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§ 86
Redovisning av kommuninvånarnas postlåda

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund

Fullmäktige beslutade § 113/2003 att inrätta en postlåda där folkbokförda
kommuninvånare, oavsett ålder, kan lämna förslag och synpunkter på
kommunens verksamheter. Inkomna förslag/synpunkter ska enligt beslutet
hanteras på ett enkelt och rationellt sätt för att sedan redovisas till
fullmäktige.
Dnr Ks 2017/703
Den 25 augusti 2017 kom ett förslag/fråga om träffar för nyinflyttade i
Tierp. Förslaget/frågan är skickad till chef för kommunikationsenheten.
Chef för kommunikationsenheten har svarat med att i dagsläget anordnas
inga sådana träffar men att kommunen kommer att se över möjligheten att
göra det under 2018.
Dnr Ks 2017/666
Den 7 augusti 2017 kom ett önskemål om att en cykelväg anlades från
Tierps till Skärplinge. Chef för samhällsbyggnadsenheten har svarat och
talat om att det i dagsläget inte finns några planer på en cykelväg mellan
Tierp och Skärplinge men att sträckan mellan Tierp och Tolfta är planerad
sedan länge.
Dnr Ks 2017/653
Den 27 juli 2017 kom ett förslag om att ansluta kommunen till appen
Skolmaten för att snabbt kunna se veckans skolmatseldel. Förslaget är
skicka till chef för kostenheten.
Dnr Ks 2017/578
Den 22 juni kom ett önskemål om fotbollsmål i Svanby på grönområdet vid
Tämnarån. Önskemålet är skickat till fritidsintendent på kultur och fritid.

Ordi. Sign
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Sekr. Sign
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§ 87
Aktuellt från revisionen
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Kommunrevisionen har en stående informationspunkt vid
kommunfullmäktiges sammanträden.
Per Davidsson, ordförande för kommunrevisionen, informerar att revisionen
överlämnat en studie till kommunstyrelsen om styrningen av de kommunala
bolagen.. Revisionen begär inte svar eftersom en översyn pågår men
rapporten innehåller framhåller att kommunen här har en
utvecklingspotential.
Revisionen har fastlagt en projektplan för att studera hur kommunen arbetar
med att förebygga och hantera våld och hot om våld mot kommunens
politiker och tjänstemän. Rapporten ska vara klar i februari.
Därefter ger ges en kort redovisning av revisionens aktuella arbetsplan.
Yttrande

Catarina Deremar (C) yttrar sig.

Ordf. Sign
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Dnr Ks 2017/736

§ 88

Anmälan av motion — Feministiskt självförsvar — Alexander Karlsson
(V)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Alexander Karlsson (V) lämnade den 5 september in en motion med
följande förslag:
•

att det årligen genomförs utbildningar i feministiskt självförsvar för
alla flickor som går i årskurs 9 i kommunens skolor.

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
BRA:
"Med sexualbrott avses här brott mot BrB 6 kap samt
barnpornografibrott, 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.
Justerandes Sign
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§ 88 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.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens sekreterare

Ordf. Sign
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Dnr Ks 2017/735

§ 89

Anmälan av interpellation — Fritidsbibliotek på flera av kommunens
orter — Alexander Karlsson (V)
Beslut

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

Alexander Karlsson (V) inkom den 5 september med en interpellation där
han skriver:
1 en motion lagd av Urban Blomster (V) i oktober 2015 föreslås inrättandet
av ett idrottsbibliotek i samverkan med de lokala idrottsföreningarna, en
motion som snabbt vann bifall i kommunfullmäktige.
Sedan dess har Kultur och Fritid haft i uppdrag att inrätta ett sådant, vilket
gjorts vid Vegavallen i Tierp.
Nu finns intresse att öppna liknande verksamhet även på andra orter i
kommunen, bl a från föreningarna i Örbyhus. I just Örbyhus finns
tillgängliga, privatägda, lokaler som vore lämpliga för ändamålet.
Enligt uppgifter som undertecknad fått del av, ska resultatet av kontakter
med kommunen ha mötts av svalt intresse från kommunens sida.
Tankar har väckts att det svala intresset skulle mynna ur en tolkning av
beslutet att det ska finnas exakt ett idrottsbibliotek i kommunen, något som
går helt emot, inte bara motionens intention, utan även kommunens vision.
Eller att problemet skulle bestå i att, den tilltänkta lokalen är privatägd och
de kostnader det skulle innebära.
Skulle så vara fallet, är vi i Vänsterpartiet givetvis redo att motionera på
nytt!
Därför ställer jag följande frågor till ansvarigt kommunalråd:
• Är det styrets mening att beslutet som togs innebär att det ska firmas
exakt ett (1) idrottsbibliotek i kommunen?
• Om så är fallet, hur väl rimmar det med visionens mål att hela
kommunen ska leva?
• Hur finansieras det existerande idrottsbiblioteket vid Vegavallen?
• Finns intresse att stötta lokala idrottsföreningar ekonomiskt för att
samma service ska kunna finnas på fler orter än Tierps köping?

