
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-06-12

Tid och plats 12 juni 2018, kl. 16:00-20:20, paus kl 18:10-18:30, A-salen, kommunhuset
Paragrafer 51-76

Utses att justera Anette Petterson (S)                                   Mats Wikander (C) 

Plats och tid för justering Rådrummet, kommunhuset 2018-06-20 15:00

Beslutande 
Ledamöter Eriksson Bengt-Olov (S)

Wårdsäter Pia (S)
Nyberg Jonas (S)
Pettersson Anette (S)
Söderling Viktoria (S)
Hållstrand Lars-Peter (S)
Aspgren Wallin Erica (S)
Wiklund Barbro, Ordförande (S)
Wårdsäter Stefan (S)
Broman Helena (S)
Helgesson Torgny (S)
Färnström Lars-Olof, 1:e vice ordf (S)
Svensson Christina (S)
Wahlström Villy (S)
Friberg Linda (S)
Jansson Gunnar (S)
Sjödal Sara (C)
Kolm Erik (C)
Anna Ahlin (C) §§ 56-76
Carlberg Lotta (C)

Grimberg Anna, 2:e vice ordf (C)
Wikander Mats (C)
Boman Anna-Karin (C)
Ewert Magdalena (C)
Jansson Bengt (C)
Larsson Joakim (SD)
Westerlund Sören (SD)
Lindström Bengt (SD)
Malmberg Rosa Ingeborg (SD)
Hedberg Daniel (SD)
Blomstedt Daniel (M)
Sikberg Åsa (M)
Birkehorn-Karlsen Lars-Göran (M)
Lokander Sven (M)
Zivkovic Jelena (M)
Lundström Jenny (MP)
Gunnarsson Kenneth (MP)
Kajrup Brita (MP)
Blomster Urban (V)
Karlsson Alexander (V)
Larsson Ingrid (L)
Wisell Gunilla (KD)

Beslutande ersättare Andersson Stefan (S)
Nyberg Frida (S)
Johansson Inger (S)
Niklasson Christer (S)
Staland Peter (C) §§ 52-55

Ek Göran (SD)
Salomonsson Jan (M)
Nzisabira Emmanuel (V)

Underskrifter

Sekreterare

Sara Stråfors

Ordförande

Barbro Wiklund

Justerande 

Anette Petterson (S)                                   Mats Wikander (C)                   
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Övriga närvarande
Ersättare Lindberg Torsten (S)

Söderberg Pontus (S)
Englund Violet (S)
Wendin Per (C)
Eriksson Marianne (C)
Gejke Anders (C)
Lindgren Leif (C)
Peter Staland (C) §§ 56-76

Blomstedt Christofer (M)
Bolin Christer (M)
Rosengren Elisabeth (V)
Mujambere Alfred (L)

Tjänstemän och övriga Randi Graungaard, kommundirektör
Sara Stråfors, kommunsekreterare 
Maria Wirström, webbsändningsansvarig
Kristin Haakonsen, vaktmästeri

BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-06-12

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-20

Datum då anslaget tas ned 2018-07-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Paragrafer 51-76

Underskrift

Sara Stråfors
Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning 

Paragraf Rubrik Dnr

Upprop

Val av två justerare samt 
tillkännagivande av tid och plats för 
justering av protokollet

§ 52 Allmänhetens frågestund 2018/321

§ 53 Redovisning av kommuninvånarnas 
postlåda

2018/195

§ 54 Aktuellt från revisionen

§ 55 Allmänpolitisk debatt: Tema folkhälsa

§ 56 Fråga - Hållnäs skola Åsa Sikberg (M) 2018/375

§ 57 Fråga - Nedsläckning av landsbygden 
enligt ett 30 år gammalt beslut, är det 
rimligt? Sara Sjödal (C)

2018/502

§ 58 Fråga - Finns det planer på att åtgärda 
brister i den politiska styrningen? Sara 
Sjödal (C)

2018/503

§ 59 Fråga - Bandybanan i Söderfors Urban 
Blomster (V)

2018/549

§ 60 Fråga - Handlingsplan för att förebygga 
hedersförtryckande normer Lars-Göran 
Birkehorn Karlsen (M)

2018/560

§ 61 Fråga - Blir det fiberutbyggnad i hela 
kommunen till 2020? Lotta Carlberg 
(C)

2018/561

§ 62 Anmälan av motion - Ta fram en 
belysningsplan för kommunen Sara 
Sjödal (C)

2018/504
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§ 63 Anmälan av motion Tierps köping 100 
år - Daniel Blomstedt (M)

2018/566

§ 64 Motionssvar - Sjuknärvaro Alexander 
Karlsson (V)

2018/312

§ 65 Antagande av ny detaljplan (DP 432) 
Söderfors företagspark

§ 66 Komplettering av ekonomiska 
styrregler

2017/991

§ 67 Bildande av kommunalt naturreservat -  
Björns skärgård

2017/749

§ 68 Dataskyddsombud kommunfullmäktige 
för Tierps kommun

2018/324

§ 69 Plan- och bygglovstaxa Tierps kommun 2018/464

§ 70 Avgiftssänkning Kulturskolan 2018/420

§ 71 Redovisning av ej verkställda beslut 
utskottet arbete och omsorg 2018

2018/43

§ 72 Redovisning av ej verkställda beslut 
utskottet barn och ungdom 2018

2018/419

§ 73 Valärenden för förtroendevalda 2018 2018/191

§ 74 Återrapportering av 
kommunfullmäktiges beslut avseende 
uppdrag till kommunstyrelsen för 
perioden januari – augusti 2017, samt 
tidigare inte verkställda uppdrag vid 
tidigare återrapporteringar

2018/538

§ 75 Delgivningar 2018/176

§ 76 Sammanträdets avslutning
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 52
Dnr 2018/321     

Allmänhetens frågestund 2018 - Kommunfullmäktige 

Vid varje kommunfullmäktigesammanträde, har allmänheten möjlighet att 
ställa frågor till kommunen under ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden 
pågår i 30 minuter och startar före det ordinarie sammanträdet. Alla som vill 
är välkomna att ställa frågor om kommunens verksamheter. 

Syftet med allmänhetens frågestund är bland annat till för att skapa en 
dialog mellan allmänheten och de politiskt folkvalda för att 
kommunmedborgarna ska kunna påverka, väcka opinion och få bättre 
möjligheter att ta tillvara dina demokratiska rättigheter. Möjligheten att 
lyssna på allmänhetens frågestund finns på www.tierp.se 
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§ 53
Dnr 2018/195     

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Dnr KS 2018/209
Den 21 februari 2018 inkom ett förslag om att Tierps kommun ska inför en 
enhetlig hastighetsbegränsning i Tierps centralort. I nuläget är det ofta som 
maxhastigheten förändras, ibland på korta sträckor. Detta kan leda till 
”ofrivilliga” fortkörningsböter. Vidare föreslås en enhetlig hastighet på 
Industrigatan, förslagsvis 50km/tim, från rondellen XL-bygg till korsningen 
Industrigatan/Bräckstavägen. Ev. även bort till infarten till ridhuset. 
Industrigatan passerar flera påfarter och stundtals är korsningen ut från 
Atlas Copco hård. Inte minst viktig att respektera är att Industrigatan delar 
boendeområden och fritidsområden (Vegavallsområdet). Här rör sig många 
barn och ungdomar. Trafikplanerare Julia Cederstrand svarar: Det har inletts 
en förundersökning under hösten/vintern om att införa en och samma 
hastighet inom hela köpingen. Men det kan dröja ända till hösten 2018 innan 
det slutförs.

