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Innehållsförteckning
Paragraf Rubrik

Dnr

Upprop
Val av två justerare samt
tillkännagivande av tid och plats för
justering av protokollet
§ 77

Ändring av föredragningslistan

§ 78

Allmänhetens frågestund

2018/321

§ 79

Redovisning av kommuninvånarnas
postlåda

2018/202

§ 80

Aktuellt från revisionen

§ 81

Anmälan av motion - Ompröva
kommunens bolagsorganisation - Sven
Lokander (M) och Lars-Göran
Birkehorn Karlsen (M)

2018/676

§ 82

Fråga - Finns tillräcklig kapacitet att
förse lantbruket med färskvatten om
krisbehov uppstår? - Sara Sjödal (C)

2018/660

§ 83

Tillägg till ersättningsreglementet
förtroendevalda

2018/278

§ 84

Framtagande av ny översiktsplan för
Tierps kommun

§ 85

Gemensam IT-nämnd: KnivstaÖsthammar-Tierp-Heby-Älvkarleby

2017/162

§ 86

Revidering av taxa avseende markpriser
och återtagningsavgift

2018/634

§ 87

Remissvar - Naturreservatet Florarna i
Tierps och Östhammars kommuner

2018/637

§ 88

Avfallsplan för Tierps kommun 20192022 - Beslut om betydande
miljöpåverkan

2018/282
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§ 89

Redovisning av ej verkställda beslut
utskottet barn och ungdom 2018

2018/419

§ 90

Redovisning av ej verkställda beslut
utskottet arbete och omsorg 2018

2018/43

§ 91

Redovisning av ej besvarade motioner
2018

2018/780

§ 92

Revisionsberättelse för år 2017
avseende gemensam
överförmyndarnämnd

2018/351

§ 93

Fyllnadsval samordningsförbundet
rehabiliteringsområde Uppsala län

2018/430

§ 94

Val av borgerlig begravningsförrättare

2018/826

§ 95

Valärenden för förtroendevalda

2018/191

§ 96

Delgivning

2018/176

§ 97

Sammanträdets avslutande
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§ 77
Ändring av föredragningslistan
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att ändra föredragningslistan på följande sätt:




Ärende Val av borgerlig begravningsförrättare, tas upp som ärende
19
Nytt ärende Valärenden för förtroendevalda, tas upp som ärende 20
Ärende Delgivning tas upp som ärende 21

Ordf sign

Justerandes sign
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§ 78
Dnr 2018/321

Allmänhetens frågestund
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

Ordf sign

Justerandes sign
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§ 79
Dnr 2018/202

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Dnr KS 2018/585
Den 15 juni inkom ett förslag om en ny och säker återlämnings-box till
Tierps bibliotek. Bibliotekschefen svarar att av säkerhetsskäl har man valt
att ta bort bokinkastet och i nuläget har man inga möjligheter att återinföra
bokinkastet. Bibliotekschefen informerar om vilka öppettider biblioteket har
för återlämnande av böcker.
Dnr KS 2018/708
Den 2 augusti inkom ett förslag om sänkt hastighet till 30 km/h i villa
området runt hela Tolftaliden. Det är många barn och äldre i området. För
miljön och säkerheten så vore det rimligt att det är 30 km/h i hela området,
skyltarna finns, bara att ta bort de som visar på 50 km/h. Samhällsplanerare
Trafik och infrastruktur svarar att det borde vara en rimlig bashastighet om
30 km/h inom Tierps köpings tätbebyggda områden. Det kommer under
hösten tas fram underlag och förslag på att skapa en enhetlig
hastighetssättning inom köpingen. Men det är inte säkert att det kommer att
genomföras. Samhällsplaneraren kommer att hålla medborgaren uppdaterad
i ärendet under hösten.
Dnr KS 2018/710
Den 4 augusti inkom förslag på att något måste göras åt vägen som går till
det populära badet Trollsjön. En cykelväg skulle kunna göras förbi 4Hgården och jämsmed E4 genom skogen upp till trollsjön och vägen skulle
behöva asfalteras. Ett annat förslag är att förtydliga vilken sida cyklister och
fotgängare ska hålla sig till. Vidare lämnas ett förslag om att Tämnarån ska
röjas från fallna träd och annat hinder så man enklare kommer fram med
kanot. Samhällsplanerare Trafik och infrastruktur svarar på frågan gällande
väg till Trollsjön. Det har inkommit flera önskemål om cykelväg till
Trollsjön men tyvärr kan vi som kommun inte validera en asfaltering av
denna sträckning då det med stor sannolikhet finns flertalet platser med
samma behov och förutsättningar vilket leder till att samtliga inte kan ges
Ordf sign