Ordf. Sign

Justerandes Sign
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Dnr Ks 2017/521

§ 90

Svar på interpellation — Har framtidssäkring av lärarkompetens i våra
skolor genomförts? — Sara Sjödal (C)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen vara besvarad.

Bakgrund
Sara Sjödal (C) inkom den 30 maj med en interpellation med frågor om
framtidssäkringen av lärarkompetensen i våra skolor. Ärendet behandlades
på kommunfullmäktige den 13 juni 2017, § 62. Det beslutades då att
interpellationen kommer att besvaras under nästkommande sammanträde.
Svar på interpellation:
Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande i utskottet barn och ungdom, har den
7 september 2017 svarat som följer:
Den interna rapport kring lärares administrativa arbetsuppgifter från 2015
som åberopas i denna interpellation, och i tidigare motioner i frågan från
Sara Sjödal, togs fram på initiativ från en samverkansgrupp inom skolan.
Rapporten är framtagen utifrån ett egenintresse från skolan, bygger på ett
underlag som ha tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter
för lärare, lärarfack och skolledare. Med andra ord en grupp som kan
förväntas vara väl förtrogen med arbetsmiljön för lärarna i kommunens
skolor, och en grupp som kan anses representera dem frågan i första hand
berör. En intern uppföljning utifrån rapportens intentioner har genomförts
av utbildningsenheten i juni 2017.
Interpellationen rymmer fyra frågeställningar;
1- rapportens relevans för mindre skolor
Lärares arbetsuppgifter vid sidan av undervisningen kan skilja sig åt något
mellan skolor, mellan arbetslag och mellan lärare beroende på till exempel
personalsammansättning och de rutiner som lagts fast i arbetslagen under
rektors ledning. Men skillnaden mellan arbetsplatserna och rektorsområdena
är inte så stora att det i den åberopade rapporten har gjorts någon åtskillnad
mellan stora och små skolor. Rapporten utgör ett internt arbetsmaterial och
ett stöd som är giltigt för alla skolor i kommunen.
forts.
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§ 90 forts.

