader.
Handlingsplan för integration
Tierps kommun har antagit en strategi samt en handlingsplan för integration.
Här fastställs viktiga ställningstaganden och åtgärder för att kommunen ska
skapa bättre integration och därmed samhällsgemenskap som motionärerna
efterfrågar. Till exempel finns åtgärder för att underlätta möten mellan
människor, så att kommunens nyanlända ska känna sig välkomna och lättare
kunna lära sig svenska språket vilket gör att vi tillsammans kan bygga ett
bättre samhälle. Kommunens synsätt är att integration är en ömsesidig och
dubbelriktad process, och att acceptans och öppenhet måste finnas från både
svenskfödda och utlandsfödda.
Sammanfattning
Det är således enligt ovan angivna resonemang relaterat till
Diskrimineringslagen mycket komplicerat och potentiellt konfliktfyllt att
införa och tillämpa en klädpolicy. Komplikationer och konflikter som
motionärerna säger sig vilja motverka.

Ordf sign

Justerandes sign

48

Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2017-12-05

Dessutom skulle en klädpolicy motverka syftet med kommunens
handlingsplan för integration, och försvåra rekryteringen av nya
medarbetare.
Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Bifall
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår en propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.
Beslutsunderlag

Motion - Klädpolicy för Tierps kommuns verksamheter
Motionssvar - Klädpolicy för Tierps kommuns verksamheter
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§ 178
Dnr 2017/124

Svar på motion - Starta ett ungdomsråd - på riktigt!
Kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunfullmäktiges
presidium i samråd med kommunstyrelsens presidium i uppdrag att ta fram
ett förslag till uppdrag för demokratiberedningen som ska stärka ungas
inflytande och delaktighet i det lokala samhället,
att anse motionen besvarad.
Reservation

Sara Sjödal (C), Anna Ahlin (C), Erik Kolm (C), Daniel Blomstedt (M), Åsa
Sikberg (M) anmäler skriftlig reservation till förmån för eget yrkande.
/Bilaga/
Sammanfattning av ärendet

Sara Sjödal (C) lämnade den 2 februari 2017 in en motion med följande
förslag:


att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram och föreslå
kommunfullmäktige en struktur för ett ungdomsråd, jämbördigt de
andra råden.



att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda och föreslå
kommunfullmäktige vilka organisationer som ska tilldelas platser i
rådet.