Justerandes sign
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samma förbättringar. Kommunen ska se över möjligheten att ändra ytskiktet
på vägen så det ska bli mer cykelvänligt. Naturvårdshandläggare svarar på
frågan gällande Tämnarån. Tyvärr finns det ingen tidsplan för att inspektera
och röja kanotleden från fallna träd men det ska ses över så leden blir
framkomlig igen. Tämnarån hyser höga naturvärden och är dessutom
strandskyddat område, så de åtgärder som behövs göras måste ske med stor
naturvårdshänsyn. Detta betyder att träd som fallit ner i vattnet kanske inte
tas bort helt utan flyttas närmare strandkanten, då den döda veden ger skydd
för fiskar och andra arter i ån. Här behövs alltså en balans mellan
friluftslivet och naturvården hittas, så att båda intressena får det utrymme
som de behöver i ån.
Dnr KS2018/531
Den 30 maj inkom ett förslag om en ny asfalterad cykelväg från Vegavallen
till badet vid Trollsjön. Det kanske går att bygga den i etapper för att sprida
ut kostnader på några år. Samhällsplanerare trafik och infrastruktur svarar
att det har kommit flera önskemål gällande vägen till Trollsjön. Tierps
kommun kan inte validera en asfaltering av denna sträckning då det med
stor sannolikhet finns flertalet platser med samma behov och
förutsättningar. Kommunen kommer att se över möjligheten att ändra
ytskiktet sand/stenblandning som gör underlaget mer cykelvänligt. Detta
kommer att genomföras under våren. Angående att bilar kör nära och blir en
riskfaktor kan vara något som behöver ses över för att bedöma om bilar ska
kunna använda denna farled. Samhällsplanerare Trafik och infrastruktur
kommer att återkoppla mars nästa år för att uppdatera om läget kring
Trollsjön.
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§ 80
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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Justerandes sign
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§ 81
Dnr 2018/676

Anmälan av motion - Ompröva kommunens bolagsorganisation
- Sven Lokander (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet

Sven Lokander (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) lämnade den 16
juli 2018 in en motion med följande förslag:
Kommunen har genomfört en omfattande omorganisation sedan 2016, där
man bildat två stycken kommunalägda aktiebolag, Tierps
kommunfastigheter AB och Tierps energi och miljö AB. Till dessa
nybildade bolag och till har kommunen överfört ägandet och ansvaret för en
mycket stor del av kommunens verksamhet och dessutom överfört ägandet
av de tidigare kommunägda affärsdrivande bolagen AB Tierpsbyggen och
Tierps fjärrvärme AB. Därmed återstår det endast för Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige att godkänna bolagens självkostnader och betala den
hyra eller de avgifter som bolagen presenterat.
De folkvalda politikerna i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen bör
återfå makten från aktiebolaget TEMAB. Det är olyckligt ur demokratisk
synpunkt att bolagen är både planerare, beställare och utförare av
verksamheterna. Kommunens politiker ges inte möjlighet att debattera
lämpligheten av besluten. Inte heller har de möjlighet att anmäla alternativa
lösningar eller reservationer. Det är inget som hindrar att kommunen
upphandlar utförandetjänster i konkurrens där även det kommunala bolagen
kan lämna anbud. Det bör vara kommunen själv som upphandlar och köper
sina tjänster efter en demokratisk politisk prövning. Vi vill att Temab blir ett
kommunalt tjänsteföretag som endast arbetar i konkurrens med andra
privata utförare på affärsmässiga villkor. Vissa fastigheter ur Tierpsbyggens
och delar av Tierps Kommunfastigheters bestånd samt hela Temab:s
entreprenadverksamhet kan avyttras. Större investeringar i kommunens
bolag bör underställas kommunen innan igångsättnings beslut. Detta för att
alla kostnader för drift och investering slutligen drabbar kommunen som
brukare och hyresgäst. Ansvaret för kommunens monopolverksamheter bör
ligga på de folkvalda politikerna och inte på bolagsstyrelserna.
Ordf sign

Justerandes sign
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Med anledning av vad vi ovan anfört hemställer vi att Kommunfullmäktige
måtte besluta:
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda och föreslå hur ägande och
rådighet över kommunens monopolverksamheter kan återgå till kommunen
att affärsdrivande verksamheter i de kommunala bolagen i möjligaste mån
avyttras till externa intressenter
att Temab förhindras att göra fastighetsaffärer som kan påverka bolagets
självkostnader och därmed förutses bli avgiftsfinansierade.
att större investeringar i kommunens bolag ska underställas kommunen
innan igångsättnings beslut.
att ledande politiker i kommunstyrelsen inte bör inneha ordförandeplatser i
de kommunala bolagens styrelser.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Motion - Ompröva kommunens bolagsorganisation, Sven Lokander
(M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens sekreterare

