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§ 53
Allmänhetens frågestund

Fråga
ordförande i Tierps riksteaterförening berättar att
fram till 2020 fokuserar riksteatern på miljö- och demokratifrågor. I höst ges
två produktioner i Tierp under temat "demokratins gränser". Kan föreningen
få träffa politiken och diskutera hur vi tillsammans kan stärka demokratin?
Svar
Barbro Wiklund (S) svarar att hon som ordförande för
demokratiberedningen tar med sig frågan till demokratiberedningen och
kommer att återkomma till frågeställaren.
Fråga
frågar om det finns någon analys över utsläppen sen den
bruna tunnan för sortering av matavfall införts.
Svar
Jonas Nyberg (S) svarar att en utvärdering kan påbörjas först i slutet av
hösten när alla hushåll har fått den bruna tunnan.
Fråga
frågar om kommunen är beredd att ompröva frågan om
mobilförbud i skolan. Han hänvisar till att utbildningsminister Gustav
Fridolin säger att det finns lagstiftning som möjliggör ett mobilförbud. Han
hänvisar även till skolinspektionens utlåtande i samma fråga.
Svar
Kenneth Gunnarsson (MP) svarar att läraren styr över ordningen och
arbetsmiljön i klassrummet och rektorn över ordningen och arbetsmiljön i
skolan. De har det mandat de behöver. Något generellt mobilförbud kommer
inte att införas.
Fråga
ordförande PRO, frågar varför byggandet av det nya särskilda
boendet dragit ut på tiden? Behovet är stort och kommunen borde förstått
det tidigare. Han frågar också hur det blir med ny lokal för PRO när de inte
längre får vara kvar i sin nuvarande lokal på Torggatan.
Forts.
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§ 53
53 forts
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§ 54
Redovisning av kommuninvånarnas postlåda
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Fullmäktige beslutade § 113/2003
113/2003att
attinrätta
inrätta en
en postlåda
postlåda där
där folkbokförda
kommuninvånare, oavsett ålder, kan lämna förslag och synpunkter
synpunkter på
kommunens verksamheter. Inkomna förslag/synpunkter
förslag/synpunkter ska enligt beslutet
hanteras
hanteras på
på ett
ett enkelt
enkelt och rationellt sätt för att
att sedan
sedan redovisas
redovisas till
fullmäktige.
Dnr
Dnr Ks
Ks 2017.299
2017.299
Styrelsen för Utveckla Örbyhus Tobo Vendel har den 23 mars 2017 skrivit
att de önskar att
att sprida
sprida information
information om
om deras
deras aktiviteter
aktiviteter till
till kommunens nya
invånare. De ger som förslag att deras informationsblad
informationsblad läggs
läggs till i
kommunens utskick till nyinflyttade. Tf chef
chef för
för Medborgarservice
Medborgarservice svarade
och meddelade att
att informationen är
är okej och att
att den kan
kan läggas
läggas till i den
kasse med materiel,
materiel, vilken
vilken man
man som
som nyinflyttad
nyinflyttad kan
kan hämta
hämta ut i receptonen
på kommunhuset.
Dnr
Dnr Ks
Ks 2017.367
2017.367
Den 18
18 april
april skrev en person och påpekade
påpekade behovet
behovet av
av en
en cykelväg
cykelväg mellan
Örbyhus och Örbyhus
Örbyhus slott, längs med väg 709. Trafikingenjören svarar att
väg 709 och 292 tillhör Trafikverket och att kommunen vid olika tillfällen
tagit upp detta med Trafikverket. Än så länge är en cykelväg inte högprioriterad hos Trafikverket. Trafikingenjören föreslår att förslagsställaren
skickar sitt förslag även till Trafikverket.
Dnr Ks 2017.461
En person skrev den 15 maj ett förslag om att bygga ett parkeringsdäck över
Järnvägsspåren vid stationen. Detta då det sannolikt kommer behövas fler
parkeringsmöjligheter. En fördel med förslaget är tågresenärerna dessutom
får en regn- och snöskyddad perrong. Kommunarkitekten svarar att
järnvägen ägs av Trafikverket och kommunen har därmed inte rådighet över
denna. Kommunen har därför inte möjlighet att bebygga varken ovan eller
under järnvägen. Däremot är flera ombyggnationer på gång som medför fler
parkeringsmöjligheter bl a längs med Södra Esplanadens all6
alk.
forts.

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

TIERPS
KOMMUN

2017-06-13

6 (55)

§ 54 forts.
Dnr Ks 2017.494
Den 23 maj kom en synpunkt om att kommunen ska jobba för att få några
av de vanligaste butikerna, som Tierpsbor nu pendlar till, att etablera sig i
det nya handelsområdet. Kommunarkitekten svarar att det inte är fastslaget
än vilka butikerna blir, men att förhoppningen är att området ska underlätta
för kommuninvånarna att göra sina inköp i Tierp och därmed gynna både
miljön och de lokala handlarna.
Dnr Ks 2017.508
Den 29 maj kom ett förslag om att göra om området där bostadsområdet
Hästhagen förut stod i Söderfors till ett fritids-tallaktivitetsområde.
fritids-/allaktivitetsområde. Det
skulle till exempel kunna finnas ett volleybollnät, utegym, lekpark,
basketbana, minigolf, en bana för att kunna åka rollerblades, en bana för
ungdomar att kunna åka skateboard på, en agilitybana. Förslagsställaren
föreslår att kommunen samlar in förslag från boende i området. Förslaget
har besvarats av en projektledare på Samhällsbyggnad som svarar att det
finns pengar avsatta för en ny lekplats i Söderfors. För utformningen av
denna har ett samarbete påbörjats med Söderfors id&lla förening. Budgeten
kommer ligga på samma nivå som budgeten för den nya färdigställda
lekplatsen i Karlholm. Området där hästhagen låg kan i dagsläget inte göras
om enligt förslaget på grund av detaljplanen för området.
Dnr Ks 2017.506
En person skriver den 26 maj att skötseln av vägar och gator har blivit
sämre. Till exempel har sandupptagningen dröjt länge i år vilket tydligen
beror på en försenad upphandling. Sandupptagning är viktigt för att inte
personer ska skada sig. Borde inte upphandling av denna typ av tjänst göras
i god tid? Synpunkter har överlämnats till chef Samhällsbyggnad för
besvarande.
Dnr Ks 2017.534
Den 5 juni kom ett förslag om att med kommunens hjälp ordna minibussar
som kör till och från Trollsjön under sommaren. Personerna som lämnat
förslaget erbjuder sig att köra bussarna och tror att det skulle gynna många
tierpsbor, då det i dagsläget krävs att man har bil eller cykel för att ta sig till
badplatsen. Förlaget är lämnat till Kultur och Fritid.
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§ 55
Aktuellt från revisionen
revisionen

Beslut
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
attlägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Bakgrund
Kommunrevisionen har en stående informationspunkt vid
kommunfullmäktiges sammanträden.
Per Davidsson, ordförande för kommunrevisionen, redogör för den
fastställda revisionsplanen för året. Följande aktiviteter ingår i höst:
• Uppföljningar av tidigare granskningar
• Granskning av delårsbokslutet i oktober
• Granskning av lönehantering
• Granskning av hantering av pensioner
• Granskning av hur kommunen arbetar med personal- och
kompetensförsörjning
• Granskning av hur kommunen arbetar med frågan om hot och våld
• Förstudie över hur kommunen jobbar med ägarstyrningen av
bolagen
• Genomgång av kommunens hantering av nedlagda deponier
• Följa hur det går med "program för uppföljning av och insyn i
verksamhet" som kommunfullmäktige behandlar i § 74
• Träff med kommunstyrelsens arbetsutskott i september
• Träff med chefen för Kultur- och fritid i september.
• I november årlig träff med revisionen i Heby för att gå igenom
tankar och iMer
iUer inför 2018 års revisionsplan
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§ 56
Allmänpolitisk debatt - Tema äldre

Debatten pågår mellan kl 17.03 och 18.51
Allmänpolitisk debatt — Tema äldre

Den allmänpolitiska debatten inleds av gruppledaren för
Socialdemokraterna, därefter gruppledarna för Centerpartiet,
Sverigedemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna
och Kristdemokraterna. Efter inledningen är debatten fri.
Yttrande

Följande ledamöter yttrar sig:
Bengt-Olov Eriksson (S), Catarina Deremar (C), Joakim Larsson (SD),
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M), Kenneth Gunnarsson (MP), Urban
Blomster (V), Ingrid
Ingrid Larsson
Larsson (L),
(L), Gunilla
Gunilla Wisell
Wisell(1(13),
(KD), Viktoria Söderling
(S), Åsa Sikberg (M), Daniel Blomstedt (M), Jonas Nyberg (S) och
Alexander Karlsson (V)
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Dnr Ks 2017.391

