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Anna Ahlin (C), ordförande
Carola Fredén (M) 1:e vice
ordförande
Sara Sjödal (C)
Erik Kolm (C)
Lotta Carlberg (C)
Peter Staland (C)
Anna Grimberg (C)
Magdalena Ewert (C)
Helén Jaktlund (C)
Mats Wikander (C)
Lars–Göran Birkehorn–Karlsen (M)
Åsa Sikberg (M)
Sven Lokander (M)
Emma Lokander (M)
Kenneth Karlsson (M)
Ann–Kristin Ringefors (KD)
Lars Svensk (KD)
Jenny Lundström (MP)
Alfred Mujambere (L)

Bengt–Olov Eriksson (S) 2:e vice
ordförande
Viktoria Söderling (S)
Jonas Nyberg (S)
Barbro Wiklund (S)
Gunnar Jansson (S)
Christina Svensson (S)
Lars–Olof Färnström (S)
Erica Aspgren Wallin (S)
Oskar Nilsson (S)
Christina Holmström (S)
Torgny Helgesson (S)
Christer Niklasson (S)
Agnetha Andersson (V)
Emmanuel Nzisabira (V)
Joakim Larsson (SD)
Daniel Hedberg (SD)
Jonhas Åker (SD)
Bengt Lindström (SD)
Klas Jakobsson (SD)
Per Karlsson (SD) §§138-143
Rosa Ingeborg Malmberg (SD)
Lars–Ola Sandström (SD)

Christina Lindholm (C)
Marianne Eriksson (C)
Stig Lundqvist (M)
Oskar Jonsson (MP)

Margaretha Magnusson (S)
Helena Broman (S)
Kjell Hammerin (S)
Krister Andersson (V)
Rickard Olsson (SD) §§ 144-166
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Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän och övriga

Filip Håkansson (C)
Regina Birkehorn (M)
Gunilla Wisell (KD)
Margareta Vikström Svensk (KD)
Brita Kajrup (MP)
Sarah Näslund (L)

Christer Niklasson

Börje Wennberg (S) §§143-166
Tomas Delgado Pinto (S)
Stefan K Andersson (S)
Eva Berglund (V)
Sofia Jakobsson (SD)
Simon Brännström (SD)

Randi Graungaard, kommundirektör
Anna Trankell, kommunsekreterare
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Innehållsförteckning
Paragraf Rubrik

Dnr

Upprop
Val av två justerare samt
tillkännagivande av tid och plats för
justering av protokollet
§ 138

Godkännande av föredragningslistan

2019/132

§ 139

Allmänhetens frågestund

2019/181

§ 140

Redovisning av kommuninvånarnas
postlåda

2019/19

§ 141

Val av ordförande för revisionen i
Tierps kommun

2019/101

§ 142

Aktuellt från revisionen

2019/179

§ 143

Anmälan av motioner

2019/771

§ 144

Svar på interpellation om
brottsförebyggande åtgärder, Jonhas
Åker (SD)

2019/856

§ 145

Frågor

2019/842

§ 146

Svar på frågor

2019/842

§ 147

Avtal om leverans av dricksvatten
mellan Östhammar Vatten AB och
Tierps Energi & Miljö AB

2019/932

§ 148

Redovisning av ej verkställda beslut
utskottet arbete och omsorg kvartal 3
2019

2019/508

§ 149

Redovisning av ej verkställda beslut
utskottet barn och ungdom kvartal 3
2019

2019/509

§ 150

Grundskolans organisation

2019/908

Ordförande sign
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§ 151

Taxa för prövning och tillsyn enligt
alkohollagen, tobakslagen, lag om
handel av vissa receptfria läkemedel
samt lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare 2020

2019/850

§ 152

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
och dricksvatten 2020

2019/851

§ 153

Taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område samt
strålskyddslagen 2020

2019/852

§ 154

Plan- och bygglovstaxa

2019/855

§ 155

Program för uppföljning av och insyn i
kommunens verksamheter

2019/893

§ 156

Reglemente för kommunalt
näringslivsråd

2019/897

§ 157

Revidering av reglemente - Ersättningar 2018/278
till förtroendevalda - ERS 2018

§ 158

Regel för partistöd

2019/914

§ 159

Partistöd 2020

2019/415

§ 160

Återrapportering av
kommunfullmäktiges uppdrag till
kommunstyrelsen

2019/182

§ 161

Val av ny ledamot i
2019/101
demokratiberedningen och nominering
av ledamot till lokala säkerhetsnämnden
vid Forsmarks kärnkraftverk