Dnr KS 2017/1095
Den 12 december 2017 inkom ett förslag om strålkastare vid lekpark i 
samma område som Kvarnbacken, Örbyhus. Besökare vid lekparken ska 
kunna tända strålkastaren vid behov. Chef Samhällsbyggnadsenheten, 
Thomas Kihlström svarar: I samband med utveckling av 
lekparken/Kvarnbacken kompletterades det med rundstrålande belysningar 
efter den närliggande grusade gångbanan. Bedömningen var då att den 
kompletterande belysningen, efter den grusade gångbanan, på ett 
tillfredställande sätt även belyste lekparken. Då ytterligare önskemål om 
utökad belysning inom nämnt område finns, kommer vi att göra en ny 
bedömning för eventuellt behov av kompletterande belysning. Ditt förslag 
om komplettering kommer då vara med i bedömningen med övriga 
önskemål.

Dnr KS 2018/404
Den 19 april 2018 inkom ett förslag på rastgård för hundar. En rastgård där 
man kan träna lydnad och sök samt låta hundarna leka. 
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

Markförvaltare Monica Okpe svarar att om kommunen ska kunna upplåta 
mark för detta ändamål så behövs det en motpart för att upprätta ett 
arrendeavtal.  Frågeställaren svarar att det inte finns möjlighet att ta ansvar 
för en hundrastgård.

Dnr KS 2018/498
Den 18 maj inkom ett förslag om hundrastgård bakom sjukhuset, vid sidan 
av Danielsgården upp mot kyrkan. Det som behövs att ett bättre staket och 
ett par grindar. Om man vill se en fin rastgård så finns det en i Gimo.
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§ 54
Dnr       

Aktuellt från revisionen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att lägga aktuell information från revisionen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Ordförande för revisionen Per Davidsson redogör för aktuell information
från revisionen.

Kommunen har fem revisorer varav tre representerar oppositionen. Enligt
12 kap. 1 § kommunallag (KL 2017:725) är revisonens uppgift att årligen
granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller
fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna
kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna ska också
bedöma om resultaten i den delårsrapport som enligt 11 kap. 16 § (KL) ska
behandlas av fullmäktige och årsredovisningen är förenliga med de mål
fullmäktige beslutat. I sin granskning biträds revisorerna av sakkunniga som 
ska ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som behövs för 
att kunna fullgöra uppdraget.

För revisorerna gäller bestämmelserna i kommunallagen, bestämmelser som 
påverkar kommunal revision i annan lagstiftning, utfärdade ägardirektiv för 
kommunala företag samt Reglemente för Tierps kommuns revisorer.
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§ 55
      

Allmänpolitisk debatt – Tema folkhälsa 

Debatten pågår mellan k116:30 - 18:30.
Den allmänpolitiska debatten inleds av kommunalrådet Bengt-Olov
Eriksson (S) därefter gruppledarna för Centerpartiet, Sverigedemokraterna,
Moderaterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna samt 
Kristdemokraterna. Talartiden för gruppledare i inledningsanförande vid 
allmänpolitisk debatt begränsas till 10 minuter samt att talartiden vid 
debattinlägg är 5 minuter och replik 2 minuter. Efter inledningen är debatten 
fri. 

Yttrande
Följande ledamöter yttrar sig: 
Bengt-Olov Eriksson (S)
Sara Sjödal (C)
Joakim Larsson (SD)
Daniel Blomstedt (M)
Jenny Lundström (MP)
Alexander Karlsson (V)
Ingrid Larsson (L)
Gunilla Wisell (KD)
Viktoria Söderling (S)
Lotta Carlberg (C)
Magdalena Ewert (C)
Åsa Sikberg (M) 
Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M)
Elisabeth Rosengren (V)
Ingrid Larsson (L)
Peter Staland (C)
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§ 56
Dnr 2018/375     

Fråga - Hållnäs skola Åsa Sikberg (M) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att frågan får framställas och

att frågan anses vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Åsa Sikberg (M) inkom den 9 april 2018 med en fråga där hon skriver:

Undertecknad har under den senaste tiden uppmärksammat oro bland 
föräldrarna till barn i Hållnäs skola om dess framtid. Hållnäs skola har alla 
förutsättningar för att bli en attraktiv skola. Har den fått alla förutsättningar 
från kommunledningen? Hållnäs skola håller hög kvalité i skolresultat trotts 
sin litenhet.

Mot bakgrund av ovanstående önskar undertecknad svar på följande:
Vad har kommunledningen gjort för att hitta lärare till Hållnäs skolan?
Hur gick kommunledning tillväga vid sökandet av lärare till skolan?
När började ni söka lärare? 
Vad erbjuder man för attraktiva tjänster?
Har kommunledningen hört sig för i fall någon annan aktör vill driva skola?
Hur och var har man marknadsfört skolan?
Om skolan stängs. vilka Busskostnader blir det?
Vad tänker kommunledningen göra med skolhuset om skolan läggs ner?

Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande för utskottet barn och ungdom, 
svarar på frågan. 

Beslutsunderlag 
Fråga - Hållnäs skola Åsa Sikberg (M)
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§ 57
Dnr 2018/502     

Fråga - Nedsläckning av landsbygden enligt ett 30 år gammalt 
beslut, är det rimligt? Sara Sjödal (C) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att frågan får framställas och 

att frågan anses vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Sara Sjödal (C) inkom den 21 maj 2018 med en fråga där hon skriver:

Just nu pågår ett arbete med att byta ut, sätta upp ny och plocka bort
gatubelysning runt om i kommunen. Att gamla lampor och stolpar byts ut 
till nya är bra. Att se över belysningsstrukturen i kommunen är också bra för 
att upptäcka nya platser som behöver belysas. Problemet uppstår när 
befintlig belysning plockas ned utan att ersättas med ny i enlighet med ett 
beslut fattat 1989.

Med anledning av bakgrunden ovan frågar jag kommunstyrelsens 
ordförande:
-Hur är det möjligt att gatubelysning på landsbygden nu monteras ned med
bakgrund i ett nästintill 30 år gammalt beslut?
-Finns det fler beslut som legat och väntat i mer än fem år på att verkställas, 
i så fall vilka?

Bengt-Olov Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande, svarar på frågan.

Beslutsunderlag 
Fråga - Nedsläckning av landsbygden enligt ett 30 år gammalt beslut, är det 
rimligt? Sara Sjödal (C)
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§ 58
Dnr 2018/503     

Fråga - Finns det planer på att åtgärda brister i den politiska 
styrningen? Sara Sjödal (C) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att frågan får framställas och

att frågan anses vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Sara Sjödal (C) inkom den 21 maj 2018 med en fråga där hon skriver:

Sedan en tid tillbaka monterar kommunen ned delar av gatubelysningsnätet 
på landsbygden med en hänvisning till ett beslut fattat 1989. Att ett beslut 
verkställas först nästan 30 år efter att det fattats låter högst orimligt. Hur 
kunde det bli så här? Att demokratiskt fattade beslut hamnar i malpåse och 
verkställs först efter nästan 30 år kan inte vara en slump. Uppenbarligen 
finns det en möjlighet i vårt lokala politiska styrsystem att fattade
beslut ej blir verkställda förrän efter 30 år, det är allvarligt. Det är att 
kortsluta demokratin.