Ordf sign

Justerandes sign
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§ 82
Dnr 2018/660

Fråga - Finns tillräcklig kapacitet att förse lantbruket med
färskvatten om krisbehov uppstår? - Sara Sjödal (C)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att frågan får framställas och
att frågan anses vara besvarad.
Sammanfattning av ärendet

Sara Sjödal (C) inkom den 13 juli 2018 med en fråga där hon skriver:
Just nu råder extrem torka. En av följderna är foderbrist inom lantbruket
som allvarligt hotar den svenska livsmedelsproduktionen då effekterna av
utslaktning är långsiktiga. Finns det vid en sådan nödsituation tillräcklig
kapacitet som täcker hela kommunen för att tillhandahålla färskvatten till
kommunens lantbrukare som är beroende av färskvatten i sin produktion av
livsmedel? Finns tillräckligt många tankbilar? Kan färskvatten levereras till
aktuella lantbruk inom någon timme från det att akut läge uppstått? Har
kontakt tagits med LRFs kommungrupp för att ta fram en krisplan för att
säkra vattentillgången?
När brunnen sinar på en djurgård är det ren katastrof. Förutom drastiska
åtgärder vad gäller att minska djurens lidande innebär det en ekonomisk
katastrof på grund av kvalitetsproblem då en mjölkgård inte har tillgång till
rent vatten för disk av mjölkutrustning.
Jag konstaterar att Tierps kommun hade behövt ha en nödvattenplan. Nu
finns ingen sådan och då behöver den specifika frågan om vattentillgång för
den lokala livsmedelsproduktionen lyftas. När brunnen sinar på ett lantbruk
handlar det om mycket stora volymer rent vatten som snabbt ska fram. är
kommunens krisberedskap rustad för att möta torkan som nu råder?
Med anledning av bakgrunden ovan frågar jag kommunstyrelsens
ordförande:


Finns tillräcklig kapacitet att förse kommunens lantbrukare med
färskvatten om en krissituation uppstår?
Ordf sign

Justerandes sign
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Kommer en nödvattenplan för Tierps kommun att tas fram?

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

Sara Sjödal (C) yttrar sig.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Fråga - Finns tillräcklig kapacitet att förse lantbruket med
färskvatten om krisbehov uppstår? Sara Sjödal (C)
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§ 83
Dnr 2018/278

Tillägg till ersättningsreglementet förtroendevalda
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreliggande tillägg till reglemente – Ersättningar till
förtroendevalda – att gälla från och med 15 oktober 2018, samt
att nuvarande reglemente, benämnt ERS 2012, i dessa delar, upphör att
gälla från samma datum.
Sammanfattning av ärendet

En nyhet i 2017 års kommunallag är att fullmäktige kan anta lokala regler
för att hantera den situation som uppstår när en ledande förtroendevald
önskar vara föräldraledig eller drabbas av sjukdom. Det sker i så fall genom
ett generellt fullmäktigebeslut som anger på vilka villkor och för hur lång
tid den förtroendevalda kan få vara borta från sitt uppdrag. Fullmäktige ska
också ange vilket organ som ska utse ersättare.
Tilläggsförslaget motsvarar i tillämplig delar de löne- och
anställningsvillkor som gäller för dem som är anställda hos kommunen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bifall

Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Daniel Blomstedt (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Yttrande

Lotta Carlberg (C) yttrar sig.
Beslutsunderlag





Beslut KS § 113/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Anställningsförmåner för förtroendevalda, ERS 2012

Beslutet skickas till

Lönecentrum
Kommunens intranät - insidan
Ordf sign

Justerandes sign

14

Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-09-18

§ 84
Dnr Edp 2018-1306

Framtagande av ny översiktsplan för Tierps kommun
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bedöma översiktsplan ÖP 2010-2030 som inaktuell, samt
att tillsätta en tillfällig beredning för arbetet med framtagandet av en ny
översiktsplan.
Beslutsmotivering

En översiktsplan är ett politiskt dokument som anger viljeinriktningen för
användning av kommunens mark och vatten. Översiktsplanen är vägledande
i kommunens löpande arbete med detaljplaner, bygglov och andra
tillståndsprövningar. Då översiktsplanen redovisar kommunens långsiktiga
strategi för utvecklingen av den fysiska miljön utgör översiktsplanen också
en viktig plattform för regionala och mellankommunala frågor. Det är därför
av stor vikt att översiktsplanen är aktuell och anpassad efter rådande
förutsättningar, kunskapsläge och att det är ett dokument som är lätt att
tillgodogöra sig för läsaren.Tierps kommuns översiktsplan ÖP 2010 – 2030
antogs av kommunfullmäktige 2011-12-14 § 132. Sedan antagandet har
flera lagrum med betydelse för den kommunala översiktsplaneringen
ändrats, regionala och nationella planer och mål tillkommit och situationen i
kommunen förändrats. Sammantaget innebär de nya förutsättningarna att
gällande översiktsplan inte bedöms som aktuell, varför en ny översiktsplan
bör arbetas fram och ersätta ÖP 2010 – 2030.
Sammanfattning av ärendet