2 - effekter av rapporten
Arbetsgruppen har i sin rapport från 2015 satt fokus på administrativa
uppgifter som påverkar arbetstid och arbetsbörda. Syftet var att synliggöra
dessa för att skapa förutsättningar och rutiner som förbättrar och underlättar
arbetet för lärare i Tierps kommun.
De arbetsuppgifter som lärare har ansett ta mest uppmärksamhet från
undervisningen är att utreda behov av särskilt stöd och att kommunicera
med vårdnadshavare. Det är arbetsuppgifter som enligt skollagen är ålagda
lärare att utföra, och därför inte något som kan läggas på annan personal.
Däremot kan dessa uppgifter underlättas genom samverkan, systematik och
ny teknik, vilket också har gjorts och som utvecklas kontinuerligt. En
samordnare för elevhälsan är på plats som bland annat bistår med att ta fram
adekvata rutiner för utredning av särskilt stöd, och den digitala plattformen
Unikum är införd inom förskolan och grundskolan för att förenkla och
underlätta kommunikationen med vårdnadshavare.
Frånvarohanteringen ligger av praktiska skäl på lärarna och är en
arbetsuppgift som har krävt mycket uppmärksamhet. Nu införs det digitala
frånvarohanteringssystemet Dexter på allt fler skolor, vilket underlättar och
kvalitetssäkrar arbetet väsentligt.
Ansvaret för att uppnå rapportens syfte, att skapa rutiner och förutsättningar
för ett gott arbete, ligger på rektorerna och arbetet med detta bedrivs därför
på olika sätt ute i de olika rektorsområdena. Till exempel har personalen i
rektorsområde 4 (Skärplinge, Hållnäs, Karlholm) under rektors ledning
omarbetat och anpassat rapporten till ett eget internt dokument, med syfte att
tydliggöra vilka rutiner som gäller. Övriga rektorsområden arbetar
fortlöpande med dessa frågor inom sina befintliga processer och strukturer.
Utbildningsenhetens uppfattningen är att lärares administrativa
arbetsuppgifter är en fråga som det hela tiden arbetas med ute i
rektorsområdena, och att förbättringar i linje med rapportens syfte hela tiden
sker.
3 - kompetenssäkring mot bakgrund av att lärare slutar
Sara Sj ödal återkommer i denna fråga efter att några lärare vid en och
samma skola valt att sluta samtidigt, och att i samband med det ha kontaktat
media och där åter aktualiserat frågan om lärares arbetsvillkor. Det mediala
utspelet ska ses mot bakgrund av en längre tids engagemang på skolan från
skolledningens sida.
forts.
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§ 90 forts.
Det är rektor som ansvararar för och hanterar frågor som rör personal och
arbetsmiljö. Rektorerna i de olika rektorsområdena träffas regelbundet för
att hantera frågor av gemensamt intresse, där skolchef och verksamhetschef
alltid deltar. Vid sidan av dessa möten kommuniceras angelägna frågor
rektorer emellan, och mellan utbildningsenheten och rektorer. Det
personalärende vid Tallbacksskolan som Sara Sjödal refererar till hanterades
på detta sätt, men föranledde inte att några särskilda initiativ från
verksamhetschefens sida.
4 - information till politiken
Personalärenden ligger under rektors ansvar och hanteras därför ute i
rektorsområdena. Det är anledningen till att ärendet vid Tallbacksskolan
kom till politikens kännedom först i och med att media uppmärksammade
det hela den 22-25 maj 2017. Utskottet Barn och ungdom sammanträdde
den 17 maj, Sara Sjödals interpellation inkom den 30 maj, och utskottet
informerades vid det nästkommande sammanträdet den 21 juni.
Yttrande
Sara Sjödal (C), Kenneth Gunnarsson (MP) och Åsa Sikberg (M) yttrar sig.
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Dnr Ks 2017/735

§ 91

Svar på interpellation — Fritidsbibliotek på flera av kommunens orter —
Alexander Karlsson (V)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen vara besvarad.
Bakgrund
Alexander Karlsson (V) inkom den 5 september med en interpellation med
frågor om idrottsbibliotek på flera av kommunens orter. Det beslutades på
dagens kommunfullmäktige att interpellationen kommer att besvaras på
samma sammanträde.
Svar på interpellation:
Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande i utskottet barn och ungdom, har den
14 september 2017 svarat som följer:
Tierps kommun vill erbjuda ett brett och attraktivt utbud av kultur och
fritidsaktiviteter runt om i kommunen för kommunens medborgare och för
besökare. En utbyggd och fungerande "fritidsbank" bidrar till ett mer
inkluderande och hållbart samhälle då det ger möjlighet för fler att delta i
idrottsaktiviteter som kräver särskild utrustning.
Som ett resultat av Vänsterpartiets motion från 2015 fick Kultur och fritid i
uppdrag att utreda förutsättningarna för detta. En utredning har gjorts som
blev klar dec 2016. Den visar att utvecklade samarbeten och samverkan
mellan olika aktörer är avgörande för att hålla nere kostnaderna och för att
nå framgång. Viktiga aktörer är föreningar i kommunen, näringslivet,
kommunala bolag och andra kommunala verksamheter. För att säkerställa
driften betonas särskilt vikten av samarbete med arbetsmarknadsenheten.
forts.
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§ 91 forts.
Arbetet med en fritidsbank i Tierp är i gång, och utifrån erfarenheter från
andra kommuner läggs nu stor vikt vid att skapa en fungerande organisation.
En personal på Kultur och fritid har tid avsatt för att arbeta med detta.
Fritidsbank-projektet finansieras för närvarande med externa medel sökta
inom ramen för "Folkhälsa, jämställdhet och delaktighet".
Insamling av utrustning pågår, bl.a. genom arrangemanget
"GeBortTillSport, i samarbete med TV4, som nyligen genomfördes på
Aspenbadet, och genom regelbundna insamlingstillfällen på Tierps
bibliotek.Samtal med Tierp Kommunfastigheter AB pågår om lokaler på
Vega-vallen.
Först när det finns en väl fungerande organisation, fungerande samarbeten
och en fritidsbanksverksamhet i drift vid Vegavallen, ska kommunens
fritidsbanksverksamhet spridas till andra orter i kommunen där det finns
förutsättningar och intresse för detta.
Redan nu finns liknande verksamhet i enskilda föreningars regi, som t.ex.
Söderfors skidsektion, och vi ser positivt på att fler privata initiativ startar
motsvarande eller likande verksamhet på andra orter i kommunen. För sådan
verksamhet finns inga kommunala medel att fördela, men det finns
möjlighet att söka stöd via Upplands idrottsförbund som har ett särskilt
uppdrag att stödja etablering av fritidsbanker ute i länets kommuner.
Yttrande
Alexander Karlsson (V), Daniel Blomstedt (M), Jenny Lundström (MP) och
Kenneth Gunnarsson (MP) yttrar sig.
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Dar Ks 2017/693