Med anledning av bakgrunden ovan frågar jag kommunstyrelsens 
ordförande:
-Vilka åtgärder kommer du vidta för att täppa till luckan i det politiska
styrsystemet för att det inte ska vara möjligt att politiskt fattade beslut ska
kunna undgå att verkställas inom rimlig tid efter att de fattats?

Bengt-Olov Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande, svarar på frågan. 

Beslutsunderlag 
Fråga - Finns det planer på att åtgärda brister i den politiska styrningen? 
Sara Sjödal (C)
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§ 59
Dnr 2018/549     

Fråga KF - Bandybanan i Söderfors Urban Blomster (V) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att frågan får framställas och

att frågan anses vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Urban Blomster (V) inkom den 7 juni 2018 med en fråga där han skriver:

Till kommunstyrelsens ordförande:
Det är helt klart att bandyn i Söderfors kan ha ett lag i seriespel till nästa 
säsong. Kommer Tierps kommun att medverka till att Söderfors bandyn får 
tillgång till konstfrusen is då detta är en förutsättning för seriespel?

Jonas Nyberg (S), ordföranden för samhällsbyggnadsutskottet, svarar på 
frågan.

Beslutsunderlag 
Fråga KF - Bandybanan i Söderfors Urban Blomster (V)
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§ 60
Dnr 2018/560     

Fråga KF - Handlingsplan för att förebygga hedersförtryckande 
normer Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att frågan får framställas och

att frågan anses vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) inkom den 8 juni 2018 med en fråga där 
han skriver:

Under hösten 2017 debatterades min motion, ”Stärk demokratiska 
värderingar och mänskliga rättigheter samt motverka hedersrelaterat våld 
och förtryck i Tierps kommun”, i fullmäktige.
Kommundirektören fick redan i augusti 2017 uppdraget att genomföra andra 
att satsen i min motion, att ta fram en handlingsplan för att förebygga och 
motverka hedersförtryckande normer.

1. Är planen klar? 
2. När kommer den att presenteras för Kommunfullmäktige? 
3. Vilka fakta har man utgått ifrån när man gjort planen? 

Viktoria Söderling (S), ordförande utskottet arbete och omsorg, svarar på 
frågan. 

Beslutsunderlag 
Fråga - Handlingsplan för att förebygga hedersförtryckande normer Lars-
Göran Birkehorn Karlsen (M)  
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§ 61
Dnr 2018/561     

Fråga KF - Blir det fiberutbyggnad i hela kommunen till 2020? 
Lotta Carlberg (C) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att frågan får framställas och

att frågan anses vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Lotta Carlberg (C)) inkom den 8 juni 2018 med en fråga där hon skriver:

2013 skrev Tierps kommun avtal med Lidén Data gruppen att 90% av 
kommunens invånare skulle erbjuda fiber anslutning. År 2020 skulle hela 
projektet stå klart. Nu är det vara 1½ år kvar till år 2020. Både Lidén Data 
och andra aktörer har börjat på flera olika ställen i kommunen men det är 
långt ifrån klart. Flera byar på landsbygden har inte ens blivit tillfrågade om 
fiberdragning till sina hushåll.
 
Telia har påbörjat arbetet med att plocka ner kopparnätet på flera ställen i 
vår kommun. Många av våra kommuninnevånare är frustrerade att det går så 
långsamt och de vet inte heller om de någonsin kommer att bli tillfrågade 
om fiber i hushållet.  

Med anledning av ovanstående frågar jag därför:

- Hur fortgår fiberutbyggnaden i Tierps kommun?
- Hur ser det ut på de ställen där Telia plockat ner kopparledningarna, 

kommer de att få förtur till att få fiber indraget?
- Kommer 90 % av Tierps kommuns invånare att bli erbjudna fiber 

innan 2020? I så fal, vilka 10 % blir utan?  

Jonas Nyberg (S), ordföranden i utskottet samhällsbyggnad, svarar på 
frågan.

Beslutsunderlag 
Fråga - Blir det fiberutbyggnad i hela kommunen till 2020? Lotta Carlberg 
(C)
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§ 62
Dnr 2018/504     

Motion - Ta fram en belysningsplan för kommunen Sara Sjödal 
(C) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Sara Sjödal (C) lämnade den 21 maj 2018 in en motion med följande 
förslag: 

Just nu pågår ett arbete i kommunen med att byta ut, sätta upp ny och 
montera ned befintlig kommunal gatubelysning. Arbetet sker med 
utgångspunkt i ett nästan trettioårigt beslut tagit i en nämnd som sedan mer 
än tio års tid varit nedlagd. Mycket har hänt sedan beslutet togs.
Gatubelysning syftar till att öka trygghet och säkerhet, vilka är två viktiga 
delar en plats attraktivitet. I höst påbörjas arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan för kommunen, i samband med det vore det därför lämpligt att 
ta fram en belysningsplan för kommunen som harmoniserar med nya 
översiktsplanen och den vision som finns för kommunen. Allt arbete som 
berör förändring av den kommunala belysningen ska ha sin utgångspunkt i 
belysningsplanen. Belysningsplanen bör också ta hänsyn till de synpunkter 
som kommit fram i de trygghetsvandringar som genomförts i kommunen. 
Belysningsplanen ska omfatta såväl traditionella gatlampor som 
platsanpassad belysning vid tunnlar, torg, hållplatser, lekplatser med mera 
som behövs för att öka tryggheten och minska antalet mörka offentliga 
platser. Belysningsplanen ska omfatta hela kommunen då gatlampor på 
landsbygden och i byarna kan vara nog så värdefulla för ökad säkerhet och 
trygghet som en rad gatlampor i ett av kommunens samhällen.

Med hänvisning till bakgrunden ovan yrkar jag att kommunfullmäktige 
beslutar:

-att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en belysningsplan med
utgångspunkt i kommunens vision och nya översiktsplanen med bäring på 
att öka tryggheten i kommunen.

-att belysningsplanen revideras minst en gång varje mandatperiod för att 
vara anpassad till den lokala samhällsutvecklingen.
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Beslutsunderlag 
Motion - Ta fram belysningsplan för kommunen. Sara Sjödal (C)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen sekreterare
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§ 63
Dnr 2018/566     

Motion - Tierps köping 100 år. Daniel Blomsted (M), Jan 
Salomonsson (M), Christer Bolin (M), Jim Blomstedt (M) och 
Christofer Blomstedt (M)

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Daniel Blomstedt (M), Jan Salomonsson (M), Christer Bolin (M), Jim 
Blomstedt (M) och Christofer Blomstedt (M) lämnade den 12 juni 2018 in 
en motion med följande förslag: 

Intresset för lokalhistoria är mycket stort, vilket inte minst syns på sociala 
medier där det den senaste tiden skapats flera forum som berör den lokala 
historien i Tierps kommun. Ett stort engagemang visas genom att historiska 
bilder och berättelser delas. Frågor och funderingar ställs och besvaras.
I Tierps kommun finns ett rikt arv av historia allt från Vendeltid, fängslade 
kungar till vallonbruken och industrins vagga. Det finns även gott om 
värdefull historia från senare tid med start i att järnvägen drogs genom 
landet och stationer anlades. I kommunfullmäktigesalen kan vi läsa om hur 
Tierps köping, under pompa och ståt, ”bildades” nyårsnatten 1919/1920.
När Tierps köping fyllde 50 år manifesterades det med en ”Jubileums 
festinatti” med nittio minuter toppunderhållning av namnkunniga artister, tal 
av kommunfullmäktiges ordförande m.m. den 26 juni 1970. 
Årsskiftet 2019/2020 är det således 100 år sedan Tierp blev köping. Det 
gäller att använda kraften ur vår historia och med engagemang tryggt gå in i 
framtiden. 100-årsjubileet måste uppmärksammas.