§ 57

Anmälan av motion — Stärk demokratiska värderingar och mänskliga
rättigheter samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck i Tierps
kommun — Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Lars-Göran Birkehorn Karlsen lämnade den 24 april in en motion med
följande förslag:

•
•

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att kartlägga hur många invånare i
Tierps kommun som lever under hedersförtyckande normer
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att
förebygga och motverka hedersförtryckande normer

Birkehom
Birkehorn Karlsen skriver:
II Kommunfullmäktige i december 2016 interpellerade jag Kenneth
Gunnarsson om hur utbrett det hedersrelaterade våldet och förtrycket var i
kommunen och vad kommunen gjort för att motverka hedersrelaterade
normer.
I interpellationssvaret stod att:
"Till kommunen har det under senare år flyttat in familjer från länder och
områden i världen, där kommunens verksamheter i kontakten med
familjerna kan förväntas möta problematik kopplat till starka patriarkala
maktstrukturer och till hederskulturer.
Oavsett om det handlar om våld, förtryck, sociala begränsningar,
tvångsgiftemål, omskärelse eller annat, är omfattningen mycket svår att
bedöma. Mörkertalet förväntas vara mycket stort, vilket elevhälsan och
WO är mycket väl medveten om.
IFO
Därför är det viktigt att personal i grundskolan och på gymnasiet får
utbildning och stöd för att tidigt identifiera tecken på möjlig problematik.
Bra fortbildning på området erbjuds bl.a. av Länsstyrelsen i samarbete
med TRIS, Tjejers rätt i samhället.
forts.
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§ 57 forts
Elevhälsan har i sin tur erbjudit workshops för personal vid
grundskolorna och WO, men behovet av kompetensutveckling är långt
större.
Förskola, skola, vuxenutbildningen/SFI är viktiga arenor för att
informera och samtala kring lagar, normer och kulturmöten."
Kenneth Gunnarssons svar visar att kommunen inte vet omfattningen av
problemet i Tierps kommun och att Kommunen nästan inte gjort något för
att Motverka Hedersförtryckande normer.
I regeringsformen slås det fast att den offentliga makten ska utövas med
respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans
frihet och värdighet. Alla svenska medborgare har samma grundläggande
fri- och rättigheter, oavsett till exempel ålder, kön eller härstamning. De
flesta av reglerna om fri- och rättigheter gäller även utländska medborgare.
Hedersrelaterat våld och förtryck utgör ett allvarligt hot mot mänskliga frioch rättigheter i vårt land. Vi Moderater vill lyfta fram och öka stödet för
demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter och jämställdhet, som
också är svenska värderingar. Vi måste än mer aktivt än idag gripa in till
skydd för de människor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Diskussionen om våra mänskliga fri- och rättigheter, demokratiska
värderingar och jämställdhet måste hållas levande. De värderingar som har
gjort Sverige till ett av världens bästa länder att leva i är värda att försvara.
I Stockholms kommun har man undersökt hur många som lever under
hedersförtryckande normer och i Uppsala kommun ska man göra en
liknande undersökning under våren 2017. I båda fallen tog man hjälp av
föreningen TRIS, tjejers rätt i samhället.
Beräkningar gjorda av Ungdomsstyrelsen visar att cirka 100 000 unga i
Sverige lever under hedersförtryck i dag, jämfört med 70 000 för några år
sedan. I de länder som vi tar emot många flyktingar från — Syrien,
Afghanistan och Irak — finns starka hederskulturer och en annan syn på
kvinnan än vi har i Sverige, vilket förmodligen kommer att leda till att
antalet ungdomar som lever under hedersförtryck kommer att öka framöver i
Sverige.
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§ 57 forts
Vi behöver erkänna att hedersproblemet finns och vi behöver ta reda på
omfattningen av det i Tierps kommun så att kommunen kan vidtaga rätt
åtgärder för att bekämpa problemet.
Beslut
Beslut
skickas
skickas
till
till
Kommunstyrelsens sekreterare
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Dnr Ks 2017.549

§
§ 58
58

Anmälan av motion — Klädpolicy
Klädpolicy för
för Tierps
Tierps kommuns
kommuns verksamheter —
Joakim Larsson
Larsson (SD)
(SD)

Beslut
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
attöverlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
att
Bakgrund
Bakgrund
Joakim Larsson lämnade den 11 juni 2017 in en motion med följande
förslag:
•

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

Larsson skriver:
I mars i år fattade EU-domstolen ett beslut med innebörden att arbetsgivaren
har rätt att kräva neutral klädsel av sina anställda. Det här skapar ett juridiskt
utrymme för Tierps kommun att införa en klädpolicy som minskar de
konflikter som återkommande gör sig påminda i ett mångkulturellt
samhälle.
EU-domstolen menar att arbetsgivaren har rätt att kräva neutral klädsel
förutsatt att arbetsgivaren har en allmän ordningsregel som förbjuder alla
anställda att bära religiösa symboler. Om det inte finns en sådan allmän
ordningsregel så måste arbetsgivaren hänvisa till särskilda yrkeskrav för att
kunna reglera klädseln. Tack vare de senaste årens massinvandring så finns
det i Tierp allt fler människor som har olika religioner, kulturer och även
politiska åsikter som kan vara kopplade till situationen i hemlandet. Många
av dessa människor är från religioner och kulturer som befinner sig i
konflikt med varandra och har gjort så mycket
mycket länge.
länge. 1I detta mångkulturella
konfliktfyllda landskap måste samhället stå starkt. Tierps kommun behöver
stå upp för våra traditionella svenska värderingar och lagar inte enbart för att
de som nyligen har anlänt till Sverige ska kunna se vad det är vi står för här
utan också för vår egen skull och för att upprätthålla de värderingar som vårt
samhälle är byggt på.
forts.
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§ 58 forts
Det är med hänvisning till det ovanstående viktigt att medarbetarna klär sig
på ett sätt som signalerar en trovärdig opartiskhet. Många av de som anlänt
till Sverige har flytt från islamismen och det är viktigt att de inte associerar
vårt land med islamistiska symboler. Här kan Tierps kommun göra en
insats.
Vi sverigedemokrater föreslår att Tierps kommun ska genomföra en
utredning om hur en neutral klädpolicy för kommunkoncernens
verksamheter skulle kunna se ut. Utgångspunkten för en sådan utredning
kan vara att en klädpolicy syftar till att anställda av Tierps kommun eller
dess bolag ska representera just kommunen och dess värderingar och inte
någon religion eller politisk åsikt. En sådan klädpolicy kan exempelvis rikta
sig mot synliga kläder som tydligt påverkar mötet mellan invånarna och
verksamheten. En tänkbar lösning skulle kunna vara att ansvaret för
utredningen läggs på de integrationsprojektsamordnare som häromåret
anställdes av kommunen.
En neutral klädpolicy är en komplex fråga och det är just därför det behöver
utredas innan det läggs fram ett färdigt förslag. En sådan lösning är att de
kommunala förvaltningarna och dess medarbetare tydligt signalerar att de
representerar den svenska kommunen Tierp och vägrar associera sig med
någon specifik religion, kultur eller politisk filosofi. En neutral klädpolicy är
helt enkelt ett steg mot den samhällsgemenskap som vi vill se i Tierp.
Beslut skickas till
Kommunstyrelsens sekreterare
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Dnr Ks 2017.547

Anmälan av motion — Husnära vattenåtervinning vid nybyggnation —
Lotta Carlberg (C)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Lotta Carlberg lämnade den 9 juni 2017 in en motion med följande förslag:
•

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för
vattenhushållning som omfattar såväl sparåtgärder som nya
lösningar för att drickvatten även i framtiden ska racka och hålla en
god kvalitet

Carlberg skriver:
2016 var ett av de torraste åren på 40 år och grundvatten nivån sjönk på
många ställen i Sverige. Idag är den rekordlåg.
1I Tierp har vi bra med grundvatten men hur ser det ut i framtiden om det blir
flera snöfattiga vintrar och torra somrar?
Vi måste tänka långsiktigt på hur vi i kommunen kan spara på vatten och
hur vi kan återvinna vatten som är rent men dock inte är så rent så att det går
att använda som dricksvatten.
Idag använder vi dricksvatten i toaletten, att tvätta kläderna i, att vattna
blommorna i parkerna med, att blöta gatorna med innan sandupptag.
När kommunen nu planerar och bygger nya bostäder samt hela nya områden
i både Tierp och på andra ställen i kommunen behöver vi tänka framåt. Hur
kan vi återanvända vattnet husnära och hur kan vi skapa en hållbar
källsortering av avlopp på plats, utan att det ska transporteras bort för att sen
transporteras tillbaka. Kan vi återanvända vattnet för att använda det i
toaletterna i våra nya hyreshus och bostadsrätter?
Vi behöver tänka långsiktigt. Vår kommun behöver bli ett föredöme som
visar på att det går att källsortera avloppsvatten husnära för återvinning.
Beslut skickas till
Kommunsekreteraren
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Dnr Ks 2017.551

Anmälan av motion — Införande av ett mångkulturellt bokslut — Joakim
Larsson (SD)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund
Joakim Larsson lämnad den 12 juni 2017 en motion med följande förslag:
•

att fullmäktige beslutar att kommunen årligen upprättar ett dokument
vid namn "Mångkulturellt bokslut", för att ta reda på intäkter och
utgifter som följd av den senare tidens invandring till Tierps
kommun.