Fråga om förskolan Linneans flytt av verksamhet till 01 Andersskolan
— Åsa Sikberg (M)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att frågan får framställas och kommer att besvaras under sammanträdet.
Bakgrund

Fullmäktigeledamot Åsa Sikberg (M) har den 18 augusti 2017 lämnat in
följande frågor:
• Vilka alternativa lösningar har refuserats före beslutande åtgärd?
• Är lösningen permanent?
• PÅ vilket sätt har berörda föräldrar informerats och givits möjlighet
till att delge sina synpunkter?
• På vilket sätt har/kommer utemilj ön säkras och anpassas till
verksamhet för barn och 4 år?
• Har/kommer barn att omplaceras innan utemiljön säkrats?
Sikberg skriver:
Undertecknad har den senaste tiden uppmärksammat oro bland föräldrar till
barn inom den kommunala barnomsorgen på förskolan Linnan i
Skärplinge. Förskolan vänder sig till barn från ett år till dess de börjar
skolan. Förskolans uppgift är bland annat att lägga grunden för barns
livslånga lärande och skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som
deltar.
Förskolan Linnhn har varit hårt belastad sedan två år tillbaka varför nu de
barn födda 2012-och 2013 till hösten kommer flytta sin verksamhet till
01 Andersskolans lokaler. Det betyder att 4 och 5 åringar kommer vistas i
en inne och utemiljö som är avsedd för barn och ungdomar i åldrarna 6 till
16 år.
Vi moderater anser att kommunens samtliga arbetsställen skall ha en
tillfredställande arbetsmiljö för såväl personal som i detta fall de barn som
vistas i verksamheten. Av den anledningen delar vi uppfattningen om att det
krävs åtgärder vid förskolan LinnUn.
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§ 92 forts.
Avdelningen Tellus, 5 års-verksamheten, på förskolan Linnan har sedan ett
år flyttat sin verksamhet till 01 Andersskolan. Under den tiden har det
saknats staket mot vägen, detta har föranlett att personalen, av säkerhetskäl,
inte kunnat ha hela barngruppen ute samtidigt.
Utifrån rådande fysiska situation kring 01 Andersskolans utemiljö har vi
moderater förståelse för den bland föräldrarna upplevda oron. Vidare anser
vi att säkerhetsaspekterna ytterligare bör belysas framförallt ur ett
barnperspektiv. Möjligen kan området behöva säkras med staket så att de
minsta barnen inte kan springa ut på parkeringen och sedan mot vägen.
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Dnr Ks 2017/693

Svar på fråga om förskolan Linnåans flytt av verksamhet till 01
Andersskolan — Åsa Sikberg (M)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att frågan anses besvarad.
Bakgrund
Fullmäktigeledamoten Åsa Sikberg (M) har ställt frågan om förskolan
LinnUns flytt av verksamhet till OJ Anders skolan.
Svar på fråga
Ordförande för utskottet barn och unga Kenneth Gunnarsson (MP) besvarar
frågan enligt följande:
Ökat antal barn i förskolan, målet att minska barngruppernas storlek och
begränsningar i Linneans lokaler är orsaken till att en grupp fyra-åringar
flyttar till lokaler i 01 Andersskolan. Där finns redan avd Tellus för 5åringar inrymd, en samlokalisering som har fungerat mycket bra.
Samlokalisering mellan förskola och skola är vanlig. Samlokalisering ger
samverkansmöjligheter och det är positivt för verksamheterna. Inte minst
blir enklare för barnen när det blir dags för överflytt från förskola till skola.