Som ett led i jubiléet bör en standardiserad informationsplattform 
(skylt/platta) tas fram för att sättas upp runt om i kommunen så att 
lokalbefolkning, skolelever och besökare kan ta del av vår rika historia. 
Undertecknade anser att som pilotprojekt bör Freedners torg 
uppmärksammas, av markägaren Tierps kommun, med en skylt. Kanske
liggande på marken. Det är idag närmast genant att se torget på flertalet 
ställen omnämnas felstavat och att så få har en aning om vem Birger 
Freedner var.
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Birger Freedner, 1884-06-21-- 1970-01-16 hade mycket stor betydelse för 
Tierps köping. Han var polistillsyningsman, distriktsåklagare, drev 
auktionsfirma och juridisk affärsbyrå Ledamot i styrelsen för Uplands 
enskilda bank och Samrealskolan. Sakkunniganlitad, erhöll Wasaorden och 
skänkte många föremål till Tierps hembygdsförening. Freedner var 
kommunfullmäktigeledamot och ledamot i ett flertal styrelser och nämnder. 
Bl.a. ordförande i fattigvårdsstyrelsen.

Med anledning av vad vi ovan anfört hemställer vi att Kommunfullmäktige 
måtte besluta:

att uppdra till kommunstyrelsen att uppmärksamma Tierps köpings 100-
årsjubileum med lämpliga arrangemang.

att uppdra till kommunstyrelsen att och placera ut skylt/platta på Freedners 
torg med fakta om Birger Freedner som platsen är uppkallad efter.

att uppdra till kommunstyrelsen att fortsätta arbete med att skylta historiskt 
viktiga och intressanta platser med information i samråd med markägare och 
sakkunniga.

Beslutsunderlag 
Motion – Tierps köping 100 år. Daniel Blomstedt (M), Jan Salomonsson 
(M), Christer Bolin (M), Jim Blomstedt (M) och Christofer Blomstedt (M)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen sekreterare
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§ 64
Dnr 2018/312     

Motion - Sjuknärvaro Alexander Karlsson (V) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen

Beslutsmotivering 
Alexander Karlsson (V) anmäler muntlig reservation till förmån för eget 
yrkande.

Sammanfattning av ärendet

Alexander Karlsson (V) lämnade den 19 mars 2018 in en motion med titeln 
– Sjuknärvaro. Motionen anmäldes till kommunfullmäktige den 10 april 
2018 § 33. 

Jonas Nyberg (S), vice ordförande kommunstyrelsen svarar nu på motionen:

Årlig utredning av sjuknärvaro
Att utreda sjuknärvaro är svårt då det är omöjligt att ha en exakt definition 
av sjukdom. Många lider t.ex. av kroniska sjukdomar som inte gör dem 
arbetsoförmögna och som inte heller påverkar deras omgivning på 
arbetsplatsen. Det finns grader i begreppen god hälsa och ohälsa. Det är 
därför svårt och inte heller önskvärt att få ner sjuknärvaron till noll. 
Däremot ska inte medarbetare gå till arbetet då de bör vara hemma för att 
tillfriskna eller för att de sprider smitta till omgivningen.

Det är viktigt att genom attitydpåverkan få ett arbetsklimat där man tryggt 
kan vara sjukskriven då man är arbetsoförmögen eller riskerar att sprida 
smitta. Denna attitydpåverkan bör ske på arbetsplatsträffar och vid 
medarbetarsamtal. Vid dessa samtal kan frågor om sjuknärvaro ställas och 
på det sättet kan chefer få en uppfattning om hur attityden till sjuknärvaro 
är.

Handlingsplan för att sänka sjuknärvaro
I det systematiska samverkansarbetet ska handlingsplaner arbetas fram på 
alla arbetsplatser för att fånga de risker som finns i arbetsmiljön och hitta 
aktiva åtgärder för att lösa dem. Om det är problem med sjuknärvaro ska 
detta tas med i handlingsplanerna.
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Det finns en partsgemensam arbetsgrupp ledd av personalchefen som 
arbetar med att nå de mål som ställs i den arbetsmiljöpolicy som beslutats av 
Kommunfullmäktige.  I policyn framgår följande ”Arbetsmiljöarbetet ska 
integreras i det ordinarie verksamhetsarbetet och vara en viktig del i 
kommunens samverkansarbete. Samverkansgrupperna är tillika 
skyddskommittéer. Arbetsmiljöarbetet ska vara förbyggande. Tierps 
kommun ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med 
aktuell arbetsmiljölagstiftning. För att skapa förutsättningar för detta krävs 
återkommande kompetensutvecklingar på arbetsmiljöområdet”. 
Kommunen genomför två partsgemensamma arbetsmiljöutbildningar per år. 
Vid dessa kan problemet med icke önskvärd sjuknärvaro tas upp. Frågan om 
icke önskvärd sjuknärvaro kan även ingå som en viktig fråga i den 
partsgemensamma arbetsgruppens arbete.

Redovisning av sjuknärvaro i årsbokslut
Av ovan nämnda skäl är det svårt, för att inte säga omöjligt, att redovisa 
sjuknärvaro i årsbokslutet. Däremot kan arbetet som bedrivs för att förbättra 
arbetsmiljön och för att nå de arbetsmiljömål som finns i arbetsmiljöpolicyn 
redovisas. I detta arbete ingår attitydpåverkan vad gäller icke önskvärd 
sjuknärvaro.

Förslag till beslut på sammanträdet
 
Yrkande
Alexander Karlsson (V) yrkar bifall på motionen.

Bifall
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall på föreliggande förslag.  

Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Alexander 
Karlssons (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelses förslag.

Beslutsunderlag 
 KS § 91/2018
 KF § 33/2018
 Motion – Sjuknärvaro Alexander Karlsson (V)
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§ 65
Dnr      EDP 2017.1013

Antagande av ny detaljplan (DP 432) Söderfors företagspark 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att anta ny detaljplan DP 432 – Söderfors företagspark, för del av 
fastigheten Söderfors bruk 1:67 i enlighet med Plan- och bygglagen 5 kap 
27 § (2010:900).

Beslutsmotivering 
Planförslaget syftar till att möjliggöra för verksamheter i form av kontor, 
handel, lager och industri på del av fastigheten Söderfors bruk 1:67. 
Planförslaget syftar även till att möjliggöra för en återvinningscentral. In- 
och utfart anordnas från väg 760 som angränsar till planområdet. Vidare 
möjliggör planförslaget för en utbyggnad av gång- och cykelväg längs med 
del av väg 760 och in till den tilltänkta bebyggelsen i området. 