Motionssvar
Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande i utskottet barn och ungdom svarar
på motionen.
Sara Sjödal och Lotta Carlberg har inkommit med var sin motion som båda
handlar om hur kommunen kan främja och stärka ungas inflytande och
delaktighet i samhällslivet och i politiken. Motionärerna yrkar bland annat
på att ett ungdomsråd skapas enligt samma modell som äldre- och
funktionshindraderåden, och att ungdomar ska bjudas in till ett
kommunfullmäktigemöte. Båda motionerna besvaras i detta svar.
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Unga medborgare har en viktig roll i samhällsutvecklingen och ska ses och
respekteras som medborgare med rätt att göra sin röst hörd. Det är viktigt att
ungas kunskaper, synpunkter och erfarenheter tas tillvara som en resurs i de
demokratiska processerna. Det är även viktigt för utvecklingen av vårt
politiska och demokratiska system att ungas engagemang kan fångas upp,
och vi behöver utveckla nya kanaler för ungdomars engagemang i
kommunpolitiska frågor.
Forskning visar att unga aldrig har varit så aktiva i samhällsfrågor som idag,
om man jämför med tidigare generationers aktivitet i samma ålder.
Utmaningen är alltså inte de ungas brist på engagemang, utan brister i de
strukturer och former vi erbjuder för att unga ska kunna delta i
kommunpolitiken.
Sveriges Ungdomsråd har genomfört studier om ungdomars inflytande och
lyfter i rapporten ”Ungdomar i demokratin” fram att ungdomars vilja att
delta, och på vilka sätt de vill delta, inte skiljer sig så mycket från vuxnas
syn på deltagande. Men de unga kan behöva stöd för att delta på samma
villkor. Sveriges ungdomsråd lyfter fram tre faktorer som gör att ungdomar
inte påverkar i samma utsträckning som vuxna:
- brist på kunskap om hur man kan delta och vilka kanaler som finns
- brist på erfarenheter av att delta som skapar en tröskel för att delta
- brist på resurser både i form av ekonomi och frihet i förhållande till
föräldrar, skola etc.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) konstaterar i rapporten
”Medborgardialog för unga” att det krävs förändringar i kommuner och
landsting av både kultur och struktur för inflytande för unga, förändringar
som ger alla unga möjlighet att ha ett verkligt inflytande.
SKL har identifierat ett antal generella brister som gör att satsningarna på att
ge ungdomar inflytande enbart gett en begränsad effekt på ungas inflytande:
- kommuner och landsting är inte klara över vad man menar med att
ge unga inflytande
- ansvaret för ungas inflytande läggs långt ut i organisationen
- ungas inflytande formaliseras för att lära om demokrati och inte för
att ge reellt inflytande
- ungas inflytande fokuseras på kultur- och fritidsaktiviteter
- vuxna bestämmer former för ungas inflytande för de tror de vet vad
unga behöver och vill
Slutsatsen är att det inte är de unga vi ska förändra utan att det är den interna
kulturen inom kommuner och landsting som behöver utvecklas och ibland
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förändras. Politiker och tjänstemän behöver se på ungas deltagande på ett
annat sätt än idag, eller kanske på fler sätt.
Vi behöver föra en dialog internt i kommunen om synen på och syftet med
ungas inflytande, vilken kultur som finns i organisationen och hur ansvaret
för ungas inflytande ska struktureras inom organisationen.
Två möjliga perspektiv att jobba utifrån kan vara; att kommunen vill få
kunskap om de ungas synpunkter, värderingar eller idéer kring ett visst
område eller fråga, och att den unga har möjlighet att utan styrning från
kommunen komma med idéer, förslag och synpunkter på det lokala
samhällets utveckling.
Den struktur kommunen håller på att ta fram för systematiskt arbete med
medborgardialog som en del i styrprocessen, ökar både ungdomars och
vuxnas delaktighet och möjlighet att påverka. Ungdomsgruppen är inte
homogen, utan har olika resurser för att delta och vill delta på olika sätt. I ett
arbete att bredda deltagandet bland unga ligger därför utmaningen att det
inte bara är de som är resursstarka, och som har resursstarka föräldrar, som
gör sin röst hörd. Därför behöver vi erbjuda olika former av deltagande.
Ett ungdomsråd kan vara ett sätt för inflytande, utifrån perspektivet att
kommunen vill ha unga som remissinstans i vissa frågor.
Medborgardialoger som involverar unga är ett annat sätt. När det gäller rena
skolfrågor finns redan strukturer i form av elevråd och programråd, men
dessa former är enligt SKL:s rapport svåra att utveckla till att hantera mer än
bara skolfrågor.
Våra kommunfullmäktigemöten är alltid öppna för allmänheten, men
intresset är svagt och då särskilt från ungdomar sida. Att särskilt bjuda in
unga till ett möte per år riskerar att mest bli en gest, om inte det inte har
föregåtts av ett aktivt arbete från framför allt de politiska partiernas sida för
att öka intresset bland unga för parti- och kommunpolitik.
Som SKL:s rapport signalerar, ska vi vuxna inte tro att vi vet vad unga
behöver och vill, och inte bestämma formerna för deras inflytande.
Avgörande för att utveckla ungas medinflytande i kommunpolitiken är att
de involveras i dialogen om hur de vill delta, på vilket sätt och i vilka frågor.
Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkande
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till motionen.
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Daniel Blomstedt (M) yrkar bifall till Sara Sjödals (C) yrkande.
Åsa Sikberg (M) yrkar bifall till Sara Sjödals (C) yrkande.
Bifall
Kenneth Gunnarsson (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår en propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.
Beslutsunderlag

Motion - Starta ett ungdomsråd - på riktigt!
Motionssvar - Starta ett ungdomsråd - på riktigt!
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§ 179
Dnr 2017/126

Svar på motion - Bjud in ungdomar i Tierps kommun till
kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunfullmäktiges
presidium i samråd med kommunstyrelsens presidium i uppdrag att ta fram
ett förslag till uppdrag för demokratiberedningen som ska stärka ungas
inflytande och delaktighet i det lokala samhället,
att anse motionen besvarad.
Reservation

Sara Sjödal (C), Anna Ahlin (C), Erik Kolm (C), Daniel Blomstedt (M), Åsa
Sikberg (M) anmäler skriftlig reservation till förmån för eget yrkande.
/Bilaga/
Sammanfattning av ärendet

Lotta Carlberg (C) har den 2 februari lämnat in en motion med följande
förslag:


att särskilt bjuda in ungdomar vid ett
kommunfullmäktigesammanträde per år,



att det utarbetas ett arbetsmaterial för att kunna ge en kort
information om hur kommunens politiska organisation fungerar,
bland annat vilka utskott som finns och vad det olika utskotten
arbetar med. Vad kommunstyrelsen arbetar med samt hur ett
kommunfullmäktige går till,



att nyttja allmänhetens frågestund till att låta ungdomarna ställa sina
frågor och berätta om sina idéer.