Förskoleavdelningar finns inrymda i skolor på alla orter i kommunen. På
Bruksskolan i Söderfors, Björkängsskolan i Karlholm, Kyrkskolan i
Kyrkbyn, på Aspenskolan i Tierp, Mehedeby, Vendel, Månkarbo och
Örbyhus. 10 av 17 förskolor är samlokaliserade.
Vilka alternativa lösningar har refuserats före beslutad åtgärd?
Att låta barn vara på andra förskolor i området där det finns platser lediga —
Hållnäs och Karlholm. Ett alternativ som innebär att barnen får byta
förskola när det blir plats ledig igen på LinnUn.
Att öka barntätheten i befintliga grupper på LimAan. Alternativet krockar
med kommunens mål att barngruppernas storlek ska ligga i linje med
Skolverkets rekommendationer. Att bygga ut Linnan med ytterligare
avdelningar. Ett alternativ som kan komma ifråga först efter att nu pågående
lokal- och resurskartläggning är klar och analyserad. Långa ledtider innebär
att en ev. utbyggnad kan komma ifråga först om flera år.
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§ 93 forts
Är lösningen permanent?
En översyn av förskolan, grundskolan och gymnasiet pågår vad gäller
prognoser för antalet barn och elever, lokaltillgångar, antal elever/ytenhet,
personalresurser, statliga direktiv och lagar,
utvecklingsscenarier m.m. Syftet är att ha en långsiktig plan för bl.a.
investeringsbehoven och att
kommunens resurser ska användas effektivare med bibehållen eller ökad
kvalitet.
Linnean har många barn i förhållande till befintliga lokaler och 01
Andersskolan har jämförelsevis lite elever i förhållande till lokaltillgången.
Kan lokaler och utrymmena utanför skolan anpassas till förskoleverksamhet,
kvanta' i verksamheterna bibehållas eller ökas och kan
samverkansmöjligheterna tillvaratas, ser verksamheterna bara positivt på
ålderintegreringen. Lösningen gäller så länge verksamheten håller hög
kvalitet och fungerar för barn, personal, föräldrar och för 01 Andersskolan.
När analysen av pågående översyn är klar får vi en tydlig bild av
utvecklingsmöjligheter och av hur lokaler och personal kan bäst kan
disponeras.
På vilket sätt har berörda föräldrar informerats och givits möjlighet till
att delge sina synpunkter?
Verksamhetsförändringar sker alltid i samverkan med föräldrar. Föräldrarna
informerades om situationen och planerna i maj 2017 och fick då möjlighet
att komma med synpunkter. Planerna mottogs överlag positivt, bl.a. utifrån
goda erfarenheter bland personal och föräldrar från likande
verksamhet/åtgärd tidigare. Några föräldrar har under sommaren varit i
kontakter med förskolechef, kommunchef och med politiker och uttryckt
viss oro, framförallt kring den fysiska miljön på skolan.
På vilket sätt har/kommer utemiljön säkras och anpassas till
verksamhet för barn från 4 år? Har/kommer barn att omplaceras
innan utemiljön säkrats?
Sedan tidigare finns en grupp förskolebarn i lokalerna på 01 Andersskolan
och det har fungerat bra i utemiljön. Grunden för verksamheten är att den
ska vara trygg, rolig och lärorik. Personalen måste beakta
säkerhetsperspektivet hela tiden, vilket innebär att barn aldrig vistas
utomhus utan uppsikt.
Den faktiska tryggheten för barnen när de vistas på gården eller i
intilliggande skogsområde utgörs av närvarande och medvetna pedagoger.
Nu när det har blivit fler förskolebarn på skolområdet, och efter synpunkter
från föräldrar och personal, kommer staket att sättas upp.
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§ 93 forts.
Beställningen till fastighetsbolaget är gjord med begäran om att arbetet ska
prioriteras. Senare i höst genomförs en arbetsmiljörond på
förskoleavdelningarna som är inrymd i 01 Andersskolan och då kommer
barnens miljö och rutiner runt den att följas upp.
Yttrande

Åsa Sikberg (M) och Kenneth Gunnarsson (MP) och yttrar sig.
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Dnr Ks 2017/754

Kommunfullmäktiges öppnande efter val

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att presidiets uppdrag är fullföljt, samt
att ärendet läggs till handlingarna.