Gällande översiktsplan (ÖP 2010-2030) framhåller delar av planområdet 
som ett utpekat utbyggnadsområde. Översiktsplanens generella 
rekommendationer för Söderfors anger att ortens industrier och andra 
verksamheter ska ges möjlighet att verka och utvecklas. Planförslaget 
möjliggör för en markanvändning i enlighet med denna rekommendation 
och bedöms som helhet ligga i linje med gällande översiktsplan. 

Eftersom att de förändringar som planförslaget möjliggör för bedöms vara 
av sådan omfattning som är av intresse för allmänheten bedrivs planarbetet 
efter ett utökat förfarande i enlighet med plan- och bygglagen 2010:900.

Sammanfattning av ärendet
Under 2017 har kommunen uppmärksammat en ökad efterfrågan på 
planlagd mark för verksamheter i Söderfors. Ett flertal små och mellanstora 
företag baserade i Söderfors har uttryckt ett behov av mark för att etablera 
och expandera sina verksamheter. Med bakgrund av denna efterfrågan 
beslutade Utskottet samhällsbyggnad den 30 juni 2017 § 75 att ge 
Samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att påbörja en utredning för ny 
detaljplan för del av fastigheten Söderfors bruk 1:67. Den berörda 
fastigheten är i kommunal ägo, utgörs främst av skogsmark och angränsar 
till befintligt industriområde. Ett första planförslag arbetades fram 
(samrådshandling) och godkändes av Utskottet samhällsbyggnad 2018-01-
30 § 6. Samråd hölls mellan 2018-02-06 och 2018-03-07. 
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Inkomna yttranden har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse. 
Utifrån inkomna synpunkter under samråd arbetades planförslaget om till en 
granskningshandling och ställdes ut på granskning mellan 2018-04-18 och 
2018-05-09 i enlighet med Utskottet samhällsbyggnads beslut 2018-04-10 § 
41. Samtliga inkomna synpunkter under granskning har bemötts i ett 
granskningsutlåtande och därefter har en antagandehandling tagits fram. 
Efter granskning har endast mindre justeringar av planförslaget genomförts. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kommunen står för kostnaden för upprättandet av detaljplanen. Planarbetet 
finansieras genom att planavgift tas ut i samband med bygglovsansökan. 
Kommunen är huvudman för allmänna platser inom planområdet och 
ansvarar därmed för anläggande, skötsel och underhåll av gator och andra 
allmänna platser som kommunen är huvudman för. Kommunen ansvarar 
även för utbyggnad av vatten och avlopp. I övrigt regleras 
ansvarsfördelningen vid genomförande av detaljplanen av 
exploateringsavtal som tecknas mellan kommunen och byggherren. 
Planförslaget gör det möjligt för företag att etablera och expandera sina 
verksamheter i Tierps kommun, vilket skapar goda förutsättningar för nya 
arbetstillfällen och utökad service. I förlängningen kan planförslaget 
medföra intäkter för kommunen i form av ökade skatteintäkter.

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande

Bifall
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
KS § 86/2018
Beslut utskottet samhällsbyggnad § 66/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande (2018-05-10)
Plankarta med bestämmelser (2018-05-10)
Planbeskrivning innehållande genomförandebeskrivning (2018-05-10)
Samrådsredogörelse (2018-03-23)
Granskningsutlåtande (2018-05-10)
Fastighetsförteckning (2017-12-19, uppdaterad 2018-05-07)
Behovsbedömning (2017-10-02)
Barnchecklista (2017-10-02)
Dagvattenutredning (Ramböll, 2018-01-08)
Markteknisk undersökningsrapport (Ramböll, 2017-12-11)
PM Geoteknik (Ramböll, 2017-12-11)
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Beslutet skickas till
Planhandläggare
Administratör Samhällsbyggnad

24



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-06-12

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 66
Dnr 2017/991     

Riktlinje för ekonomisk styrning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna komplettering av de ekonomiska styrreglerna under rubriken 
Ekonomifokus enligt följande:

Bidrag till statlig infrastruktur får periodiseras.  Periodisering av bidrag till 
statlig infrastruktur sker genom att ta upp bidraget som en särskild 
balansräkningspost som upplöses på upp till 25 år. En motsvarande 
avsättning till bidraget skall också göras i balansräkningen som motsvarar 
vad som är aktiverat. Bidraget skall aktiveras i balansräkningen när det finns 
ett avtalat belopp. Bidraget skall omedelbart påbörjas att upplösas i 
resultaträkningen oavsett om överlåtelse har skett.

Sammanfattning av ärendet
Tierp växer med nya områden för att möta behovet av mark för 
bostadsbyggande, verksamheter och handel. Vid exploateringar där ny 
infrastruktur med gator och vägar möter statlig infrastrukturs vägar krävs 
ofta att ändringar och anslutningar till statlig infrastruktur görs med nya 
tillfarter/avfarter. 

För att kunna ansluta ny kommunal infrastruktur på ett ekonomiskt hållbart 
sätt till den befintliga statliga infrastrukturen i kommunen med tex 
anslutningar till  Dp 1036 Siggbo Trädgårdsstad från väg 292 samt 
infart/utfart till handelsområdet Dp 1055 så ger periodiseringen möjligheter 
att fördela kostnaden över flera år och belastningen på kommunens 
driftsbudget minskar. 

Med periodisering så fördelas kostnaden över en längre tid. Det är ju så att 
åtgärderna är att betrakta som investeringar och bör därför periodiseras på 
liknande sätt som kommunens insatser när det gällde Citybanan.

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande

Bifall
Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag. 
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Yttrande
Daniel Blomstedt (M) yttrar sig.

Beslutsunderlag 
KS § 26/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
Ekonomichef
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§ 67
Dnr 2017/749     

Bildande av kommunalt naturreservat -  Björns skärgård 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklara Björns skärgård 
som naturreservat med avgränsning enligt ”Beslutskarta Björns skärgård”, 

att reservatet får namnet Naturreservatet Björns skärgård,

att med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken ska föreskrifter angivna i 
”Beslut om bildande av Naturreservatet Björns skärgård” gälla för 
naturreservatet för att säkerställa syftet med reservatet,

att ordningsföreskrifter utfärdade med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken ska 
gälla omedelbart, även om de överklagas,

att med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken, meddela bestämmelser för förvaltningen av reservatet genom 
att fastställa den till beslutet bifogade skötselplanen, ”Skötselplan 
Naturreservatet Björns skärgård”, 

att Upplandsstiftelsen ska vara förvaltare av reservatet, samt

att kungöra beslutet i Tierps kommuns författningssamling samt i 
ortstidningarna Upsala Nya Tidning, Arbetarbladet och Lokaltidningen 
Norra Uppland.

Reservation 
Daniel Blomstedt (M) anmäler muntlig reservation till förmån för eget 
yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Upplandsstiftelsen har i flera år utrett förutsättningarna att bevara de höga 
naturvärdena och utveckla friluftslivet i Björns skärgård. Då 
Fortifikationsverket år 2010 avsåg avyttra fastigheten Björn 1:1 fattade 
Tierps kommun beslut (KS 2010/298 § 109) om att förvärva del av 
fastigheten i syfte att bilda ett kommunalt naturreservat. Upplandsstiftelsen 
förvärvade sedan fastigheten från kommunen, liksom merparten av 
resterande delar av det blivande reservatet av Bergvik Skog AB. 