Larsson skriver:
Idag kan vi beräkna kostnaderna på nästan allt inom den kommunala
verksamheten. Vi vet idag vad en vårdplats kostar och vad skolpengen
ligger på. Vi kan ta reda på kommunalrådens löner samt vad varje enskild
dator i kommunen är budgeterad till. Det går att ta fram antalet
kvadratmetrar per skolelev och vi diskuterar kostnader för kultur och
idrottsföreningarnas bidrag.
Kommunen redovisar kostnader och konsekvenser för så gott som alla
satsningar, men när vi kommer till invandringspolitiken och kostnaderna
kring området är det stopp. Då går det plötsligt inte att räkna ut kostnader
och det verkar vara ett gränsfall om det ens är tillåtet att ställa frågan. Är det
då korrekt att ställa frågan vad en elev kostar, eller varför inte en pensionär?
Är det inte rätt att medborgarna i Tierps kommun får reda på hur
fördelningen av skattepengar påverkar dem, oavsett var man lägger
pengarna?
Det är rent allmänt av yttersta vikt att kunna prognostisera och förutse de
ekonomiska effekter som asyl- och anhörighetsinvandringen ger över tid för
Tierps kommun, såväl för skola, barnomsorg, sjukvård och äldrevård som
för samhället i stort. Den ger en ökad belastning på hela välfärdssamhället.
Forts.
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§ 60 forts
När vi som kommun tar på oss ett så stort ansvar som det innebär att ta emot
invandrare så är det viktigt att se till att de kan komma in i samhället utan att
hamna i segregation och utanförskap. Tyvärr har vi misslyckats. Områden
som Gottsunda i Uppsala har vuxit fram, där utvecklingen har gått åt fel håll
i många år - ett område som just har hamnat på listan över särskilt utsatta
områden trots försök att vända utvecklingen. Vi ska dock inte vara
förvånade.
Arbetslösheten är högre för invandrare vilket delvis är orsakat av att deras
eventuella tidigare utbildning inte är anpassad efter svenska förhållanden.
Brister i språket och de stora kulturella skillnaderna bidrar till svårigheter att
komma in i arbetslivet. Kostnader för subventionerade arbetsgivaravgifter,
SFI-studier, tolkningsbehov, ökade vårddagar inom sjukvården, offentliga
sektorns tjänster, lönedumpning samt ökad segregation i samhället är några
av följderna av dagens invandringspolitik. Det som just radats upp innebär
stora kostnader. Vi känner inte till storleken på intäkterna, men vi är
övertygade om att de inte överstiger utgifterna för Tierps kommun, trots
generösa bidrag från staten.
Om massinvandringen på riktigt innebär en ekonomisk vinning för Tierp
och för Sverige innebär den här motionen en chans för församlingens
ledamöter att bevisa det genom att bifalla motionen. Det finns kommuner
som faktiskt har beräknat kostnaderna: förra året anlitade Gävle kommun
revisionsfirman PwC för att utreda just hur stora de faktiska kostnaderna
blev totalt.
Beslut skickas till
Kommunstyrelsens sekreterare
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Dnr Ks 2016.881

Motionssvar — Kommunen behöver en föreningssamordnare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra
uppdra till
till kommunstyrelsen
kommunstyrelsen att vidare utreda föreningsservice i
att
samband med ombyggnation av Kulturhuset Möbeln, samt
att
att därmed
därmed anse
anse motionen besvarad.
Reservation
Mot fullmäktiges beslut reserverar sig Centerpartiet muntligen.
Bakgrund
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i §95/2017 behandlat ärendet.
Lotta Carlberg (C) lämnade den 15 november in en motion med följande
förslag:
•
•

att uppdra till kommunstyrelsen att utveckla föreningsservicen i
Tierps kommun
att utveckla en tjänst med uttalat uppdrag att vara föreningssammordnare och "spindel i nätet" för att underlätta arbetet i våra
föreningar

Motionssvar
Motionssvar
Ett levande och väl fungerande föreningsliv är viktigt för alla kommuner.
Inte minst i Tierp där det finns stora geografiska avstånd. Möjligheten att få
utöva kultur- och fritidsaktiviteter i sin närmiljö främjar både hälsa och
utveckling. En stor del av föreningarna i kommunen består av äldre
deltagare och flera vittnar om svårigheten att få deltagare i styrelsearbete. På
flera orter är det ungefär samma människor som är involverade i olika
styrelser. Vi ser behov av ett utökat föreningsstöd i kommunen men frågan
behöver utredas ytterligare innan vi kan utkristallisera om det är en faktisk
tjänst som är det bästa stödet eller om stödet ska se annorlunda ut.
Kommunstyrelsen ger därmed i uppdrag till kultur och fritid att vidare
utreda frågan om föreningsservice och hur servicen ska se ut i samband med
arbetet kring kommande ombyggnation av Kulturhuset Möbeln.
forts.
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§ 6161
forts
§
forts
Kommunstyrelsens ordförande har den 9 maj 2017 besvarat motionen enligt
ovanstående och föreslagit att uppdra till kommunstyrelsen att vidare utreda
frågan om föreningsservice i samband med ombyggnation av Kulturhuset
Möbeln.
Förslag
under
Förslag under
mötetmötet
Yrkande
Yrkande
Lotta Caxlberg
Carlberg (C)
(C) yrkar
yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och
Lotta Carlbergs yrkande. Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslut
skickas
till
Beslut skickas
till
Kommunstyrelsens sekreterare
Sofia Nohrstedt, chef Kultur och fritid
Lars Ingeberg, chef Medborgarservice
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Dnr Ks 2017.521

Interpellation — Har framtidssäkring av lärarkompetens i våra skolor
genomförts? — Sara Sjödal (C)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får framställas och kommer att besvaras under
nästkommande sammanträde.
Bakgrund
Bakgrund
Sara Sjödal (C) inkom den 30 maj med en interpellation där hon skriver:
När skolorna hade startat i höstas lämnade motionen "Framtidssäkra lärarkompetensen i skolorna" till kommunfullmäktige. Jag hade en oro över att
kommunen i framtiden inte kommer att kunna täcka behovet av behöriga
lärare sett till nationell lärarbrist i kombination med att lärare belastas med
många övriga uppgifter. Jag yrkade på att en projektgrupp med lärare från
samtliga stadium skulle tillsättas med uppdraget att identifiera förslag till
uppgifter som kan lyftas från behöriga lärare till annan personal,
redovisning skulle ske till kommunstyrelsen senast i juni 2017. 1
redovisningen skulle uppgifternas omfattning ingå samt förslag på
personalgrupper som skulle kunna utföra dessa.
Svaret från S+MP var att anse motionen besvarad utifrån att en rapport
tagits fram, Lärares administrativa uppgifter, samt att arbetet redan var
påbörjat och inga extra resurser krävdes för att genomföra detta arbete. Jag
var inte nöjd med svaret och yrkade på 'återremiss, vilket också skedde.
Svaret på återremissen gavs så sent som i februari i år och löd: att motionen
ansågs vara besvarad då arbetet med att anpassa, förenkla och utveckla det
administrativa arbetet ute i de olika rektorsområdena nu pågår. Jag tyckte att
svaret fick duga då min motions intentioner var uppfyllda.
Nu har samtliga lärare på Tallbacksskolan i Månkarbo sagt upp sig.
Anledningen är ett missnöje med arbetssituationen och att lärarna tvingas
göra massor av arbetsuppgifter som ligger utanför själva undervisningen.
(UNT, 2017-05-26) Ansvarig politiker, Kenneth Gunnarsson, svarar i
artikeln: "Men jag anser det är allvarligt när det kommer så tydliga
beskrivningar av problem så jag vill ha en analys av hur det fungerar på
mindre skolor som Tallbacksskolan. Grundskolechefen måste titta på det."
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62 forts.