En översiktsplan är ett politiskt dokument som anger viljeinriktningen för
användning av kommunens mark och vatten. Översiktsplanen är vägledande
i kommunens löpande arbete med detaljplaner, bygglov och andra
tillståndsprövningar. Då översiktsplanen redovisar kommunens långsiktiga
strategi för utvecklingen av den fysiska miljön utgör översiktsplanen också
en viktig plattform för regionala och mellankommunala frågor.
Det är därför av stor vikt att översiktsplanen är aktuell och anpassad efter
rådande förutsättningar, kunskapsläge och att det är ett dokument som är lätt
att tillgodogöra sig för läsaren. Kommunfullmäktige ska därför enligt 3 kap
27 § plan- och bygglagen (PBL) minst en gång under varje mandatperiod
Ordf sign
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pröva om översiktsplanen är aktuell. Tierps kommuns gällande
översiktsplan ÖP 2010 – 2030 antogs 2011-12-14 § 132 av
kommunfullmäktige.
Sedan översiktsplanens antagande har Tierps kommun genomgått många
förändringar som påverkar översiktsplanens aktualitet. En ny vision för
kommunen antogs 2015, som skall genomsyra kommunens verksamheter,
varför det är högst önskvärt att också översiktsplanen är väl förankrad i
denna. Kommunen har också sett en stadig tillväxt i antalet invånare de
senaste 5 åren vilket innebär nya krav på så väl bostadsmarknaden som
skola, vård och annan samhällsservice. Enligt PBL 3 kap. 28 § skall
Länsstyrelsen under varje mandatperiod eller på kommunens begäran
inkomma med en sammanfattande redogörelse för översiktsplanen, med
hänsyn till nationella, regionala och mellankommunala planer, intressen och
mål. 2018-06-28 inkom länsstyrelsen i Uppsala län med en sammanfattande
redogörelse för ÖP 2010 – 2030.
I den sammanfattande redogörelsen konstateras att flertalet regionala och
nationella planer och mål med bäring på de kommunala översiktsplanerna
har tillkommit sedan 2011, liksom flertalet ändringar i lagrum med relevans
för översiktsplaneringen. Sammanfattningsvis anser länsstyrelsen efter sin
sammanfattande redogörelse att kommunen med fördel kan revidera
översiktsplanen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Framtagandet av en ny översiktsplan medför kostnader för kommunen,
främst genom den arbetstid från kommunala politiker och tjänstepersoner
som krävs. Framtagandet av en ny översiktsplan kan också medföra
kostnader för möteslokaler, workshops och enkäter och annan
datainsamling. Finansieringen av arbetet med framtagande av en ny
översiktsplan sker genom budgeterade driftmedel.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ändringsyrkande

Daniel Blomstedt (M) yrkar avslag på andra att-satsen i kommunstyrelsens
förslag till beslut och att kommunfullmäktige istället ska besluta
att inrätta en tillfällig beredning för arbetet med framtagandet av en ny
översiktsplan.
Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar bifall till Daniel Blomstedts (M)
ändringsyrkande.
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Yttrande

Jenny Lundkvist (MP) yttrar sig.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens
förslag och Daniel Blomstedts (M) ändringsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Daniel Blomstedts (M)
ändringsyrkande.
Beslutsunderlag








Beslut KS § 114/2018
Beslut Ksau § 62/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Underlag för aktualitetsprövning, Översiktsplan 2010 – 2030
Sammanfattande redogörelse, Länsstyrelsen i Uppsala län
Översiktsplan 2010 – 2030

Beslutet skickas till

Medborgarkansliet
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§ 85
Dnr 2017/162

Gemensam IT-nämnd: Knivsta-Östhammar-Tierp-HebyÄlvkarleby
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta samverkansavtal för Gemensam IT-nämnd i Heby-, Knivsta-,
Tierps-, Älvkarleby- och Östhammars kommuner,
att anta reglemente för Gemensam IT-nämnd i Heby-, Knivsta-, Tierps-,
Älvkarleby- och Östhammars kommuner, och
att den gemensamma nämnden Tierp med Älvkarleby kommun upplöses
från och med 1 januari 2019, förutsatt att de övriga fyra kommuner beslutar
om antagande av reglemente och samverkansavtal för den gemensamma ITnämnd i Heby-, Knivsta-, Tierps-, Älvkarleby- och Östhammars kommuner.
Sammanfattning av ärendet