27



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-06-12

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

Kommunstyrelsens utskott för samhällsbyggnad beslutade 2017-10-03 § 
130 att förelägga sakägare att framställa eventuella synpunkter på förslaget 
till beslut och skötselplan för naturreservatet Björns skärgård inom 31 dagar 
från delgivningsdagen, samt att lämna tillfälle till övriga att yttra sig senast 
den 15 november 2017. Förslaget till beslut och skötselplan ställdes även ut 
i kommunhuset och på kommunens webbplats. 

Några yttranden har föranlett att kommunen valt att precisera föreskrifterna 
mer. De preciseringar som har gjorts innebär förtydliganden och i något fall 
en mildring av naturreservatsföreskrifterna. Inkomna yttranden har också 
lett till vissa redaktionella ändringar i beslutstexter, skötselplan och kartor. 
Justeringarna innebär inte någon ytterligare inskränkning som drabbar 
sakägare, nytt samråd bedöms inte behöva genomföras. 

Upplandsstiftelsen ska ansvara för förvaltningen av naturreservatet i 
samarbete med Tierps kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkande
Daniel Blomstedt (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 

att inte bilda Naturreservatet Björns skärgård.

Bifall
Jenny Lundström (MP) och Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar bifall på 
kommunstyrelsens förslag

Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Daniel 
Blomstedt (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag 
KS § 84/2018
SHB utskottet § 64/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Bilaga 1 Beslut om bildande av Naturreservatet Björns skärgård
Bilaga 2 Skötselplan Naturreservatet Björns skärgård
Bilaga 3 Samrådsredogörelse
Karta A Beslutskarta Björns skärgård
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Karta B Översiktskarta Björns skärgård
Karta C Karta över friluftsanordningar Björns skärgård
Karta D Skötselområdeskarta Björns skärgård
Karta E Huvudsaklig förvaltningsinriktning Björns skärgård 
Kommunstyrelsens beslut 2010-10-19 § 109, KS 2010/298

Beslutet skickas till
Sakägare (med rek + mb) samt myndigheter, organisationer och övriga 
berörda enligt sändlista i ”Beslut om bildande av Naturreservatet Björns 
skärgård”
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§ 68
Dnr 2018/324     

Dataskyddsombud för Tierps kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att utse informationsstrateg Gunnel Andersson till dataskyddskyddsombud 
för Tierps kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet
Gunnel Andersson är, enl. beslut i kommunstyrelsen § 60/2018, utsedd till 
dataskyddsombud för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Tierps 
kommun. 

Den 25:e maj 2018 upphör personuppgiftslag (1998:204) och ersätts av 
dataskyddsförordning, (EU) 2016:679 med kompletterande lagstiftning. 
Enligt EU-förordningen, vilken kommer att gälla direkt som lag i alla 
medlemsländer, är det obligatoriskt för alla offentliga organ att utse ett 
dataskyddsombud. Dataskyddsombudets utnämning, ställning och uppgifter 
förtydligas i dataskyddsförordningens artikel 37-39. 

Dataskyddsombudet ska anmälas till Datainspektionen, som är statlig 
tillsynsmyndighet.

Beslutsunderlag 
 KS § 94/2018
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 KS § 60/2018
 Dataskyddsförordningen, artikel 37-39
 Länk till Datainspektionens hemsida, med information om att utse 

dataskyddsombud

Beslutet skickas till
Informationsstrateg dokumentstrategiska teamet
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§ 69
Dnr 2018/464     

Plan- och bygglovstaxa Tierps kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att anta Plan- och bygglovtaxa Tierps kommun, inklusive kart- och mättaxa.

Beslutsmotivering 
Det nya förslaget till plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, har 
justerats för att avgifterna ska ge täckning för kommunens nedlagda tid- och 
arbetskostnader. 

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 11 kap. 5 § 
kommunallagen (2017-725). Enligt självkostnadsprincipen får kommuner 
inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster de 
tillhandhåller, 11 kap 6 § KL. Även 12 kap 8-10 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900) ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter.

Sammanfattning av ärendet
Under våren 2018 har ett nytt förslag till plan- och bygglovtaxa inklusive 
kart- och mättaxa arbetats fram. Taxan har justerats med avseende på 
upplägg, rimlighet samt självkostnads- och likställighetsprincipen. 
Utredningen har bedrivits av två studenter från samhällsplanerar 
programmet i Gävle och målet har varit att ta fram ett nytt förslag på taxa 
som avspeglar kommunens situation samt ge täckning för nedlagda tids- och 
arbetskostnader. 

Utredning visar att den gällande plan- och bygglovtaxan i Tierps kommun 
har utrymme för flertalet förbättringar. Den nuvarande taxan är mycket låg 
både vad gäller tidsuppskattningen och i jämförelse med andra kommuners 
taxor. Detta ger en hänvisning om att kommunen inte får sina omkostnader 
tillgodosedda genom gällande avgifter. 
Förslaget för den nya taxan har utformats med hjälp av SKL:s  underlag för 
taxekonstruktion. Det nya taxaförslaget ska ge en tydligare koppling till 
kommunens handläggning och arbetsinsats för olika typ av ärenden. 
Upplägget på taxan ska vara tydligare att förstå och utläsa för både 
beslutsfattare, sökande och förvaltning. Taxaförslaget främjar för både 
sociala- och ekonomiska hållbarhetsaspekter och får en tydligare koppling 
till Plan- och bygglagen.
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Under de senaste tre åren ser vi en ökning av antalet komplexa ärenden både 
inom bygglovkontoret och inom plankontoret. Bygglovärendenas 
komplexitet medför att mer tid behöver läggas på granskning och 
handläggning. Även när det gäller bygglovärenden med mindre komplexitet 
ser vi att de kräver mer handläggningstid än tidigare. Vi har tidigare dragit 
fördel av ett onormalt högt utfall och en hög beslutstakt som varit 
personberoende inom handläggargruppen. Nuvarande uppsättning av 
handläggare underpresterar inte utan handläggningstakten bedöms normal 
och mer representativ över tid. 

Även inom plankontorets arbete ser vi under de tre senaste åren en ökning 
av antalet komplexa ärenden. Tidigare har vi till största del planlagt mindre 
områden och gjort ändringar inom befintliga planområden. På senare tid och 
i dagsläget genomförs planläggning för betydligt större områden som kräver 
omfattande utredningar och därmed mer handläggningstid för våra 
planarkitekter. Nuvarande taxa togs fram i samband med att nya plan- och 
bygglagen trädde i kraft 2011. Då gjordes en uppskattning av tidsbehovet 
för olika arbetsmoment inom handläggning. Uppskattningen har, inom vissa 
områden, korrigerats genom åren men en större översyn har inte genomförts 
tidigare. Den översyn som gjorts av nuvarande taxa visar att avgifterna inte 
återspeglar det tidsbehov som krävs för att säkerställa en rättsäker 
handläggning. Enligt det nya förslaget föreslås en höjning av både 
bygglovavgift och planavgift med ca 30 %, en höjning som motiveras av 
den taxaöversyn som genomförts. Även avgifterna för kart- och mättjänster 
föreslås höjas något för att bättre återspegla den arbetstid som läggs ned. 

Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkande
Bifall
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
KS § 87/2018
Utskottet samhällsbyggnad § 67/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Plan- och bygglovtaxa i Tierps kommun - Rapport gällande utvärdering om 
nytt förslag till taxa
Ny taxa tabeller

Beslutet skickas till
Chef planering och myndighet 
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§ 70
Dnr 2018/420     

Avgiftssänkning Kulturskolan 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta r

att fastställa avgiften till 300 kronor per termin fr o m hösten 2018. 