§ 162

Godkännande av entledigande från
uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige

2019/101

§ 163

Val av vice ordförande i Lönenämnden

2019/101

§ 164

Val av vice ordförande i IT-nämnden

2019/101

§ 165

Redovisning av inkomna beslut och
skrivelser

2019/71
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§ 166

Bolagsordning för TEMAB Fjärrvärme
AB

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 138
Dnr 2019/132

Godkännande av föredragningslistan
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föredragningslistan,
att följande ärenden stryks från föredragningslistan om inga motioner,
interpellationer eller frågor har inlämnats;
 Anmälan av interpellationer
att ärende 31 Bolagsordning för TEMAB Fjärrvärme AB, läggs till
föredragningslistan, med stöd av kommunallagen 5 kap. 33 §.
Yttrande

Kenneth Karlsson (M) yttrar sig.

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 139
Dnr 2019/181

Allmänhetens frågestund
Sammanfattning av ärendet

Vid varje kommunfullmäktigesammanträde, har allmänheten möjlighet att
ställa frågor till kommunen under ”Allmänhetens frågestund”.
Frågestunden pågår i 30 minuter och alla som vill är välkomna att ställa
frågor om kommunens verksamheter.
Syftet med allmänhetens frågestund är bland annat till för att skapa en
dialog mellan allmänheten och de politiskt folkvalda för att
kommunmedborgarna ska kunna påverka, väcka opinion och få bättre
möjligheter att ta tillvara dina demokratiska rättigheter. Möjligheten att
lyssna på allmänhetens frågestund finns på www.tierp.se.
Yttrande

Lotta Carlberg (C), Sara Sjödal (C) och Jenny Lundström (MP) yttrar sig.

Ordförande sign
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7

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-12-12

§ 140
Dnr 2019/19

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Förslag inkomna till den digitala postlådan på kommunens hemsida och
förslag om lämnats i Demokratiep-brevlådorna på kommunens bibliotek
hanteras av verksamheterna och det är en tjänsteman som svarar på
förslagen. Förslagen och svaren redovisas i kommunfullmäktige.
Följande förslag och svar redovisas:
Dnr KS 2019/860 – Postlådan - Matsvinnet från butikerna till skolan
Förslag om att minska matsvinnet från matbutikerna.
Svar: Kommunen är förbundna att hålla sig till upphandlade avtal med
leverantörer och kan då inte köpa varor från andra.
Dnr KS 2019/973 – Postlådan – Gatubelysning i Gudinge
Fråga om gatubelysning i Gudinge.
Svar: Det finns ingen planerad utbyggnad utav belysning från Tierp
kommuns sida efter enskild eller statlig väg i Gudinge.
Dnr KS 2019/961 – Postlådan – Återvinningscentraler
Förslag om att ordna fler återvinningscentraler alternativt erbjuda
upphämntningstillfällen för grovsopor och farligt avfall på orter där det inte
finns återvinningscentral samt utveckla initiativet Mobil återbruksinsamling.
Svar: I verksamhetsplanen för 2020 har vi med att dels utvärdera den mobila
insamlingen men även att ta fram en genomförandeplan för hur det ska
utvecklas för att främja en enklare och mer utökad insamling.

Ordförande sign

Justerare sign
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Dnr KS 2019/962 – Postlådan – Platsandvändning
Förslag: Att Tierps kommun ser över plastanvändning inom all kommunal
verksamhet för att ta reda på var kommunen kan minska sin
plastanvändning och helst förbjuder engångsartiklar i plast.
Svar: I budgeten finns mål som knyter väl an till plastbantning. Målen som
antogs i budgeten kommer följas upp i årsredovisningen och där redovisas
hur kommunens verksamheter arbetat med att nå målen.