Utifrån bakgrunden ovan ställer jag följande frågor till Kenneth
Gunnarsson:
• Varför ingick inte de mindre skolorna i rapporten "Lärares
administrativa uppgifter" och varför informerades det inte om detta
när svaret på motion och återremiss i fullmäktige gavs?
• Vilka uppgifter har lyfts från lärare till annan personal sedan
rapporten var färdigställd i september 2015?
• Vilka åtgärder kommer nu direkt att vidtas för att ytterligare lärare i
vår verksamhet inte ska säga upp sig utifrån samma orsak som råder
på Tallbacksskolan?
• När fick du reda på att samtliga lärare sagt upp sig på
Tallbacksskolan och varför har utskottet fortfarande inte informerats
om detta och aktuellt läge?
Beslut skickas till
Kommunsekreteraren
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Dnr Ks 2017.486

Fråga om feministiskt självförsvar — Alexander Karlsson (V)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att frågan får framställas och kommer att besvaras under § 65.
Bakgrund
Fullmäktigeledamot Alexander Karlsson (V) har den 18 maj 2017 lämnat in
följande fråga:
• Ges alla flickor möjlighet till utbildning i feministiskt självförsvar i
skolan?
Karlsson skriver:
Varje dag misshandlas kvinnor, fysiskt, psykiskt och sexuellt, ibland så till
den grad att det leder till döden. Tusentals kvinnor och barn söker varje år
skydd på landets kvinnojourer. Och var femte vuxen kvinna har någon gång
under sitt liv utsatts för sexuellt våld. Ytterligare har Brottsförebyggande
rådet (BRÅ) fastställd statistik på kommunnivå fram till och med 2014. I
Tierps kommun anmäldes inte mindre än 11, 19, 9, 11 våldtäkter per år
under åren 2011-2014. Motsvarande siffror för sexualbrott är 25, 40, 28, 34.
Med sexualbrott menar BRÅ:
BRA:
"Med sexualbrott avses här brott mot BrB 6 kap samt barnpornografibrott,
barnpornograflbrott,
sexköpsbrott och människohandel för sexuella ändamål (trafficking)."
Vidare kan konstateras att våldtäkter och sexualbrott, generellt är brott med
stora mörkertal. Brott som begås av en till offret närstående person anmäls i
markant lägre grad än då brottsoffer och förövare är för varandra okända.
Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är en av feminismens viktigaste frågor.
Och det är en fråga Vänsterpartiet drivit länge på alla nivåer; nationellt,
regionalt och lokalt. Genom vårt budgetsamarbete med regeringen på
nationell nivå har Vänsterpartiet lyckats driva igenom ett statligt stöd till
landets kvinnojourer på 100 miljoner per år. Men är det tillräckligt? Svaret
är att nej, det är det inte. Därför har även Vänsterpartiet i Tierp frågan om
mäns våld mot kvinnor med i vårt kommunpolitiska program:
forts.
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§ 63 forts.
"Att stödja grupper och organisationer som arbetar mot våld mot kvinnor
och för ett jämlikt samhälle mellan kvinnor och män."
Jämlikt samhälle mellan kvinnor och män, det är en central del i
problemformuleringen. Det är det som kallas patriarkala strukturer. Det är
när maktförhållanden i samhället snedfördelas på så sätt att kvinnor värderas
lägre än män. Det kan yttra sig i systematiska löneskillnader, skillnad i hur
kvinnors och mäns fritid värderas eller till och med att kvinnor betraktas
som egendom.
För att komma till rätta med den här problematiken måste vi bryta ner och
avveckla dom maktstrukturer som genomsyrar samhället med ojämställdhet.
En viktig del är att påverka attityder, att minska patriarkala strukturer en bit
i sänder, en generation i sänder. Det är ett långsiktigt arbete, med potential
att leda oss till en mer jämställd värld. Den metoden kräver att vi ständigt
slår vakt om våra segrar, speciellt i en tid som denna, där en misogynast blir
vald till president i ett av världens största länder, där bruna krafter försöker
dölja sin egen skeva kvinnobild bakom ett kulturellt hat. Men vi kan inte
bara arbeta med det långsiktiga, vi måste också finna metoder för förbättring
i nuet, att ge kvinnor och flickor verktyg för att förebygga och hantera våld,
sexuellt såväl som konventionellt. Ett sådant verktyg är feministiskt
självförsvar, som är en typ av självförsvar av kvinnor, för kvinnor. Vilket
syftar just till att ta till sig en beredskap för att hantera våld och sexuella
kränkningar som kvinnor/tjejer utsätts för av män.
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§ 64

Fråga om varför dricksvatten används vid blötläggning av gator innan
sandupptagning — Lotta Cariberg (C)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att frågan får framställas och kommer att besvaras under § 66.
Bakgrund
Fullmäktigeledamot Lotta Cariberg (C) har den 8 juni 2017 lämnat in
följande frågor:
• Varför används dricksvatten för att blötlägga våra gator i Tierps
kommun?
• Varför används inte renat dagvatten eller vatten från
Tämnarån/Dalälven?

Cariberg skriver:
Den senaste månaden har gatorna i Tierp, Karlholm, Skärplinge m.fl. sopats
rena från sand och grus. Innan sand och grus tas upp blötläggs gatorna så att
det inte dammar.
Varje lastbil tar tio kubik vatten och det blir några vändor per dag. Tierps
kommun har bra med grundvatten just nu men varför slösa med drickvatten
när vi har haft en mycket torr vår.
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Svar på fråga om feministiskt självförsvar — Alexander Karlsson (V)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att frågan anses besvarad.

Bakgrund
Fullmäktigeledamoten Alexander Karlsson (V) har i § 63 ställt frågan om
feministiskt självförsvar i skolan.
Svar på fråga
Ordförande för utskottet barn och unga Kenneth Gunnarsson (MP) besvarar
frågan enligt följande:
Konceptet feministiskt självförsvar står på två ben, dels handlar det om
politiskt arbete och dels handlar det om att lära sig våld för att hantera våld.
Det är framförallt ung vänster som politiskt driver denna fråga. Självförsvar
som lösning på att det finns våld löser inte grundproblemen, som handlar
om oacceptabla attityder och brist på respekt människor emellan.
Svaret på Alexanders fråga är nej. Alla flickor kommer inte att erbjudas
kurser i detta. Kommunen lägger fokus på grundproblemet istället. Det gör
vi i skolan och inom Kultur och fritid, genom stöd till olika föreningar som
till exempel Kvinnojouren Liljan och genom att till exempel samarbeta i
regionen inom hälsoäventyret.
Yttrande
Alexander Karlsson (V) yttrar sig

Ordf. Sign

Justerandes Sign
42ke

Sekr. Sign

Uldragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

TIERPS
KOMMUN

2017-06-13

25 (55)

94_ 9fDnr Ks 20194/

§ 66

Svar på fråga om varför dricksvatten används vid blötläggning av
gator innan sandupptagning — Lotta Carlberg (C)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att frågan anses besvarad.
Bakgrund

Fullmäktigeledamoten Lotta Carlberg har i § 64 ställt frågan om varför
dricksvatten används vid blötläggning av gator innan sandupptagning.
Svar på fråga
Ordförande för utskottet samhällsbyggnad Jonas Nyberg (S) besvarar frågan
enligt följande:
Termen färskvatten brukar användas, eftersom vi gör mer än bara dricker
vattnet. Därför kommer jag benämna det färskvatten i svaret.
Vi behöver utveckla upphandlingen av sandupptagningstjänsterna och ställa
krav på att det i möjligaste mån inte ska vara färskvatten som används. Vi
ska vara aktsamma med vattnet, men vi kommer inte få bort all användning
av färskvatten till sandupptagning. Det kan bero på att det i vissa områden
är mycket långt till ett vattendrag. Det finns också ett antal vattendomar som
gör att vattenupptag minst ska anmälas till kommunen.
Yttrande

Lotta Carlberg (C) och Jonas Nyberg (S) yttrar sig.
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Dnr Ks 2017.448