Reservation
Daniel Blomstedt (M), Sikberg Åsa (M), Birkehorn-Karlsen Lars-Göran 
(M), Salomonsson Jan (M), Lokander Sven (M), Zivkovic Jelena (M)
Larsson Joakim (SD), Westerlund Sören (SD), Lindström Bengt (SD), Ek 
Göran (SD), Malmberg Rosa Ingeborg (SD) och Hedberg Daniel (SD) 
anmäler skriftlig reservation till förmån för eget yrkande. /Bilaga/

Sammanfattning av ärendet
Nationellt har kulturskolan länge varit en angelägenhet för socioekonomiskt 
priviligierade barn och ungdomar. En påfallande stor del av de som går på 
kulturskolor runt om i landet har dessutom föräldrar som har ett förflutet 
inom kulturell verksamhet i allmänhet och inom 
musik/kulturskoleverksamhet i synnerhet. Merparten av dagens aktiva 
elever både nationellt och i Tierp hämtas från denna grupp. Orsakerna till 
detta är flera. En är kopplad till avgifter.

I dagsläget har kulturskolan i Tierp cirka 300 elever som betalar 650 kr i per 
termin och för 2017 var den budgeterade elevavgiftsintäkten 460 tkr.

Erfarenheter av avgiftsfritt i Sverige
Nationellt har nu allt fler kommuner tagit sikte på avgiftsfri verksamhet 
vilket går i linje med regeringens nationella strategi för Kulturskolan En 
inkluderande kulturskola på egen grund SOU 2016:69. Tierps kommun har 
tagit kontakt med ett 15-tal av dessa och förhört oss om de erfarenheter man 
gjort. I kontakten med avgiftsfria kommuner finns en rad lärdomar vi tagit 
del av. Samtliga avgiftsfria kommuner som vi kontaktat lyfter den 
demokratiska aspekten i att göra kulturskolan tillgänglig för alla. En annan 
aspekt som flera avgiftsfria kulturskolor lyfter fram är den nya dynamik som 
uppstått inom Kulturskolan då nya grupper finns i elevgruppen. 
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I Älvkarleby vittnar man om att det från att ha funnits en handfull elever på 
en viss skola, plötsligt fanns ett femtiotal som direkt efter att avgifter 
slopades anmäldes till kulturskolans verksamhet. Samma ska har hänt i 
bland annat Orsa, Degerfors, Åre och Strömsund. 

Dessa är kommuner där man betonar att det inte handlat om att öka antalet 
elever nämnvärt mycket, istället understryker man starkt att grundläggande 
målbild har varit att inget barn i respektive kommun ska stå utanför på 
grund av ekonomiska skäl.

Från Boden och Svenljunga berättar man att antalet personer med 
invandrarbakgrund ökat starkt. I Östhammars kommun har avgiftsfriheten 
inneburit att man ökat antalet elever i gruppundervisning. Man har även 
dragit ner den administrativa kostnaden, eftersom fakturahanteringen 
försvinner.

Tierps kommun 
För att bryta den skeva situationen kring vilka som tar del av vår verksamhet 
är frågan kring avgifter tungt vägande. Idag ger vi inte barnen/ungdomarna i 
Tierps kommun likvärdiga möjligheter att delta i verksamheten. Med största 
sannolikhet skulle sänkta avgifter på Kulturskolan hjälpa till att överbrygga 
klyftor och helt säkert innebära att fler tar till sig till kulturskolans utbud. 
Målet med avgiftssänkningen är alltså dels att sänka trösklarna för att närma 
sig kulturskolan, dels att inom den tjänstevolym som idag finns på 
kulturskolan erbjuda undervisning till fler elever.
Den stora omställningen för lärargruppen kommer att bli att ta sig an elever 
utan starkt stöd från målsmän. Kontakten med denna nya elevgrupp kommer 
ställa krav på nya arbetssätt såsom gruppundervisning och ett utökat 
projekttänk. De kulturskolor vi varit i kontakt med lyfter framförallt dessa 
två vägar fram för att kunna erbjuda undervisning för fler utan att för den 
skull öka tjänstevolymen hos personalgruppen. Man bör vara medveten om 
att en avgiftssänkt kulturskola fortfarande kommer att innebära köer till 
vissa instrument, alla kan ej få tillgång direkt då vissa instrument är mer 
populära än andra.
Information
Information har delgivits kollegiet på APT och samverkats. Risk och 
konsekvensanalys har genomförts under våren. Ändringen föreslås 
genomföras fr o m terminsstart ht-18.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Verksamheten har äskat och fått beviljat 150 tkr i ram för detta 2018 på 
halvårseffekt. Detta ger möjlighet till en sänkning från 650 tkr till 300 
tkr/termin. För att erbjuda sänkning på helårseffekt äskas ytterligare 150 tkr 
för 2019.
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Förslag till beslut under sammanträdet

Yrkande
Daniel Blomstedt (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 

att bibehålla dagens avgiftsnivå för Kulturskolan. 

Bifall
Kenneth Gunnarsson (MP), Gunilla Wisell (KD) och Alexander Karlsson 
(V) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag. 

Åsa Sikberg (M) och Joakim Larsson (SD) yrkar bifall på Daniel 
Blomstedts (M) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelses förslag och Daniel 
Blomstedts (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelses förslag.

Beslutsunderlag 
KS § 90/2018
Utskottet barn och ungdom § 47/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
Kulturskolechef 
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§ 71
Dnr 2018/43     

Redovisning av ej verkställda beslut utskottet arbete och 
omsorg 2018 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut kvartal 1 2018.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller beviljad insats 
enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har 
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när 
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt. Beslut avseende vuxna 
från 21 år som har rapporterats för perioden 1 januari till 31 mars 2018, 
d.v.s. kvartal 1, är:

Ej verkställda beslut:
 Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Beslutsdatum: 

2014-04-07.
 Kontaktperson enligt LSS. Beslutsdatum 2017-11-30.
 Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Beslutsdatum: 

2017-12-21.
 Hemtjänst enligt SoL. Beslutsdatum: 2017-11-17. 

Verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut:
 Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Beslutsdatum: 

2017-06-05. Datum för verkställighet: 2018-02-01. 
 Avlösarservice enligt SoL. Beslutsdatum: 2017-07-20. Datum för 

verkställighet: 2017-09-01.

Beslutsunderlag 
KS § 92/2018
Utskottet arbete och omsorg § 47/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
Enheten för kvalitet och strategisk utveckling
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§ 72
Dnr 2018/419     

Redovisning av ej verkställda beslut utskottet barn och ungdom 
2018 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut kvartal 1 2018.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd eller beviljad insats enligt Socialtjänstlagen (SoL) 
eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har 
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när 
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt. Beslut avseende barn och 
unga som har rapporterats för perioden 1 januari till 31 mars 2018, d.v.s. 
kvartal 1, är:

Ej verkställda beslut:
 Kontaktperson enligt LSS. Beslutsdatum: 2017-12-15. 
 Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Beslutsdatum: 

2017-09-19. 

Verkställt beslut som tidigare har rapporterats som ej verkställt:
 Kontaktperson enligt SoL. Beslutsdatum: 2017-06-09. Datum för 

verkställighet: 2018-02-01.