Motionssvar
Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande i utskottet barn och ungdom svarar
på motionen.
Sara Sjödal och Lotta Carlberg har inkommit med var sin motion som båda
handlar om hur kommunen kan främja och stärka ungas inflytande och
delaktighet i samhällslivet och i politiken. Motionärerna yrkar bland annat
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på att ett ungdomsråd skapas enligt samma modell som äldre- och
funktionshindraderåden, och att ungdomar ska bjudas in till ett
kommunfullmäktigemöte. Båda motionerna besvaras i detta svar.
Unga medborgare har en viktig roll i samhällsutvecklingen och ska ses och
respekteras som medborgare med rätt att göra sin röst hörd. Det är viktigt att
ungas kunskaper, synpunkter och erfarenheter tas tillvara som en resurs i de
demokratiska processerna. Det är även viktigt för utvecklingen av vårt
politiska och demokratiska system att ungas engagemang kan fångas upp,
och vi behöver utveckla nya kanaler för ungdomars engagemang i
kommunpolitiska frågor.
Forskning visar att unga aldrig har varit så aktiva i samhällsfrågor som idag,
om man jämför med tidigare generationers aktivitet i samma ålder.
Utmaningen är alltså inte de ungas brist på engagemang, utan brister i de
strukturer och former vi erbjuder för att unga ska kunna delta i
kommunpolitiken.
Sveriges Ungdomsråd har genomfört studier om ungdomars inflytande och
lyfter i rapporten ”Ungdomar i demokratin” fram att ungdomars vilja att
delta, och på vilka sätt de vill delta, inte skiljer sig så mycket från vuxnas
syn på deltagande. Men de unga kan behöva stöd för att delta på samma
villkor. Sveriges ungdomsråd lyfter fram tre faktorer som gör att ungdomar
inte påverkar i samma utsträckning som vuxna:
- brist på kunskap om hur man kan delta och vilka kanaler som finns
- brist på erfarenheter av att delta som skapar en tröskel för att delta
- brist på resurser både i form av ekonomi och frihet i förhållande till
föräldrar, skola etc.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) konstaterar i rapporten
”Medborgardialog för unga” att det krävs förändringar i kommuner och
landsting av både kultur och struktur för inflytande för unga, förändringar
som ger alla unga möjlighet att ha ett verkligt inflytande.
SKL har identifierat ett antal generella brister som gör att satsningarna på att
ge ungdomar inflytande enbart gett en begränsad effekt på ungas inflytande:
- kommuner och landsting är inte klara över vad man menar med att
ge unga inflytande
- ansvaret för ungas inflytande läggs långt ut i organisationen
- ungas inflytande formaliseras för att lära om demokrati och inte för
att ge reellt inflytande
- ungas inflytande fokuseras på kultur- och fritidsaktiviteter
- vuxna bestämmer former för ungas inflytande för de tror de vet vad
unga behöver och vill
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Slutsatsen är att det inte är de unga vi ska förändra utan att det är den interna
kulturen inom kommuner och landsting som behöver utvecklas och ibland
förändras. Politiker och tjänstemän behöver se på ungas deltagande på ett
annat sätt än idag, eller kanske på fler sätt.
Vi behöver föra en dialog internt i kommunen om synen på och syftet med
ungas inflytande, vilken kultur som finns i organisationen och hur ansvaret
för ungas inflytande ska struktureras inom organisationen.
Två möjliga perspektiv att jobba utifrån kan vara; att kommunen vill få
kunskap om de ungas synpunkter, värderingar eller idéer kring ett visst
område eller fråga, och att den unga har möjlighet att utan styrning från
kommunen komma med idéer, förslag och synpunkter på det lokala
samhällets utveckling.
Den struktur kommunen håller på att ta fram för systematiskt arbete med
medborgardialog som en del i styrprocessen, ökar både ungdomars och
vuxnas delaktighet och möjlighet att påverka. Ungdomsgruppen är inte
homogen, utan har olika resurser för att delta och vill delta på olika sätt. I ett
arbete att bredda deltagandet bland unga ligger därför utmaningen att det
inte bara är de som är resursstarka, och som har resursstarka föräldrar, som
gör sin röst hörd. Därför behöver vi erbjuda olika former av deltagande.
Ett ungdomsråd kan vara ett sätt för inflytande, utifrån perspektivet att
kommunen vill ha unga som remissinstans i vissa frågor.
Medborgardialoger som involverar unga är ett annat sätt. När det gäller rena
skolfrågor finns redan strukturer i form av elevråd och programråd, men
dessa former är enligt SKL:s rapport svåra att utveckla till att hantera mer än
bara skolfrågor.
Våra kommunfullmäktigemöten är alltid öppna för allmänheten, men
intresset är svagt och då särskilt från ungdomar sida. Att särskilt bjuda in
unga till ett möte per år riskerar att mest bli en gest, om inte det inte har
föregåtts av ett aktivt arbete från framför allt de politiska partiernas sida för
att öka intresset bland unga för parti- och kommunpolitik.
Som SKL:s rapport signalerar, ska vi vuxna inte tro att vi vet vad unga
behöver och vill, och inte bestämma formerna för deras inflytande.
Avgörande för att utveckla ungas medinflytande i kommunpolitiken är att
de involveras i dialogen om hur de vill delta, på vilket sätt och i vilka frågor.
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Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkande
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till motionen.
Daniel Blomstedt (M) yrkar bifall till Sara Sjödals (C) yrkande.
Bifall
Kenneth Gunnarsson (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår en propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.
Beslutsunderlag