Bakgrund
Kommunfullmäktiges presidium lägger följande förslag utifrån uppdraget,
§4/2015, om hur öppningen av fullmäktiges första sammanträde efter valet
kan göras högtidligare.
1. Ett inbjudande missiv skickas med kallelsen.
2. Utsmyckning av A-salen med blommor, kommunens vision läggs på
alla platser.
3. Visa hela kommunen med ett bildspel, för att trycka på att man som
fullmäktigeledamot representerar hela kommunen.
4. Under bildspelet spelar kulturskolan med flera musik från
kommunens olika delar.
Själva öppningen beräknas ta ca 10-15 minuter.
Yttranden

Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M), Catarina Deremar (C), Jenny
Lundström (MP) och Joakim Larsson (SD) yttrar sig.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktiges presidium
Verksamhetschef Kultur och fritid
Sekreterare kommunfullmäktige
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Dnr Ks 2017/689

§ 95

Revidering av taxa avseende markpriser och införa vite vid
återlämning av mark

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ny taxa för markpriser samt
att ta ut ett vite om 10 % av erlagd köpeskilling vid återköp av kommunal
mark samt
att den nya taxan med vite ska gälla från och med 1 november 2017 samt

att tidigare tagen taxa upphör att gälla vid samma datum.
Bakgrund
I Tierps kommun finns en stor efterfrågan på mark, både nya områden för
bostäder och verksamheter behöver kontinuerligt tas fram för att täcka det
behov och den efterfrågan som finns. Kostnaden för att ta fram nya områden
ska täckas av intäkterna.
Kommunen får också regelbundet förfrågan om att återlämna villatomter ett
antal villatomter som tidigare sålts, där köparen inte kunnat uppfylla
villkoret om att fastigheten ska vara bebyggd inom 2 år från tillträdesdagen.
Återlämning av kommunala tomter innebär ett merarbete och en merkostnad
för kommunen
Motivering
Syftet med taxan är att säkerställa en balans i kostnader och intäkter när
Tierp växer. För att ta fram de olika markpriserna har hänsyn tagits till att
olika typer av mark kräver olika åtgärder. De åtgärder som behövs tas med i
kalkylen för olika markområden är bland annat ursprungligt markinköp,
arkeologisk undersökning, geoteknisk undersökning, projektering och
genomförandet av infrastruktur och anläggandet av allmänna platser. Det
finns flera varierande faktorer som ska inkluderas beroende på området som
avses.
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§ 95 forts.
De områden som nyligen tagits fram för bostadsbyggande som Alvägen i
Örbyhus och Wallskoga i Tierp har visat ett behov av att justera markpriset
till att möta upp kostnaderna för att bygga ny infrastruktur och ta fram nya
områden.
Syfte med återtagningsavgiften är att återköp av kommunala mark, efter
ursprunglig försäljning, innebär ett merarbete och en merkostnad för
kommunen. Villkor ställs av kommunen vid försäljning för att säkerställa att
marken ska bebyggas inom 2 år. Om villkoren inte uppfylls så ska köparen
lämna tillbaka marken till kommunen för vidare försäljning till annan part.
Kommunen får kostnader dels för arbetstid vid hantering av återlämning
samt eventuell ny lagfartskostnad från Inskrivningsmyndigheten.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Bedömningen är att denna höjning av markpriset samt vite bör täcka
kommunens kostnader för exploatering, hantering och merarbete i samband
med återköp.
Beslutsunderlag
Taxa avseende markpriser och återtagningsavgift
Handläggarens förslag till beslut
Kommunstyrelsen § 113/2017
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsenheten
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Dnr Ks 2017/570

Riktlinjer för

exploateringsavtal

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta

riktlinjer för exploateringsavtal.