§ 67

Risk- och
och sårbarhetsanalys
sårbarhetsanalys för Tierps kommun - revidering
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderad Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för Tierps
kommun, samt
att brist på livsmedel ska lyftas fram i risk- och sårbarhetsanalysen som ett
av de större riskområdena för kommunen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 86/2017 behandlat ärendet.
Kommunledningens säkerhetssamordnare redovisar i skrivelse 20 oktober
2015 förslag till risk- och sårbarhetsanalys 2015 för Tierps kommun.
Den 1 december 2016 gjorde Länsstyrelsen i Uppsala län en uppföljning
enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Länsstyrelsen pekade
på att det fanns några behov av revideringar.
Beslutsunderlag
• Risk- och sårbarhetsanalys 2015 (rev. 2017)
• Länsstyrelsens uppföljning enligt lag (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap — Tierps kommun
Motivering
Den reviderade risk- och sårbarhetsanalysen kommer att ligga till grund för
kommunens säkerhetsarbete under återstående del av mandatperioden. Den
reviderade RSA:n är påfyllnad och förtydligande av den information och
analys som redan fanns.
Tierps kommuns risk- och sårbarhetsanalys följer 2 kap, 1§ i Lagen om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (2006:544) samt föreskrifter MSBFS 2015:5 om
kommuners risk- och sårbarhetsanalyser.
Beslut skickas till
Patric Falk, beredskapssamordnare
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Dnr Ks 2017.425
Dur

§ 68
§
68

Utökning av VA-verksamhetsområde, Berg
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att utöka VA-verksamhetsområdet i Berg enligt bifogad karta. Ansvar
91201, verksamhet 5450 och 5460, enligt förslag från styrelsen i Tierps
Energi & Miljö AB.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har i §87/2017 behandlat ärendet.
Enligt beslutad VA-plan är Berg ett område som ska utbyggas med
kommunalt vatten mellan 2018 och 2021.
Utdrag ur VA-planen:
7.3.4 Berg
Förutsättningar
Samlad bebyggelse mellan järnvägen och väg 292. Huvudsakligen morän,
kuperat.
Behov

Ca 10 fastigheter, villor och gårdar. Få godkända avlopp. Oklar
dricksvattensituation.
Möjligheter
Området ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde i Upplanda,
Örbyhus.
Kapaciteten på Odens källa vattenverk och Tierps avloppsreningsverk är
god. Tekniskt goda förutsättningar och ekonomiskt rimliga möjligheter att
ansluta.
Övrigt
Innan anslutning blir aktuell måste avledning av översvämningsvatten i
samband med stora nederbördsmängder i Upplanda åtgärdas. Åtgärder
pågår med bl.a. bortpumpning samt anläggande och renovering av
ledningsnät. Åtgärderna planeras vara klara under
2014.
Anslutning utreds under period 1.
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§ 68 forts.
Boende i Berg har i augusti 2015 begärt prioritering av anslutning till
kommunalt VA. Prioriteringsbegäran framhåller som motiv till prioritering
att det sannolikt inte finns några avloppsanläggningar som har fullgod
avloppsrening, varierande grundvattennivåer samt att det inom området
finns brunnar som är avloppspåverkade med förhöjda halter av Coliformabakterier. Vidare motiveras prioriteringen av att det är svårt att anordna
godkända enskilda avloppslösningar och att området ligger i anslutning till
befintligt VA-verksamhetsområde i Upplanda.
Beslutsunderlag
• VA-plan. Fastställd av kommunfullmäktige den 10 juni 2014 § 66.
• Bilaga 1, karta med förslag till VA-verksamhetsområde.
• Bilaga 2, begäran om prioritering.
Motivering
Detta är ett fullföljande av ett åtagande i VA-planen med en framflyttning i
tidplan efter boendes begäran.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Preliminär beräkning av anläggningskostnad:
intäkter från anslutningsavgifter (15 fastigheter):

c:a 2 386 tkr
1 926 tkr

Detta innebär en underfinansiering med c:a 460 tkr.
Tidplan
Projektet är planerat att genomföras kv. 3 2017 — kv. 2 2018.
Beslut skickas till
Per Jonsson, VD Tierps Energi och Miljö AB
Jorgen Johnsen, verksamhtschef VA, Tierps Energi och Miljö AB
Henrik Jokijärvi, chef Miljö och hälsoskydd
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Dnr Ks 2017.458

§ 69
Valdistriktsindelning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anta
anta förslaget
förslaget till valdistriktsindelning, samt
att
att överlämna
överlämna indelningen till Länsstyrelsen i Uppsala län för fastställande.
att
Reservation
Mot fullmäktiges beslut reserverar sig Sverigedemokraterna muntligen.
Bakgrund
Valnämnden har i § 2/2017 behandlat ärendet. Kommunstyrelsens har i
§88/2017 behandlat ärendet.
Inför valår ska kommunen enligt vallagen se över sin valdistriktsindelning
och kommunfullmäktige ska vid behov föreslå länsstyrelsen ändringar i
indelningen. Länsstyrelsen beslutar sedan om kommunens förslag på
valdistriktsindelning. Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta
mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får ligga utanför
intervallet endast om det finns särskilda skäl. Kommunen ska i sin översyn
också ta hänsyn till framtida kända förändringar såsom flyttningar och
nybyggnationer som framöver kan komma att påverka antalet
röstberättigade.
Det har tagits fram ett förslag med förändringar av valdistriktsindelningen i
Tierps kommun inför de allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet
2019.
Beslutsunderlag
• Utredning - Valdistriktsindelning i Tierps kommun
Motivering
För att se om valdistiktsindelningen behöver förändras har utgångspunkten
varit den statistik som Valmyndigheten tar fram året innan valår över
röstberättigade per den 1 mars 2017. För att urskilja framtida förändringar i
befolkningsutvecklingen har en befolkningsprognos för kommunen och dess
delområden använts som komplement till statistiken från Vamyndigheten.
Hänsyn har också tagits till planerad nybyggnation av bostäder.
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§ 69 forts
Statistiken från Valmyndigheten över antalet röstberättigade,
befolkningsprognosen och framtida nybyggnation pekar på att det finns
behov av några justeringar i valdistriktsindelningen.
Underlaget visar att det behövs ytterligare ett valdistrikt i Tierps köping. Det
är en konsekvens av att distriktet Tierps köping södra redan idag har för
många röstberättigade samt av framtida nybyggnationer och
befolkningsökning.
Vadistriktet Örbyhus har i och med befolkningsökningen snart för många
röstberättigade. Därför behövs en justering av gränserna mot distrikten
Vendel och Tobo som båda har för få röstberättigade.
I övrigt bedöms att inga fler förändringar av valdistiktsindelningen behövs
inför de allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet 2019.
Förslag under mötet
Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar att föreliggande beslutspunkt med lydelsen, att
anta förslaget till valdistriktsindelning, ändras till lydelsen:
att anta förslaget till valdistriktsindelning men med ändringen att
valdistriktet för Örbyhus delas in i två distrikt.
Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och
Joakim Larssons (SD) ändringsyrkande. Ordföranden konstaterar att
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslut skickas till
Louise Pettersson, utredare/utvecklare Kvalitet och strategisk utveckling
Inger Wennberg, valnämndens ordförande
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Dnr
Dnr Ks
Ks 2017.419
2017.419