Heby-, Knivsta-, Tierps-, Älvkarleby- och Östhammars kommuner utredde
vintern 2016/17 lämpligheten i att bilda en gemensam IT-nämnd. Studien
gav vid hand att en sådan sammanslagning skulle bereda en bättre möjlighet
för digitalisering av kommunernas verksamheter samt öka effektiviteten
inom IT-verksamheten. På grundval av detta inleddes ett arbete inleddes för
att genomföra bildandet av en sådan nämnd. Respektive kommun fattade
våren 2017 inriktningsbeslut i frågan där man deklarerade att det fanns en
ambition att söka bilda gemensam nämnd.
Nämnden tillträder enligt reglementet 1 januari 2019. Målsättningen är att
de fem kommunerna över tid alltmer ska arbeta i samma verksamhetssystem
för att få en så effektiv hantering som möjligt. Det utesluts inte att
samarbete även kan ske med kommuner som inte ingår i den gemensamma
nämnden i olika frågor, exempelvis kring upphandlingar. Tierp kommun
föreslås som värdkommun för den gemensamma nämnden och också som
arbetsgivare för de anställda inom IT-verksamheten.
Utredning

Under våren 2017 fattade samtliga styrelser i de fem kommunerna
inriktningsbeslut om att verka för att bilda en gemensam IT-nämnd.
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Beslutet hade föregåtts av en förstudie under vintern 2016/17 som utfördes
på uppdrag av regionala ledningsgruppen (där länets kommundirektörer och
regiondirektören ingår) . Anledningen till förstudien var att kommunerna
hade identifierat ett behov av att samarbeta inom IT-området för att ha
kompetens och kapacitet att kunna leverera lösningar till medborgarna i
regionen såväl som att få nya förutsättningar att klara det kommunala
uppdraget på bästa sätt.
Av studien framgick det att ett samarbete mellan de fem kommunerna
skulle ge ett ökat mervärde och en bättre möjlighet till digitalisering av
de olika verksamheterna. IT-verksamheten skulle också bli mindre sårbar
om fler kommuner samverkar. Utifrån dessa besked har arbetet fortsatt
med att tydliggöra hur ett sådant samarbete skulle kunna organiseras och
formaliseras.
De fem kommunerna överenskommer i och med beslut om samverkan
om att från den 2019-01-01 inrätta en gemensam nämnd med stöd av 3
kap 9 § och 9 kap 19 § kommunallagen (2017:725). Nämndens
ansvarsområde är övergripande IT-strategiska och IT-taktiska frågor samt
IT-operativa insatser för kommunerna.
Nämndens ansvar är även att medverka i de fem kommunernas digitala
utvecklingsarbete samt stödja samordning av
verksamhetsutvecklingsinsatser som är IT-relaterade. Nämnden ska
sträva efter att arbeta i en samverkans- och samförståndskultur.
Nämnden ska även verka för att kontinuerligt effektivisera ITverksamheten för att kunna leverera IT-tjänster till förvaltningarna till
överenskomna servicenivåer. Det innefattar även IT-relaterade
verksamhets- och utvecklingsfrågor.
De kommunala bolagen inom de fem kommunerna kan köpa ITtjänster och IT-produkter av nämnden om separata avtal upprättas och
att bolagen följer de upphandlingsregler och -avtal som gäller för ITnämnden.
Ansvaret för kommunernas förvaltning och utveckling, inklusive den
så kallade digitala utvecklingen, åligger i sin helhet respektive
kommun. Kommunerna ska i en samverkanskultur arbeta för att se
gemensamma effektiva lösningar för såväl kärnverksamheterna som
för IT-verksamheten.
Finansieringen av IT-nämndens verksamhet regleras via de fem
kommunernas överenskommelse ”Principer för Ekonomistyrning för
IT-nämnden”. Där är målsättningen att huvuddelen av kostnaderna
regleras via en fördelningsnyckel som bl a baseras på antal datorer,
undantag finns inom områden där förutsättningarna är väsentligt
skilda mellan kommunerna.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Bifall

Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag









Beslut KS § 115/2018
Beslut Ksau § 61/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Samverkansavtal 2018-08-10
Reglemente 2018-08-10
Principer för Ekonomistyrning för IT-nämnden
Förstudie, slutpresentation 13 januari 2017

Beslutet skickas till

Heby kommun
Knivsta kommun
Älvkarleby kommun
Östhammars kommun
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§ 86
Dnr 2018/634

Revidering av taxa avseende markpriser och återtagningsavgift
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att revidera taxa avseende markpriser för bostadsbyggande och
att den nya taxan ska gälla från och med 1 oktober 2018.
Reservation