Bakgrund
Riktlinjen ska tydliggöra hur Tierps kommun arbetar med exploateringsavtal i enighet med lagstiftningen som trädde i kraft 1 januari 2015. Planoch bygglagen (PBL) 6 kap 39 § anger:
"Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, ska kommunen anta
riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna
ska ange grundläggande principer för fördelning av intäkter och
kostnader för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som
har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå
exploateringsavtal."
Motivering
Exploateringsavtal är ett avtal mellan kommunen och en byggherre. Det
ingås mellan parterna om det är byggherren som äger den mark som ska
bebyggas. Ett exploateringsavtal är kommunens sätt att tydliggöra och
precisera detaljplanens intensioner och att i olika avseenden reglera
parternas åtaganden. Avtalet är också ett verktyg för att säkerställa att
kommunen får ersättning för de kostnader som kommunen har med
anledning av exploateringen.
Beslutsunderlag
Handläggarens förslag till beslut
Riktlinjer för exploateringsavtal
Kommunstyrelsen arbetsutskott § 67/2017
Kommunstyrelsen § 114/2017
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsenheten
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Dnr Ks 2015/687

Bildande av kommunalt naturreservat - Källarberget
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklara Källarberget
som naturreservat med avgränsning enligt Beslutskarta Källarberget samt
att reservatet får namnet Naturreservatet Källarberget samt
att med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 § § miljöbalken ska föreskrifter angivna i
Beslut om bildande av Naturreservatet Källarberget gälla för naturreservatet
för att säkerställa syftet med reservatet samt
att ordningsföreskrifter utfärdade med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken ska
gälla omedelbart även om de överklagas samt
att med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken, meddela bestämmelser för förvaltningen av reservatet genom
att fastställa Skötselplan Naturreservatet Källarberget samt
att Upplandsstiftelsen ska vara förvaltare av reservatet samt
att kungöra beslutet i Tierps kommuns författningssamling samt i
ortstidningarna Upsala Nya Tidning och Arbetarbladet.
Bakgrund
I samband med upprättande av en detaljplan vid Svartviken NO om
Fagerviken föreslog Fagervikens bygdegårdsförening att Källarberget bör
fredas. Området har stor betydelse för friluftslivet, värdefulla naturtyper,
intressanta geologiska och hydrologiska värden samt även kulturhistorisk
betydelse med den gamla lotsutkiken.
Tierps kommun fattade år 2009 ett principbeslut (KF 2009/38) om att
området skulle skyddas som kommunalt naturreservat. Utskottet
samhällsbyggnad beslutade 2016-10-04 § 133 att förelägga sakägare att
framställa eventuella synpunkter på förslaget till beslut och skötselplan
inom 31 dagar från delgivningsdagen, samt att lämna tillfälle till övriga att
yttra sig senast den 15 december 2016.
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97 forts.

Förslaget till beslut och skötselplan ställdes även ut i kommunhuset och på
kommunens webbplats. Inkomna synpunkter har resulterat i mindre
justeringar av beslut och skötselplan. Nytt samråd bedöms inte behöva
genomföras.
Fastigheten, Sikhjälma 3:9, har förvärvats av Upplandsstiftelsen som också
ska ansvara för förvaltningen av naturreservatet i samarbete med Tierps
kommun.
Beslutsunderlag
• Beslut om bildande av Naturreservatet Källarberget
• Skötselplan Naturreservatet Källarberget
• Beslutskarta Källarberget
• Översiktskarta Källarberget
• Förvaltningskarta Källarberget
• Skötselområdeskarta Källarberget
• Kommunfullmäktiges beslut 2009-02-10 § 6, KF 2009/38
• Utskottet samhällsbyggnad § 111/2017
Besvärshänvisning
Beslut om bildande av naturreservat samt beslut om skötselplan kan
överklagas hos Länsstyrelsen av den som beslutet angår och om det gått
honom eller henne emot. Överklagandetiden är tre veckor från den dag då
klaganden fick del av beslutet, dvs den dag då mottagningsbevis
undertecknats eller då beslutet kungjorts i ortstidning. Överklagan behöver
vara daterad och signerad och ska skickas eller lämnas till Tierps kommun.
Beslutet skickas till
Sakägare (med rek + mb) samt myndigheter, organisationer och övriga
berörda enligt sändlista.
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§ 98
Redovisning av ej besvarade motioner

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
Bakgrund
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 2017:
Motion - Stärk den lokala demokratin - vitalisera kommunfullmäktige i
Tierp — Daniel Blomstedt (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)
Motion - Starta ett ungdomsråd - på riktigt! — Sara Sjödal (C)
Motion - Bjud in ungdomar i Tierps kommun till kommunfullmäktige —
Lotta Carlberg (C)
Motion - Kommunen bör införa en digital brevlåda som stöder video och
bilder — Lotta Carlberg (C)
Motion - Stoppa Telias nedsläckning av kopparnätet! — Sara Sjödal (C) och
Lotta Carlberg (C)
Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik för barn och ungdomar — Alexander
Karlsson (V)
Motion - Mer kulturinslag i det offentliga rummet - Öppna väggar —
Alexander Karlsson (V)
Motion - Stärk demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt
motverka hedersrelaterat våld och förtryck i Tierps kommun — Lars-Göran
Birkehorn Karlsen (M)
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forts.