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 141
Dnr 2019/101

Val av ordförande för revisionen i Tierps kommun
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att utse Göran Carlsson (S) till ordförande för revisionen under perioden 1
december 2019 till och med 31 december 2022.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut
Beslut kommunfullmäktige § 133/2019
Gruppledarnas nomineringar

Beslutet skickas till





Berörd förtroendevald
Förtroendemannaregistret Troman
Lönecentrum

Ordförande sign
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§ 142
Dnr 2019/179

Aktuellt från revisionen
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga aktuell information från revisionen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Ordförande för revisionen Göran Carlsson redogör för aktuell
information från revisionen.
Kommunen har fem revisorer varav tre representerar oppositionen. Enligt
12 kap. 1 § kommunallag (KL 2017:725) är revisonens uppgift att årligen
granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller
fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna
kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna ska också
bedöma om resultaten i den delårsrapport som enligt 11 kap. 16 § (KL) ska
behandlas av fullmäktige och årsredovisningen är förenliga med de mål
fullmäktige beslutat. I sin granskning biträds revisorerna av sakkunniga
som ska ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som behövs
för att kunna fullgöra uppdraget.
För revisorerna gäller bestämmelserna i kommunallagen, bestämmelser
som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning, utfärdade
ägardirektiv för kommunala företag samt Reglemente för Tierps kommuns
revisorer.

Ordförande sign
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§ 143
Dnr 2019/771

Anmälan av motioner
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna de inlämnade motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet

Följande motioner har lämnats in:


Motion - Mäta drogförekomst i avloppsvatten Jonhas Åker SD
(2019/982)

Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Inlämnade motioner

Beslutet skickas till




Kommunsekreterare
Kommunstyrelsen

Ordförande sign
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§ 144
Dnr 2019/856

Svar på interpellation om brottsförebyggande åtgärder, Jonhas
Åker (SD)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen anses vara besvarad.
Sammanfattning av ärendet

Jonhas Åker (SD) lämnade den 31 oktober in en interpellation med följande
frågor:
- Vilka specifika åtgärder har vidtagits av brottsförebyggande åtgärder
på lång sikt?
- Vilka specifika åtgärder har vidtagits av brottsförebyggande åtgärder
på kort sikt?
- Vad i formen av kameraövervakning är det ni emotsätter er?
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) 1:e vice ordförande i
kommunstyrelsens arbetsutskott svarar följande:

Kommunen har ett brottspreventivt ansvar. Vi följer överenskommelsen om
samverkan och samarbete mellan Tierps kommun och Polisen där bland
annat trygghetsvandringar tillsammans med Polisen ingår som en
brottsförebyggande åtgärd. Otrygga platser identifieras för att kommunen
och Polisen senare ska kunna vidtaga preventiva åtgärder.
Kommunen har ett ansvar för den situationella och den sociala
brottspreventionen och att samverka med andra aktörer. Socialtjänsten har
ett ansvar för att arbeta förebyggande mot missbruk, och
att arbeta med personer som har beroendeproblematik.
Det finns ett samverkansforum, som är ett informellt lokalt BRÅ/SSPF i
kommunen där representanter från kommunens olika verksamheter, bolag,
ungdomsmottagningen, Svenska kyrkan och Polisen samverkar med syfte
att arbeta förebyggande. Deltagarna sammankallas inför varje skollov eller
andra uppkomna händelser där det bedöms behövas en gemensam lägesbild.
Det sker även utbildning och information inom forumet. Under hösten 2018
fick deltagarna en halvdagsutbildning inom upptäckande och identifiering
av radikalisering vilket gav resultat. Det finns redan idag en relativt bra bild
av hur brottsligheten ser ut i kommunen genom samverkansforumet. Detta
Ordförande sign