Beslut om godkännande av bokslut och ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsen i Regionförbundet Uppsala län (likvidation av
regionförbundet)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Regionförbundet Uppsala läns årsredovisning för år 2016,
samt att årets resultat — 2 702 tkr täcks av eget kapital,
att bevilja förbundsstyrelsen i Regionförbundet Uppsala läns ansvarsfrihet
för år 2016, samt
att godkänna att likvideringen av Regionförbundet Uppsala län sker.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har i §89/2017 behandlat ärendet.
Kommunfullmäktige i Tierps kommun beslutade § 63/2016 om att tillstyrka
att — under förutsättning att riksdagen beslutar om att landstinget kan bilda
Region Uppsala den 1 januari 2017 — Regionförbundet i Uppsala län avvecklas
den 31 december 2016, samt att godkänna att regionförbundets egna kapital,
tillgångar, skulder och åtaganden per den 31 december 2016 överförs till
Region Uppsala.
Ur likvidationskommittén
likvidationskommiWn för
för Regionförbundet Uppsala läns protokoll, §
104/2017 Årsredovisning 2016
Förbundsstyrelsen fastställde 2016-03-18 en plan för likvidationen av
regionförbundet (organisationsnummer
den anges att varje
(organisationsnummer 222000-1511).
222000-1511). IIden
medlems fullmäktige ska godkänna att förbundet formellt upplöses per
2017-01-01 för att förbundet ska kunna träda i likvidation. Alla
regionförbundets medlemmar har godkänt förbundets upplösande i enighet
med förslaget.
För att bokslut och förvaltningsberättelse ska kunna upprättas och granskas
samt för att förbundsstyrelsen ska kunna beviljas ansvarsfrihet måste
samtliga medlemmars fullmäktige fatta beslut om godkännande av bokslut
samt om ansvarsfrihet för 2016 senast 2017-06-30.
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§ 70 forts.
2016 har varit ett år präglat av förändring för regionförbundet.
Verksamheten har bedrivits enligt plan samtidigt som förberedelser skett
inför nedläggning av verksamheten och sammanslagning med Landstinget i
Uppsala län till Region Uppsala. I förhållande till verksamhetsplan 2016
bedöms den samlade måluppfyllelsen som god.
I slutet av året har avvecklingen av regionförbundet inneburit högre kostnad
än beräknat, även i förhållande till bedömningen i delårsbokslutet, vilket
resulterat i ett underskott på cirka 2,7 mkr. Underskottet förklaras av
kostnader av engångskaraktär för pensionsutbetalningar,
förtroendemannaersättningar, IT-tjänster, mobiler och
Beslutsunderlag
• Regionförbundet Uppsala läns förvaltningsberättelse för år 2016
• Regionförbundet Uppsala läns årsredovisning för år 2016
• Regionförbundet Uppsala läns revisorers redogörelse för år 2016
• Granskning av regionförbundet Uppsala läns årsredovisning för år
2016
• Likvidationskommitténs protokoll från 2017-04-28
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Underskottet täcks av regionförbundets egna kapital, i enlighet med beslut
av förbundsfullmäktige 10 december 2015 om att bemyndiga
förbundsstyrelsen att ta i anspråk delar av det egna kapitalet för att möta
eventuella omstrukturerings- eller andra oförutsedda kostnader som kan
uppstå i samband med likvideringen av regionförbundet.
Regionförbundets egna kapital uppgår därmed till 3 729 tkr, vilket överförs
till Region Uppsala efter avslutad likvidation.
Protokollsanteckning
Kommunfullmäktigeledamoten Jenny Lundström (MP) förtydligar att hon
suttit i klimat- och infrastrukturberedningen på mandat från Landstinget och
inte på mandat från kommunen.
Beslut skickas till
Region Uppsala
Tamas Stavbom, chefsstrateg Region Uppsala
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Dnr•Ks
Ks 2017.449
2017.449
Dnr

Upphävande av styrdokument
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva följande dokument:
1. Socialbidragsnorm 2002, KF § 17/1998.
2. Taxa för servicetjänster till äldre - kommunkansliets
arbetsmarknadsenhet, KF § 107/2004.
3. Handikappolicy, KF § 37/2009.
4. Måltidspriser vid korttidsvistelse och korttidstillsyn utanför det egna
hemmet inom RCV, RCVF och RCB, KF § 52/2009.
5. Avgift för resor vid korttidsvistelsefboende,
korttidsvistelse/boende, KF § 73/2009.
6. Regler för bidrag till kulturföreningar i Tierps kommun, KF §
76/2001.
7. Taxa biblioteksverksamheten, KF § 47/2011.
8. Taxor och avgifter vid uthyrning av IP-skogen, KF § 71/2013.
9. Avgift från föräldrar eller vårdnadshavare när barn placeras i
familjehem eller hem för vård eller boende (HVB), KF § 19/2
19/2016.
016.
10.LSS-riktlinjer, KS § 109/2008.
11. Ersättning till privata utförare inom Personlig assistans, KS §
51/2009.
12. Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor, KS § 78/2010.
13. Handlingsplan för uppföljning av ungdomar 16-20 år, KS § 85/2012.
14. Bidragsregler för studieförbund, KS § 7/2014.
15. Regler för Tierps kommuns kulturstipendium, KFN §15/2001.
16. Regler för Tierps kommuns ungdomsledarstipendium, KFN §
16/2001.
17. Kostnad för resor till och från sysselsättning för personkrets 1 och 2
enligt LSS, VON§ 7/2006.
18. Kostnad för resor till korttidsvistelse för ungdomar 12-21 år med
funktionshinder, VON § 8/2006.
19. Handlingsplan vid misstanke om att barn far illa, IFO 2011.
20. Riktlinjer och lathund för Tierps kommun på Facebook,
Medborgarservice 2012.
21. Bidrag till enskilda kulturarrangemang, OKÄND.
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§ 71
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Bakgrund
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i §90 behandlat ärendet.
Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsen att sammanställa en
lista över inaktuella styrdokument och överlämna dem till fullmäktige för
beslut om upphävande (KF § 21/2016).
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag
• Styrdokumenten som ska upphävas
Motivering
Motivering
Enheten för kvalitet och strategisk utveckling har gjort en inventering av
kommunens styrdokument. Verksamhetscheferna har gått igenom den
inventerade listan och kommenterat vilka som behöver revideras respektive
vilka som ska upphävas.
Beslut
Beslut skickas
skickas
till
till
Niklas Eriksson, utredarelutvecklare
utredare/utvecklare Kvalitet och strategisk utveckling
Kristina Sennblad, chef Kvalitet och strategisk utveckling
Randi Graungaard, chef IFO
Helena Carlsson, chef Vård och omsorg
Henrik Hedqvist, chef Utbildning
Sofia Nohrstedt, chef Kultur och Fritid
Lars Ingeberg, chef Medborgarservice
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Dnr Ks 2017.450

Riktlinjer för intern kontroll och insyn i kommunens verksamheter

Beslut
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
attanta Riktlinje för intern kontroll och insyn i kommunens verksamheter,

att riktlinjen ska gälla från och med 1 oktober 2017, under förutsättning att
fullmäktige senast 1 oktober 2017 har beslutat om att anta revideringar i
kommunstyrelsens reglemente som tydliggör kommunstyrelsens ansvar för
intern kontroll, samt
att riktlinjen ska gälla till och med 31 december 2020.

Bakgrund
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 91/2017 behandlat ärendet.
Internkontroll är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen och syftar
till att hjälpa kommunstyrelsen och kommunledningen att säkerställa att de
mål som kommunfullmäktige har beslutat om uppnås, att intern och extern
rapporteringen är tillförlitlig och att såväl lokala som nationella
bestämmelser följs. Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod besluta
om ett program för uppföljning av och insyn i verksamhet som utförs av
privata utförare (KL 3 kap. 9b §). Sveriges kommuner och landsting
rekommenderar att programmet utformas på ett sätt som gör det neutralt till
om verksamhet utförs av privat eller egen utförare.
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag
• Riktlinje för intern kontroll och insyn i kommunens verksamheter
Motivering

Verksamheten bedömer att de regelverk för uppföljning som lagen avser att
programmet ska innehålla faller inom ramen för den interna kontrollen och
att de delarna lämpligen läggs i fullmäktiges Riktlinje för intern kontroll och
insyn i verksamhet. Detta för att samla alla fullmäktiges normerande
instruktioner till kommunstyrelsen avseende uppföljning och kontroll i ett
dokument.
Beslut
skickas
till
Beslut skickas
till
Yvette Axelsson, kommunchef
Kristina Sennblad, chef Kvalitet och strategisk utveckling
Niklas Eriksson, utredare/utvecklare Kvalitet och strategisk utveckling
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Dnr Ks 2017.451

§ 73

Program för uppföljning av och insyn i kommunens verksamheter
2018-2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Programmet för uppföljning av och insyn i kommunens
verksamheter 2018-2019, samt
att programmet ska gälla från och med den 1 januari 2018 till och med

31 december 2019.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 92/2017 behandlat ärendet.
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod besluta om ett program för
uppföljning av och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare (KL 3
kap. 9b §). Sveriges kommuner och landsting rekommenderar att
programmet utformas på ett sätt som gör det neutralt till om verksamhet
utförs av privat eller egen utförare.
Beslutsunderlag
• Program för uppföljning av och insyn i kommunens verksamheter
2018-2019
Motivering
Verksamheten gör den bedömningen att programmet, så som det beskrivs i
lag och av experter, delas i två olika dokument med syfte att särskilja de
aktiverande och normerande delarna (enligt riktlinje för styrdokument) som
programmet ska innehålla. Verksamheten bedömer att de regelverk för
uppföljning som lagen avser att programmet ska innehålla faller inom ramen
för den interna kontrollen och att de delarna lämpligen läggs i ett
normerande dokument för intern kontroll. Programmet för uppföljning av
och insyn i kommunens verksamhet innehåller målen för hur arbete med
uppföljning ska utvecklas. De mål som anges i programmet ska efter
programperioden vara en integrerad del av kommunens interna
kontrollprocess.
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§ 73
Beslut skickas till
Yvette Axelsson, kommunchef
Niklas Eriksson, utredare/utvecklare Kvalitet och strategisk utveckling
Kristina Sennblad, chef Kvalitet och strategisk utveckling
Barbro Wiklund, ordförande kommunfullmäktige
Lars-Olof Färnström, 1:e vice ordförande kommunfullmäktige
Anna Grimberg, 2:e vice ordförande kommunfullmäktige
Per Davidsson, ordförande revisionen
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Dnr Ks 2017.495

Riktlinjer för medborgardialog - revidering
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderade riktlinjer och principer för medborgardialog att gälla från
2017-06-13 samt
att nuvarande riktlinjer och principer för medborgardialog § 67/2014
upphör att gälla 2017-06-13.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 93/2017 behandlat ärendet.