Joakim Larsson (SD) reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Priser på villafastigheter och mark går stadigt uppåt på privatmarknaden i
Tierps Kommun och kommunen behöver följa utvecklingen för att inte
gynna enskilda personer eller företag genom att sälja mark under
marknadsvärdet. Vi står samtidigt inför flera större exploateringar vilket
också gör att kommunens markpriser för försäljning behöver ses över så att
de står i paritet med de kostnader vi får i samband med exploateringarna.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Bedömningen att en höjning av markpriset för bostadsbyggande behövs för
att följa marknadsutvecklingen samt för att täcka kommunens kostnader i
samband med exploatering.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Joakim Larsson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Bifall

Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige. Ordföranden ställer proposition på Joakim Larssons
(SD) yrkande och kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsunderlag






Beslut KS § 116/2018
Ksau § 60/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Förenklat förslag till nya tomtpriser

Beslutet skickas till

Medborgarkansliet
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§ 87
Dnr 2018/637

Remissvar - Naturreservatet Florarna i Tierps och Östhammars
kommuner
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta remissvaret och skicka det till Länsstyrelsen.
Beslutsmotivering

Tierps kommun beskriver Florarnas höga värden för naturvården och
friluftslivet i Översiktsplanen, och Länsstyrelsens förslag ligger i linje med
denna.
Sammanfattning av ärendet

Tierps kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Länsstyrelsens
förslag till beslut och förslag till skötselplan för naturreservatet Florarna.
Området har varit naturreservat sedan 1976, och beslutsförslaget syftar till
att ge ett starkare skydd av skog och våtmarker. Skötselplansförslaget ger
anvisningar om hur reservatet ska skötas och hur friluftslivet ska gynnas
genom olika stigar, leder och andra anordningar.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tilläggsyrkande

Jenny Lundström (MP) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta
att remissvaret ska ändras genom att följande text på sidan 1, stycke fyra
läggs till remissvaret; ”Risken för introduktion av kräftpest behöver också
beaktas”.
Bifall

Jonas Nyberg (S) yrkar bifall på Jenny Lundströms (MP) tilläggsyrkande
samt på kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.

Ordf sign

Justerandes sign

23

Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-09-18
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Jenny Lundströms
(MP) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
tilläggsyrkandet.
Beslutsunderlag







Beslut KS § 117/2018
Utskottet SHB § 98/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Handläggarens förslag till remissvar
Remiss - Naturreservatet Florarna i Tierps och Östhammars
kommuner, dnr 511-4756-11

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen
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§ 88
Dnr 2018/282

Avfallsplan för Tierps kommun 2019-2022 - Beslut om
betydande miljöpåverkan
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna ”Avfallsplan för Tierps kommun” för perioden 2019-2022,
och
att upphäva den gamla avfallsplanen § 163/2012 från och med 1 januari
2019.
Reservation

Joakim Larsson (SD) reserverar sig skriftligt till förmån för eget
yrkande./Bilaga/
Daniel Blomstedt (M) Åsa Sikberg (M) Sven Lokander (M), Jim Blomstedt
(M), Jelena Zivkovic (M) och Jan Salomonsson (M) reserverar sig skriftligt
till förmån för eget yrkande./Bilaga/
Åsa Sikberg (M) och Daniel Blomstedt (M) reserverar sig skriftligt till
förmån för eget yrkande./Bilaga/
Beslutsmotivering

Varje kommun i Sverige ska ha en uppdaterad avfallsplan enligt
miljöbalken.
Sammanfattning av ärendet

Arbetet med den nya avfallsplanen inleddes under 2017. Den nya
avfallsplanen avses gälla under perioden 2019 – 2022. I avfallsplanen anges
mål och åtgärder för att styra utvecklingen av avfallshanteringen så att en
hållbar utveckling främjas.
I arbetet med framtagande av avfallsplanen har en bred grund och en god
förankring av planens mål säkrats genom tre temamöten där målområden
har diskuterats. Utifrån temamötena har målen i planen utvecklats och
samtliga deltagare har haft flera möjligheter att kommentera förslagen.
Dessa temamöten har varit:
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• Temamöte Nedskräpning
• Temamöte Matsvinn.
• Temamöte Cirkulär Ekonomi
I arbetet med framtagande av avfallsplanen har även en MKB
(Miljökonsekvensbeskrivning) tagits fram för att säkerställa att
miljöaspekter har integrerats i framtagandet och antagandet av planen.
Under perioden 1 juni 2018 t.o.m. 30 juni 2018 genomfördes samråd via
bl.a. kommunens hemsida för möjlighet till digitala synpunkter och
utvecklingsförslag. Fysiskt samråd för allmänheten och näringsliv
genomfördes den 19 juni A-salen, kommunhuset.
Synpunkterna och utvecklingsförslagen från samrådsperioden är redovisade
i bilaga 7, Samrådsredogörelse.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Avfallsplanen kommer, utifrån ekonomiskt utrymme, successivt tas med i
förvaltningars och bolags kommande verksamhetsplaner.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta
att ärendet ska återremitteras med anledning av att avfallsplanen ska
omarbetas så att den också inkluderar plan för en ny återvinningscentral i
Tierps köping.
Åsa Sikberg (M) yrkar att texten i femte stycket ändras enligt följande:
att sista meningen ”annars kommer åtgärder att vidtas” stryks.
Sven Lokander (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta följande
tillägg i avfallsplanen;
att nuvarande taxekonstruktion där avgiften bestäms av avfallskärlets
storlek ersätts med vikt baserad taxa där avgiften bestäms utifrån levererad
avfallsmängd.
Bifall och avslag