Motion - Bjud in ungdomar i Tierps kommun till kommunfullmäktige
Motionssvar - Motion - Bjud in ungdomar i Tierps kommun till
kommunfullmäktige
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§ 180
Dnr 2017/547

Svar på motion - Husnära vattenåtervinning vid nybyggnation
Kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Reservation

Sara Sjödal (C), Anna Ahlin (C), Erik Kolm (C), Daniel Blomstedt (M), Åsa
Sikberg (M) anmäler skriftlig reservation till förmån för eget yrkande.
/Bilaga/
Sammanfattning av ärendet

Lotta Carlberg (C) har den 9 juni 2017 lämnat in en motion med följande
förslag:


att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en plan för
vattenhushållning som omfattar såväl sparåtgärder som nya
lösningar för att dricksvatten även i framtiden ska räcka och hålla en
god kvalitet.

Motionssvar

Jonas Nyberg (S), vice ordförande kommunstyrelsen svarar på motionen.
Lotta Carlberg (C) föreslår en plan för vattenhushållning som omfattar
sparåtgärder som nya lösningar för att dricksvatten även i framtiden ska
räcka och hålla god kvalitet.
Som en av anledningarna, hänvisas bl.a. till att det på många ställen i
Sverige är låga grundvattennivåer.
Hur ser det ut i Tierps kommun
På många platser i Sverige har grundvattennivåerna varit mycket låga på
grund av låg nederbördsmängd under ett antal år, en markant återhämtning
har dock skett under hösten i år.
I Tierps kommun så har tillgången på vatten i de kommunala vattentäkterna
varit mycket god.
De flesta kommunala vattentäkterna ligger på eller i anslutning till
Uppsalaåsen. Vattentillgången och vattenkvaliteten är god för alla dessa
vattentäkter och TEMAB har inte sett någon påverkan från torråren. Det
borrades nyligen en ny brunn i de södra delarna av Tierps del av åsen och
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enligt brunnsborraren, som även genomförde provpumpning av den nya
brunnen, är vattentillgången ”mycket god”.
Även de vattentäkter som inte ligger på eller i anslutning till Uppsalaåsen,
två stycken, har klarat sig trots lägre grundvattennivå utan att tillgång eller
kvalitet försämrats.
Myndighetskrav
Det finns idag inte några myndighetskrav och det är inte på gång nya krav
rörande vattenåtervinning.
Risker
I Sverige finns teknik att köpa för enskilda fastigheter eller ett fåtal
fastigheter, storskaliga anläggningar är ännu inte utvecklade för den svenska
marknaden.
Det finns risker med att begära att nybyggnationer ska genomföras med de
åtgärder som nämns i motionen.
Dels innebär det investering i ny infrastruktur och det kommer att leda till
höjd VA-taxa. Enligt vattentjänstlagen skall taxan bestämmas så att
kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och
rättvist. Om vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter på grund av
särskilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning
avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet, kommer det att
innebära särskild taxa för dessa. Det innebär troligtvis att de nya
fastigheterna får anslutningsavgifter för två avloppssystem och högre
kostnader för driften, då det är två separata avloppssystem.
Dels kan det bli dyrare för exploatörer och byggherrar som bli tvungna att
införa ny teknik i sina byggnationer och anläggning av ledningar i mark.
Sammanfattning
Den tekniska utvecklingen för denna typ av anläggningar i Sverige, är inte
utvecklad och därmed ganska oprövad, vilket innebär ett risktagande både
tekniskt och ekonomiskt.
Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkande
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till motionen.
Daniel Blomstedt (M) yrkar bifall till Sara Sjödals (C) yrkande.
Bifall
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
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Beslutsgång

Ordföranden föreslår en propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.
Beslutsunderlag

Motion - Husnära vattenåtervinning vid nybyggnation
Motionssvar - Husnära vattenåtervinning vid nybyggnation
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