Motion - Husnära vattenåtervinning vid nybyggnation — Lotta Carlberg (C)
Motion - Klädpolicy för Tierps kommuns verksamheter — Joakim Larsson
(SD)
Motion- Införande av ett mångkulturellt bokslut — Joakim Larsson (SD)
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Dnr Ks 2017/698

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

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 juni 2017 enligt § 28 f
LSS och 16 kap. 6 f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och
LSS.
LSS:

4 beslut gällande bostad med särskild service för vuxna är rapporterade som
ej verkställda
SoL:

1 beslut gällande avlastning/växelvård är rapporterat som avslutat utan att
verkställas.
1 beslut gällande avlastning/växelvård är rapporterat som ej verkställt.
1 beslut gällande hemtjänst är rapporterat som ej verkställt.
4 beslut om vård och omsorgsboende rapporterade som verkställda.
1 beslut gällande kontaktperson är rapporterat som ej verkställt.
2 beslut gällande kontaktfamilj är rapporterat som ej verkställda.
Beslutsunderlag
Utskottet barn och ungdom § 33/2017
Utskottet arbete och omsorg § 27/2017
Kommunstyrelsen § xx/2017
Beslutet skickas till
Sekreterare för utskottet barn och ungdom
Sekreterare för utskottet arbete och omsorg
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Dnr Ks 2017.682

§ 100

Entledigande från uppdrag som ledamot i stiftelsen Leufsta och som
ersättare i den lokala säkerhetsnämnden samt val av ny ledamot i
stiftelsen Leufsta och ersättare i den lokala säkerhetsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Stefan Lindbergs (MP) begäran om entledigande från uppdrag
som ledamot i stiftelsen Leufsta och som ersättare i den lokala
säkerhetsnämnden samt,
att till ny ledamot i stiftelsen Leufsta utse Nathalie Nor&n (MP) samt
att till ersättare i den lokala säkerhetsnämnden 19 augusti 2017 utse Oliver
Klett (MP).
Bakgrund
Stefan Lindberg (MP) har den 15 augusti 2017 begärt entledigande från sina
samtliga uppdrag i Tierps kommun. Detta på grund av flytt till en annan
kommun.
Beslutet skickas till
Lönecentrum
Systemadministratör för Troman
Stefan Lindberg
Ny ledamot och ersättare
Stiftelsen Leufsta
Lokal säkerhetsnämnd
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Dnr Ks 2017.697

Val av nämndeman till Uppsala tingsrätt

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till nämndeman i Uppsala tingsrätt under resterande tid av

mandatperioden 2016-2019 utse Rose Marie Nejdling (MP)
Bakgrund
Uppsala tingsrätt har den 22 augusti 2017 entledigat Carina Larsson (MP)
från sitt uppdrag som nämndeman.
Beslutet skickas till
Lönecentrum
Systemadministratör för Troman
Ny nämndeman
Uppsala tingsrätt
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§ 102
Delgivning

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att delgivningen tas som en anmälan till protokollet.
Bakgrund

Fullmäktiges ledamöter och ersättare delges:
Ks 2017/393
mera AB har översänt deras årsrapport för 2016 samt information om vad
som händer i verksamheten.
Ks 2017/1
Samordningsförbundet har meddelat att protokollet från styrelsemötet den 1
juni 2017 finns att läsa här, http://finsamuppsala.se/media/159032/protokoll170314.pdf
Ks 2017/1
Liberalerna Tierp har översänt protokollsutdrag från styrelsemöte den 5 juni
2017, § 6 Val av gruppledare i kommunfullmäktigegruppen.
Ks 2017/740
Benny Lindqvist (KD) har översänt en begäran om entledigande från sitt
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.
Ks 2017/746
Matteus Ågren (V) har översänt en begäran om entledigande från sitt
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
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