Kommunfullmäktige beslutade § 67/2014 att fastställa Riktlinjer och
principer för medborgardialog. Demokratiberedningen har ett generellt
uppdrag att arbeta med att vidareutveckla medborgardialogen i kommunen.
Kommunfullmäktige gav demokratiberedningen i uppdrag § 22/2016 att ta
fram en plan för medborgardialog. Planen ska beskriva struktur och
systematik för genomförande av medborgardialoger samt hur dialogerna ska
kopplas till styrprocessen.
Demokratiberedningen har identifierat förbättringsområden och utifrån
dessa gjort en processbeskrivning. Bland annat kan konstateras att sen
riktlinjen antogs 2014 har många dialoger hållits med kommunens
medborgare, dels av förtroendevalda och av tjänstemän. Vad som har
framkommit är att en viss förvirring råder om vad en medborgardialog är
och vilka som håller i den, när ska den hållas och hur kommer den att
påverka beslutet.
Demokratiberedningen har utifrån sitt arbete gjort bedömningen att en
separat plan för medborgardialog inte tjänar sitt syfte. Demokratiberedningen föreslår istället att riktlinjer och principer för medborgardialog
revideras. I det reviderade förslaget framkommer var beslutet om dialog ska
tas samt tjänstemännens ansvar i dialogen och hur resultatet kommer in i
styrprocessen.
Förtydligande har gjorts gällande:
-Definitioner av dialoger
-Roller och ansvar i processen att fatta beslut om genomföra och följa upp
medborgardialoger.
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§ 74 forts.
På tjänstemannanivå fastställs en handbok för medborgardialog. Handboken
har blivit mer omfattande för att kunna vara ett tydligare stöd för politiker
och tjänstemän i dialogen.
Förslag under mötet
Yrkande
Sara Sjödal yrkar bifall till förslaget
Beslut skickas till
Barbro Wiklund, ordförande demokratiberedningen
Sekreterare demokratiberedningen
Kristina Sennblad, chef Kvalitet och strategisk utveckling
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Dnr Ks 2017.393

§ 75
Aktieköp - Inera AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att förvärva fem (5) aktier i Inera AB för totalt 42 500 kronor, samt
att finansieringen sker genom ianspråktagande av rörelsekapital.
Reservation
Daniel Blomstedt (M), Åsa Sikberg (M), Lars-Göran Birkehorn
Birkehom Karlsen (M),
Sven Lokander (M) och Jim Blomstedt (M) lämnar skriftlig
reservation./Bilaga.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 94/2017 behandlat ärendet.
Sedan styrelsen för Sveriges kommuner och landsting (SKL) den 7 oktober
2016 beslutade att godkänna att SKL Företag AB förvärvar Inera AB har nu
samtliga landsting och regioner tagit beslut om att sälja merparten av sina
aktier i företaget till SKL Företag AB. Därmed kan nu samtliga kommuner
erbjudas att förvärva fem aktier vardera till en summa av 42 500 kronor i
Mera AB och på så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda
sig av företagets tjänster.
Företaget Inera AB bildades år 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla
landsting och regioner. Verksamheten har varit inriktad på utveckling av ehälsa. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar,
infrastruktur och digitalisering. Under många år har frågan om ändrad
verksamhetsinriktning diskuterats och behovet av att bredda verksamheten
och omfatta även kommunerna samt ge en närmare anknytning till SKL:s
arbete med verksamhetsutveckling. Genom ett breddat ägande ska bolaget
kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden såsom skola, omsorg
och samhällsbyggnad.
Beslutsunderlag
• SKL
SKL—
—Erbjudande
Erbjudandeom
omförvärv
förvärv av
av aktier
aktier i Inera AB
• Aktieöverlåtelseavtal mellan SKL företag AB och kommun rörande
Inera AB
• Årsrapport 2015 — Inera AB
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§ 75 forts
Motivering
Genom att kommunen blir delägare kan bl.a. tjänster köpas från mera AB
utan föregående upphandling (genom Teckal-undantaget i
upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med
och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor.
Förslag under mötet
Yrkande
Sven Lokander (M) yrkar att kommunen avstår från att förvärva aktier i
mera AB.
Bengt-Olof Eriksson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut och
Sven Lokanders (M) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsens
förslag till beslut bifalls.
Beslut skickas till
Conny Rönnholm, ekonomichef
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Reservation
Med anledning av kommunfullmäktige i Tierps kommuns beslut 2017-06-13, ärende 19 på
dagordningen anmäler undertecknade ledamöter reservation till förmån för nedanstående
yrkande.

Yrkande
Härmed yrkas att kommunfullmäktige måtte besluta
Att avstå från att förvärva aktier i Inera AB,
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Dnr Ks 2017.401

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län
Jäv

Viktoria Söderling (S) och Catarina Deremar (C) anmäler jäv.
Beslut
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tillstyrka att ansvarsfrihet beviljas för samordningsförbundets styrelse
och dess enskilda ledamöter för verksamhetsåret 2016.
Bakgrund
Bakgrund
Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och
årsredovisning för 2016 och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter
beviljas ansvarsfrihet.
Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets
styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. Förbundet emotser
protokollsutdrag från fullmäktige så snart ärendet behandlats.
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag
• Revisionsberättelse 2016
• Granskningsrapport 2016
• Årsredovisning 2016
Beslut
Beslut
skickas
skickas
till
till
Samordningsförbundet Uppsala län
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§ 77
Rapportering av ej verkställda beslut från utskotten barn och ungdom
samt arbete och omsorg

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga förteckningen över ej verkställda beslut till
handlingarna

Bakgrund
Kommunstyrelsen har i § 96/2017 behandlat ärendet.
Kommunen är skyldig att anmäla till inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast
tre månader efter beslut.
Föreligger underlag avseende rapportering per den 30 mars 2017 enligt 28
f§ LSS och 16 kap. 6 g SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL
g
och LSS.
Utskottet arbete och omsorg och utskottet barn och ungdom beslutade i
ärendet § 15 2017 och § 105 2017.
Under det senaste kvartalet var det totalt nio SoL- och fyra LSS- beslut som
inte har verkställts inom tre månader, nio män och fyra kvinnor. Den
främsta anledningen till att besluten inte verkställts är
- Resursbrist saknar ledig bostad samt
-- Saknar lämplig uppdragstagare
LSS:
4 beslut om bostad med särskild service rapporterade som ej verkställda
SoL, över 65 år:
5 beslut om vård och omsorgsboende rapporterade som ej verkställda
Individ och familjeomsorg (IFO), ej verkställda beslut:
Kontaktperson lst
Kontaktfamilj 3 st
Forts.
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Yttrande
Yttrande
Lars-Göran Birkehorn
Birkehom Karlsen (M) yttrar sig.
Beslut
skickas
till
Beslut skickas
till
Sekreterare för utskottet barn och ungdom
Sekreterare för utskottet arbete och omsorg
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Dnr Ks 2017.

§ 78

Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut avseende uppdrag till
kommunstyrelsen för perioden januari — augusti 2016, samt tidigare
inte verkställda uppdrag vid tidigare återrapporteringar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna återrapporteringen för angiven period.
Bakgrund
Enligt kommunallagen 3 kap. §§14-15 ansvarar nämnd för att fullmäktiges
beslut verkställs och att redovisa hur uppdragen fullgjorts.
Kommunstyrelsen beslutade under 2014 att återrapportera verkställande av
kommunfullmäktiges beslut till fullmäktige två gånger om året.