Jonas Nyberg (S) yrkar avslag på Åsa Sikbergs (M) ändringsyrkande samt
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jenny Lundström (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Åsa Sikberg (M) yrkar bifall till Sven Lokanders (M) tilläggsyrkande.
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Yttrande

Gunilla Wisell (KD) yttrar sig.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordföranden ställer proposition på Joakim Larssons (SD) yrkande om
återremiss och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet
idag.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens
förslag och Åsa Sikbergs (M) ändringsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Sven Lokanders
(M) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå
tilläggsyrkandet.
Beslutsunderlag





Beslut KS § 118/2018
Beslut Ksau § 62/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande med bilagor

Beslutet skickas till

Chef Samhällsbyggnad
Verksamhetschef Renhållning TEMAB
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§ 89
Dnr 2018/419

Redovisning av ej verkställda beslut utskottet barn och ungdom
Beslut

kommunfullmäktige beslutar
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 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 barn och
unga under 21 år som har rapporterats för perioden 1 april till 30 juni 2018,
d.v.s. kvartal 2, är:
Ej verkställda beslut:
- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS.
Beslutsdatum: 2017-09-19. Orsak till ej verkställighet: Kund bor i
familjehem i avvaktan på verkställighet. Kund har tidigare blivit
erbjuden servicebostad men tackat nej. Ett nytt erbjudande om flytt
till gruppbostad kommer att lämnas under juli 2018.
- Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Beslutsdatum: 2017-12-15. Orsak
till ej verkställighet: Kund har tackat nej till erbjudande om
kontaktperson.
- Kontaktperson enligt SoL. Beslutsdatum: 2018-02-28. Orsak till ej
verkställighet: Kund har blivit erbjuden en kontaktperson. Möten har
bokats in men kund har inte hittills haft möjlighet att närvara vid
något möte.
Inga beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut har
verkställts under perioden.
Beslutsunderlag





Beslut KS § 119/2018
Beslut Utskottet BoU § 231/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till

Utredare/Utvecklare Enheten Kvalitet och strategisk utveckling.
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§ 90
Dnr 2018/43

Redovisning av ej verkställda beslut utskottet arbete och
omsorg
Beslut

kommunfullmäktige beslutar
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 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 april till 30 juni 2018, d.v.s.
kvartal 2, är:
Ej verkställda beslut:
- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS.
Beslutsdatum: 2014-04-07. Orsak till ej verkställighet: Det har inte
tidigare funnits en ledig plats som motsvarar kunds behov. En
överenskommelse finns dock nu för inflyttning på gruppbostad i
september 2018.
- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS.
Beslutsdatum: 2017-12-21. Orsak till ej verkställighet: Kund har
tackat nej till erbjudande om servicebostad som lämnades i maj
2018. Nytt erbjudande har lämnats, vilket kund ej ännu har svarat på.
- Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS. Beslutsdatum: 2018-01-25.
Orsak till ej verkställighet: Möten har bokats in med kund för
planering av verkställighet. Kund har dock inte hittills haft möjlighet
att närvara vid något möte.
- Permanent bostad enligt 5 kap. 5 § SoL. Beslutsdatum: 2018-0201. Orsak till ej verkställighet: Kund har blivit erbjuden boende vid
två tillfällen men har tackat nej.
-

Kontaktperson enligt SoL. Beslutsdatum: 2018-03-01. Orsak till ej
verkställighet: Kund har blivit erbjuden en kontaktperson. Möten har
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bokats in men kund har inte hittills haft möjlighet att närvara vid
något möte.
Verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut:
- Hemtjänst enligt SoL. Beslutsdatum: 2017-11-17. Orsak till ej
verkställighet: Beslutet verkställdes 2017-12-22 men utförare hade
inte verkställt beslutet i datasystemet varför det såg ut att inte vara
verkställt. Beslutet rapporterades således som ej verkställt till IVO
för kvartal 1. Information om att det handlade om ett
systemadministrativt fel har lämnats till IVO i samband med
rapporteringen för kvartal 2.
Beslutsunderlag