Justerare sign

13

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-12-12
arbete leds av kommunens säkerhetsstrateg. Tjänsten är vakant sedan början
på hösten och rekryteringen efter en ersättare pågår.
Det är viktigt att kommunen, under den nya säkerhetsstrategens ledning,
fortsätter att samordna det brottsförebyggande arbete som görs och att
utveckla detta.
Kommunen motsätter sig inte kameraövervakning eller andra tekniska
hjälpmedel för att förebygga brott. Vilka tekniska åtgärder som ska
användas för att förebygga brott avgörs från fall till fall av de behov som
framkommer i de riskanalyser som görs. Om kameraövervakning bedöms
som en bra åtgärd för att förebygga brott på ett kommunalt objekt ansöker
Kommunen om tillstånd hos Datainspektionen. Även om vi tycker att
Kameraövervakning är en bra åtgärd kan Datainspektionen avslå ansökan.
För att förebygga och minska våld i nära relationer kommer vi att under
våren 2020 genomföra en utbildning i samverkan Länsstyrelsen i Uppsala
Län. Alla chefer i kommunen kommer att deltaga i en utbildning där bland
annat Gun Heimer, professor och chef på Nationellt Centrum för Kvinnofrid
deltar. I samband med utbildningen får de ett bokpaket som ska ge dem
möjlighet att utbilda på våra arbetsplatser.
Syftet med utbildningen är att vi lättare ska kunna upptäcka tecken på våld
mot de vi stödjer, (Hemtjänst kunder, försörjningsstödstagare, elever och
föräldrar inom utbildning med mera) och våra anställda.
Yttrande

Jonhas Åker (SD), Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) och Joakim Larsson
(SD) yttrar sig.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Interpellation om brottsförebyggande åtgärder, Jonhas Åker (SD)

Ordförande sign
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§ 145
Dnr 2019/842

Frågor
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att de inlämnade frågorna får ställas.
Sammanfattning av ärendet

Följande frågor har lämnats in:




Fråga om bokbussen, Viktoria Söderling (S)
Fråga om skolans organisation, Jonas Nyberg (S)
Fråga om Karlholm strand, Viktoria Söderling (S)

Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Inlämnade frågor

Ordförande sign
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§ 146
Dnr 2019/842

Svar på frågor
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att de inlämnade frågorna anses vara besvarade.
Sammanfattning av ärendet

Följande frågor har lämnats in:




Fråga om bokbussen, Viktoria Söderling (S)
Fråga om skolans organisation, Jonas Nyberg (S)
Fråga om Karlholm strand, Viktoria Söderling (S)

Yttrande

Ann-Kristin Ringefors (KD), Viktoria Söderling (S), Sara Sjödal (C), Lotta
Carlberg (C) och Jonas Nyberg (S) yttrar sig.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Inlämnade frågor

Ordförande sign
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§ 147
Dnr 2019/932

Avtal om leverans av dricksvatten mellan Östhammar Vatten AB
och Tierps Energi & Miljö AB
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna om maximalt nyttjande av reservledningen mellan Arvidsbo
och Örbyhus för ordinarie försörjning i enlighet med beräkningsunderlag.
att godkänna avtal om leverans av dricksvatten mellan Tierps Energi &
Miljö AB och Östhammar Vatten AB i enlighet med beslutsunderlag.
att beslutet ovan förutsätter att kommunfullmäktige i Östhammars kommun
fattar motsvarande beslut.
Sammanfattning av ärendet

Detta avtal har tagits fram gemensamt av Östhammar Vatten AB och Tierps
Energi & Miljö AB i enlighet med intentionerna i den avsiktsförklaring om
långsiktig samverkan för vattenförsörjning som tecknats mellan
Östhammars kommun och Tierps kommun. Avtalet tillförsäkrar att
Östhammars kommun och Tierp kommun uppfyller sina skyldigheter enligt
lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster att tillförsäkra fastigheterna
inom huvudmännens verksamhetsområden vattenförsörjning med hänsyn till
människors hälsa och miljön. Kostnader på grund av detta avtal följer lagens
krav på att de är nödvändiga för att uppfylla kommunernas skyldigheter.
Syftet med detta avtal är att kostnaderna för dess genomförande ska fördelas
med stöd av självkostnadsprincipen och att vardera kommuns VA-kollektiv
ska bära sina respektive kostnader.
Kommunfullmäktige i Östhammar och Tierp har under våren 2019 antagit
en avsiktsförklaring om långsiktig samverkan för vattenförsörjning mellan
Östhammars kommun och Tierps kommun.
Avsiktsförklaringen mellan Östhammars kommun och Tierps kommun
innebär att Östhammar Vatten kommer att köpa dricksvatten från TEMAB.
TEMAB har, i och med Uppsalaåsens sträckning i Tierps kommun, tillgång
till stora mängder råvatten för dricksvattenförsörjning både för invånarna i
Ordförande sign
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Tierps kommun och Östhammars kommun. Nuvarande miljödom för
vattenuttag (DVA 51, 1981-07-16, mål VA 11/81) visar att förutsättningarna
för uttag av grundvatten vid Odens källa är mycket gynnsamma.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Genom att samverka ges TEMAB möjlighet att öka sin robusthet och ökad
ekonomisk stabilitet genom fördelning av kostnader med Östhammar
Vatten. Östhammar Vatten ges möjlighet att fullgöra sitt uppdrag att
leverera dricksvatten till dagens kunder och möta tillväxten för Alunda och
Österbybruk mot 2040.
Beräkningsunderlag