Uppdrag perioden januari-augusti 2016
Under perioden fattades beslut om fem uppdrag, tre till kommunstyrelsen,
ett till demokratiberedningen och ett till kommunfullmäktiges presidium.
Uppdragen består av
Dnr/datum
protokoll/§
2015.523
160223
§4

Status

Uppdrag
Lyft fram Tierps unika kultur
och stärk därmed Tierps
varumärke
Att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att teckna samarbetsavtal som
reglerar samarbetet mellan
kommunen och Eric
Sahlströmsinstitutet
Sahlströms institutet(EST)
(ESI)

att uppdra till kommunfullmäktiges
presidium att föreslå hur första
kommunfullmäktigesammanträdet
efter ett kommunalval kan göras
mer högtidligt.
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§ 78 forts
Dnr/datum
protokoll/§
2016.89
170223
§ 21

Uppdrag

Status

Riktlinjer för styrdokument
Att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att under 2016 göra en
genomgång av kommunens
befintliga styrdokument för
revidering samt

Beslut om upphävande av
inaktuella dokument
ligger som förslag till
kommunfullmäktige 13
juni 2017.

att samla ihop styrdokument som
inte är aktuella och överlämna
dem till kommunfullmäktige för
beslut att upphöra.

2017.495
170223
§ 22

Plan för medborgardialog
uppdra till demokratiberedningen
att ta fram en plan för
medborgardialog i Tierps
kommun för resterande del av
mandatperioden. Planen ska
beskriva struktur och systematik
för genomförandet av
medborgardialoger samt hur
dialogerna ska kopplas till
styrprocessen.
Dnr
Ökad tillgänglighet till
2015.1060 fullmäktiges sammanträden och
160614
digitalt voterings- och
§ 57
närvarosystem
Att uppdra till kommunstyrelsen
att utreda möjligheter och
ekonomiska konsekvenser av att
införa ett elektroniskt närvarooch voteringssystem samt video
streaming av kommunfullmäktiges sammanträden.
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genomgångna och
revideringar kommer
löpande. Enligt beslut KF
§47/2017 har kommunstyrelsen i uppdrag att
tillse att samtliga styrdokument är reviderade
eller utbytta enligt de nya
riktlinjerna senast vid
halvårsskiftet 2019.
Förslag till beslut
behandlas av
kommunfullmäktige 13
juni 2017.

Uppdraget pågår och är
ännu inte slutfört.
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§
78 forts
§ 78

Återrapportering av tidigare inte verkställda uppdrag under perioden
september 2014 - december 2015
Följande uppdrag till kommunstyrelsen under perioden september 2014december 2015, var inte verkställt vid rapporteringen av respektive perioder.
Uppdragen består av:
Dnr/datum
protokoll/§
KS 2015.698
150915
§ 89

Status

Uppdrag

Revidering av regler, taxor och
avgifter vid korttidsuthyrning av
idrottshallar mm
Att uppdra till kommunstyrelsen att
uppta en dialog med berörda
föreningar i syfte att avveckla
driftbidragen
KS
Upphävande av byggnadsplan BP
2015.1892
703, Vavd 5:32, Vavd S:1 samt
151215
Ängskiir 7:1
Ängskär
Att ge kommunstyrelsen i uppdrag
§ 166
att inleda arbetet med att upphäva
byggnadsplan BP703 i enlighet med
Plan- och bygglagen (PBL
2010:900) 5 kap. § 38.
KS 2014.605 Att besluta om tillämpningsanvisningar för•
det nya
nya pensionspensions140916
för det
reglementet för förtroendevalda.
§ 76
Kommunstyrelsen föreslog
kommunfullmäktige att avvakta med
tillämpningsanvisningar för OPFKL pensionsreglemente för
förtroendevalda, för att ha möjlighet
att ta del av eventuella
rekommendationer från Sveriges
kommuner och landsting (SKL).
Enligt förslaget ska beslutet om
tillämpningsanvisningarna tas innan
nästa kommunval år 2018.
Fullmäktige beslutade §99/2015
enligt kommunstyrelsens förslag.
Yttrande
Lars-Göran Birkehorn yttrar sig.
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Dnr
Dnr Ks
Ks 2017.527
2017.527

§ 80

Entledigande från uppdrag som ledamot i valnämnden och ersättare i
stiftelsen Leufsta samt val av ny ledamot i valnämnden och ersättare i
stiftelsen Leufsta
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Roger Henningssons (M) begäran om entledigande,
ny ersättare
ersättare i stiftelsen Leufsta utse:
att till
till ny
Ersättare stiftelsen Leufsta
Christer Bolin (M)

att till ny ledamot i valnämnden utse följande nuvarande ersättare i
valnämnden:
Ledamot Valnämnden
Pauline Jädervill (M)

ny ersättare
ersättare i valnämnden utse:
att till
till ny
Ersättare Valnämnden
Carola Fredhn
Fred& (M)

Bakgrund
Roger Henningsson har den 31 maj 2017 begärt entledigande från sina
uppdrag som ledamot i valnämnden och ersättare i stiftelsen Leufsta.
Anledningen till detta är att han inte längre är medlem i det parti som
föreslog honom till posterna.
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Beslut
Beslut
skickas
skickas
till
till
Lönecentrum
Troman
Roger Henningsson
Christer Bohlin
Pauline Jädervill
Carola Fred&I
Inger Wennberg, valnämndens ordförande
Valnämndens sekreterare
Stiftelsen Leufsta
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Dnr Ks 2017.523

§
§ 81
81

Entledigande från uppdrag som
somledamot
ledamoti ikommunfullmäktige
kommunfullmäktige och
ersättare i valberedningen samt val av ny ersättare i valberedningen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att
att godkänna
godkänna Gunnar
Gunnar Larssons
Larssons (L) begäran om entledigande samt,
ny ersättare
ersättare ii valberedningen
valberedningen från och med 13 juni 2017 utse:
att
att till
till ny

Ersättare
Ingrid Larsson (L)

Bakgrund
Gunnar Larsson (L) har den 2 juni 2017 begärt
begärt entledigande från sina
uppdrag
uppdrag som
som ledamot i kommunfullmäktige och
och ersättare
ersättare i valberedningen.
Han avsäger sig
sig även
även sitt
sitt uppdrag
uppdrag som
som gruppledare
gruppledare för
för Liberalerna.
Liberalerna.

Beslut skickas till
Lönecentrum
Systemadministratör för Troman
Gunnar Larsson
Ingrid Larsson
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Dnr Ks 2017.270

§
§ 82
82

Hemställan om att behålla uppdrag under återstoden av
mandatperioden trots flytt från kommunen
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Per Davidssons begäran
begäran om
om att
att få.
få behålla sina olika uppdrag
som revisor mandatperioden ut, trots flytt från kommunen.
Bakgrund

Per Davidsson har i en skrivelse inkommen den 16 mars 2017 meddelat att
han ska flytta till Uppsala. Han vill dock fortsätta arbeta för Tierps kommun
och hemställer därför att kommunfullmäktige, enligt 4 kap § 8 kommunallagen, beslutar att han får behålla sina olika uppdrag som revisor under
resterande tid av mandatperioden.
Beslut skickas till
Per Davidsson
Barbro Wiklund, ordförande kommunfullmäktige
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§ 83

Delgivningar
Delgivningar
Beslut
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
att delgivningen tas som en anmälan till protokollet.
Bakgrund
Bakgrund
Fullmäktiges ledamöter och ersättare delges:
Ks 2017.330
Överklaganden gällande detaljplan DP1057 Kronhjortsvägen.
Ks 2017.1
Länsstyrelsen Uppsala län har översänt beslut gällande prövning angående
antagande av detaljplan för Siggbo handelsområde.
Ks 2017.1
Länsstyrelsen Uppsala län har översänt beslut gällande prövning angående
antagande av upphävande av detaljplan för BP 703 - Ängskär.
Ks 2017.1
Uppsala kommun har översänt rapport av utverdering av gemensam
räddningsnämnd.
Ks 2017.317
Älvkarleby kommun har översänt protokollsutdrag för delgivning,
KF § 32 — Beviljande av ansvarsfrihet för lönenämnden
KS § 33 — Beviljande av ansvarsfrihet för IT-nämnden
KS 2017.1
2017.1
Samordningsförbundet har meddelat att protokollet från styrelsemötet den
13 mars 2017, §§ 1-15 finns att läsa här,
http://finsamuppsala.se/media/159032/protokoll-170314.pdf
Ks 2017.1
Uppsala brandförsvar har översänt en ekonomisk rapport gällande den
gemensamma räddningsnämnden för perioden januari — april 2017.
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Ks 2017.138
Räddningsnämnden har översänt yttrande samt protokollsutdrag gällande
skrivelsen till kommunfullmäktige om deltidsbrandkåren i Skärplinge.
Ks 2017.457
Medborgarförslag gällande bland annat amnesti för ensamkommande
flyktingbarn som varit i Sverige i mer än ett år och som bor i Tierps
kommun.
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§ 84
Sammanträdets avslutning

Ordförande Barbro Wiklund avslutade sammanträdet och önskade från hela
presidiet alla en trevlig, lugn och vilsam sommar.
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