Beslut KS § 120/2018
Beslut Utskottet AoO § 75/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till

Utredare/utvecklare enheten kvalitet och strategisk utveckling
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§ 91
Dnr 2018/780

Redovisning av ej besvarade motioner
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29 ska kommunstyrelsen två
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges sammanträden i februari
och september. Av förteckningen framgår att följande motioner är
obesvarade den 31 augusti 2018:


Motion: Utred kostnaderna för nya principer för läkarutlåtanden Joakim Larsson (SD) Anmält till fullmäktige den 18 december 2017.



Motion: Sluta kalla medborgarna för kunder - Alexander Karlsson
(V) Anmält till fullmäktige den 27 februari 2018.



Motion: Agenda 2030 i Tierp – Anna Ahlin (C) Anmält till
fullmäktige den 27 februari 2018.



Motion: Utbilda hela organisationen för att upptäcka våldsutsatta
kvinnor - Sara Sjödal (C) Anmält till fullmäktige den 10 april 2018.



Motion: Ta fram en belysningsplan för kommunen - Sara Sjödal (C)
Anmält till fullmäktige den 12 juni 2018.



Motion: Tierps köping 100 år - Daniel Blomsted (M), Jan
Salomonsson (M), Christer Bolin (M), Jim Blomstedt (M) och
Christofer Blomstedt (M) Anmält till fullmäktige den 12 juni 2018.

Beslutsunderlag

Beslut KS § 121/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till

kommunsekreterare
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§ 92
Dnr 2018/351

Revisionsberättelse för år 2017 avseende gemensam
överförmyndarnämnd
Jäv

Anette Pettersson (S) och Lotta Carlberg (C) deltar inte i
kommunfullmäktiges behandling och beslut i ärendet på grund av jäv.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Tierps kommuns enskilda ledamöter i den gemensamma
överförmyndarnämnden ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.
Sammanfattning av ärendet

Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av 2017
års redovisning. Granskningen har utförts av PwC. Gemensamma
överförmyndarnämnden har granskats i samband med granskning av
årsredovisningen. Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för
gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Granskning av bokslut och årsredovisning 2017
Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Ekonomichef
Gemensamma överförmyndarnämnden
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§ 93
Dnr 2018/430

Fyllnadsval samordningsförbundet rehabiliteringsområde
Uppsala län
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att förlänga ordinarie ledamot Viktoria Söderlings (S) och ersättare Lotta
Carlbergs (C) respektive uppdrag i samordningsförbundet
rehabiliteringsområdet Uppsala län till och med 31 mars 2019.
Beslutet skickas till

Samordningsförbundet Uppsala län
Förtroendemannaregistret Troman, för åtgärd
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§ 94
Dnr 2018/826

Val av borgerlig begravningsförrättare
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att utse Barbro Wiklund till borgerlig begravningsförrättare och
att ersättning ska utgå enligt reglemente Ersättningar till Tierps kommuns
förtroendevalda – ERS 2018 motsvarande åtta timmar/förrättning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Bifall

Bengt-olov Eriksson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Yttrande

Sara Sjödal (C) yttrar sig.
Beslutsunderlag

Förslag till beslut
Beslutet skickas till

Barbro Wiklund för kännedom
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§ 95
Dnr 2018/191

Valärenden för förtroendevalda
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna aktuella avsägelser och entlediganden och
att välja Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) som ordinarie ledamot i
kommunstyrelsen från och med den 16 oktober och
att välja Sven Lokander (M) som ersättare i kommunstyrelsen från och med
den 16 oktober.
Sammanfattning av ärenden

Avsägelser och entlediganden:
Daniel Blomstedt (M) har avsagt sig följande uppdrag:
Gruppledare Moderata samlingspartiet
Ledamot kommunstyrelsen
Ledamot kommunstyrelsens arbetsutskott
Ledamot Krisledningsnämnd
Ersättare Mälardalsrådet
Beslutsunderlag

Inkomna entlediganden
Beslutet skickas till

De entledigade och valda för kännedom
Berörda organ
Förtroendemannaregistret Troman för åtgärd
Berörd sekreterare

Ordf sign

Justerandes sign

35

Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-09-18

§ 96
Dnr 2018/176

Delgivning
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Följande handlingar redovisas som bilagor i utskicket
Handlings id 2018.2948
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§ 97
Sammanträdets avslutande
Ordföranden tackar hela presidiet och alla kommunfullmäktiges ledamöter
för allt stöd under tiden februari 2016 till september 2018, innan mötet
förklaras för avslutat.

Ordf sign

Justerandes sign

37

Sekr sign