Beslutsunderlag 
KS § 93/2018
Utskottet barn och ungdom § 144/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
Enheten för kvalitet och strategisk utveckling
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§ 73
Dnr 2018/191     

Valärenden för förtroendevalda 2018 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna aktuella avsägelser, entlediganden och val.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har utsett nya ledamöter/ersättare i fullmäktige från och med 
den 23 april 2018 till och med den 14 oktober 2018

Parti: Centerpartiet (C)
Ny ledamot: Bengt Jansson (C)
Ny ersättare: Leif Lindgren (C)
Avgången ledamot: Catarina Deremar (C)

Parti: Kristdemokraterna (KD)
Ny ersättare: Någon ny ersättare kunde inte utses
Avgången ersättare: Kristin Lahtinen (KD)

Länsstyrelsen har utsett nya ersättare i fullmäktige från och med den 4 juni 
2018 till och med den 14 oktober 2018

Parti: Socialdemokraterna (S)
Ny ersättare : Torsten Lindberg (S)
Avgången ersättare: Hans Edin (S)

Avsägelser och entlediganden:

Sören Westerlund (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Valnämnden 
den 10 april 2018. 

Till uppdraget från och med 10 april och med 31 december 2018,
väljs: Ledamot Jonhas Åker (SD) efter Sören Westerlund

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut
Beslut från Länsstyrelsen
Inkomna Entlediganden
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Beslutet skickas till
De entledigade och valda för kännedom
Berörda organ
Förtroendemannaregistret Troman, för åtgärd
Berörd nämndsekreterare
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§ 74
Dnr 2018/538     

Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut avseende 
uppdrag till kommunstyrelsen för perioden september – 
december 2016, samt tidigare inte verkställda uppdrag vid 
tidigare återrapporteringar 2018 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna återrapporteringen för angiven period.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen 3 kap. §§14-15 ansvarar nämnd för att fullmäktiges
beslut verkställs och att redovisa hur uppdragen fullgjorts. Revisorerna har
riktat kritik för bristande återrapportering av uppdrag som fullmäktige
beslutat om. Kommunstyrelsen beslutade under 2014 att återrapportera
verkställande av kommunfullmäktiges beslut till fullmäktige två gånger om
året. Återrapportering av Uppdrag perioden januari - augusti 2017
Under perioden fattades följande beslut om uppdrag till kommunstyrelsen. 
Uppdragen består av:

Dnr
År och §

Uppdrag Status

KS 2016/713
2017 § 9

Introduktionsdag för nyanställda
Att uppdra till kommunstyrelsen att 
genomföra introduktionsdagar i enlighet 
med motionens syfte.

Uppdraget är 
genomfört. 

KS 2016.486
2017 § 31

Namngivning av gator och offentliga 
platser
Att uppdra till kommunstyrelsen att utse 
en arbetsgrupp.

Uppdraget är 
genomfört. 

KS 2016.948 
2017 § 32

Ökad trafiksäkerhet i Tierps 
kommun
att uppdra till kommunstyrelsen att 
invänta behovsinventeringen och
därefter återkomma i samband med 
budget med förslag på eventuella
åtgärder

Inventering 
pågår.
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Återrapportering av tidigare inte verkställda uppdrag vid aktuellt
rapporteringstillfälle
Följande uppdrag till kommunstyrelsen har vid tidigare återrapporteringar 
rapporterats som ej verkställda: 
(under perioden januari – augusti 2016, september-december 
2016, samt september – december 2014, var inte verkställt vid
rapporteringen av perioden.) Uppdragen består av:

KS 2017.162
2017 § 46

Inriktningsbeslut avseende bildandet 
av gemensam nämnd inom IT för 
Tierp, Älvkarleby, Östhammar, 
Knivsta och Heby kommuner
Att uppdra till kommunchefen att 
tillsammans med övriga kommuner 
utreda möjligheten att gå samman i en 
gemensam nämnd med fem kommuner.

Att uppdra till kommunchefen att 
tillsammans med övriga kommuner ta 
fram förslag till samarbetsavtal mellan 
de ingående kommunerna och 
reglemente för den gemensamma 
nämnden. 

Uppdraget 
pågår, beslut 
kommer att tas i 
KF efter 
sommaren.

KS 2017.218
2017 § 47

Riktlinje för styrdokument
Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
säkerställa att de styrdokument som inte 
är schemalagda att revideras och/eller 
bytas ut innan 2019-07-01 revideras 
enligt de nya riktlinjerna senast vid 
halvårsskiftet 2019.

Uppdraget 
pågår.

KS 2016.881
2017 § 61

Kommunen behöver en 
föreningssamordnare
Att uppdra till kommunstyrelsen att 
vidare utreda föreningsservice i 
samband med ombyggnation av 
Kulturhuset Möbeln.

Uppdraget pågår 
och man väntar 
tills 
ombyggnationen 
av Möbeln är 
klar.

Dnr
År och §

Uppdrag Status 
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Yttrande
Bengt-Olov Eriksson (S) och Daniel Blomstedt (M) yttrar sig. 

2015/757
2016 § 86

Läktare till konstgräsplanen
i Tierps kommun
Att inleda en dialog med
Nordupplands fotbollsallians
(NFA) gällande frågan om läktare.

Uppdraget är vilande
eftersom 
fotbollsalliansen
uttrycker att
de inte har behov av
detta just nu då
organisationen kring
administrationen av
planen behöver lösas
först.

2016/755
2016 § 
118

Inriktningsbeslutet avseende
LOU inom vård och
omsorgsplatser,
korttidsvistelse samt
hemtjänst
Att tillsätta en arbetsgrupp för
det fortsatta arbetet med
upprättandet av
förfrågningsunderlag, se över
en organisation som stöder
operativa styr- och
kontrollfunktioner samt
förberedande av egenregin.
----------------------------
Att tillsätta en arbetsgrupp för det 
fortsatta arbetet med LOV

Arbetsgruppen har varit 
vilande men kommer 
under 2018 börja arbetet 
utifrån den nya 
förutsättningarna.

2015/1060
2016 § 57

Ökad tillgänglighet till
fullmäktiges sammanträden och
digitalt voterings- och
närvarosystem
Att uppdra till kommunstyrelsen
att utreda möjligheter och
ekonomiska konsekvenser av att
införa ett elektroniskt närvaro- och
voteringssystem samt video
streaming av kommunfullmäktiges 
sammanträden.

Uppdraget pågår och 
kommer att färdigställas 
på fullmäktige hösten 
2018.
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§ 75
Dnr 2018/176     

Delgivningar kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Följande handlingar redovisas som bilagor i utskicket:

Diarienummer KS 2018/1
Handlings id KS 2018.2327

Diarienummer KS 2017/1039
Handlings id KS 2018.2147

Diarienummer KS 2018/500 
Handlings id KS 2018.2603
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§ 76
       

Sammanträdets avslutning 

Ordföranden tackar alla ledamöter och ersättare för det första halvårets 
genomförda sammanträden och lovordar det goda samtals- och 
debattklimatet som har rått under nämnda period och uttrycker en önskan 
om att höstens sammanträden ska fortsätta i samma anda.  Därefter önskar 
ordföranden alla en skön och trevlig sommar och avslutar sammanträdet.

2:e vice ordförande önskar ordföranden detsamma.
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