Förslag till beslut på sammanträdet
Bifall

Kenneth Karlsson (M), Sara Sjödal (C) och Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till
liggande förslag.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
liggande förslag.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut
Beslut kommunstyrelsen § 211/2019
Missiv till KF angående avtal om leverans av dricksvatten mellan
Östhammar Vatten AB och Tierps Energi och Miljö AB
PM till missiv
Avtal om leverans av dricksvatten mellan Östhammar Vatten AB
och Tierps Energi & Miljö AB, inklusive bilagor

Beslutet skickas till




Kommundirektör
VD för Tierps Energi & Miljö AB

Ordförande sign

Justerare sign

18

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-12-12

§ 148
Dnr 2019/508

Redovisning av ej verkställda beslut utskottet arbete och
omsorg kvartal 3 2019
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2019 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på
nytt inom tre månader. De respektive beslut enligt LSS (avser samtliga LSSbeslut) och SoL (avser SoL-beslut för vuxna över 21 år) som av olika skäl
har rapporterats till IVO för perioden 1 juli till 30 september 2019, kvartal 3,
är följande:
Ej verkställda beslut:
-

-

Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. Kund har
beslut om HVB som enligt biståndsbeslut ska vara verkställt fram till
och med 2020-03-31. Beslutet om permanent bostad kan därför inte
verkställas. Planering pågår dock i dagsläget för att kunna tillgodose
behovet när beslutet om HVB löper ut.
Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-05-27. Det saknas
i dagsläget en ledig bostad som motsvarar kunds stödbehov. Det
pågår en planering men det är ännu ovisst när beslutet kommer
kunna verkställas.

Verkställt beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut:
-

Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2019-02-22. Beslutet
är verkställt sedan 2019-08-19. Beslutet har inte kunnat verkställas
tidigare då kund har väntat på en ledig plats vid en specifik daglig
verksamhet.
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Verkställt beslut som har avbrutits och inte på nytt verkställts inom tre
månader:
-

Ledsagare enligt SoL. Kund har haft insatsen sedan 2005 och
beslutet har varit verkställt fram till april 2019 då kund själv valde
att säga upp ledsagaren. Rekryteringsenheten påbörjade arbetet att
hitta en ny ledsagare. I juni presenterades kund för en ny person som
kund tackade nej till. I augusti och september tackade totalt tre
tillfrågade ledsagare nej till uppdraget. I dagsläget är ytterligare en
ledsagare tillfrågad som har tackat ja. Kund har ännu inte återkopplat
på erbjudandet varför beslutet inte är verkställt och därför
rapporterats till IVO.

Beslutsunderlag





Beslut kommunstyrelsen § 212/2019
Beslut utskottet arbete och omsorg § 111/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling.
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§ 149
Dnr 2019/509

Redovisning av ej verkställda beslut utskottet barn och ungdom
kvartal 3 2019
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2019 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. De beslut enligt
SoL för barn och unga under 21 år som av olika skäl har rapporterats till
IVO för perioden 1 juli till 30 september 2019, kvartal 3, är följande:
Ej verkställda beslut:
-

Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2019-05-28. Kommunen har ännu inte
hittat en lämplig familj för uppdraget. Vårdnadshavare har i
dagsläget blivit presenterad för en familj och är positiv till
matchningen men kund har ännu inte själv fått tagit ställning.
Beslutet är således ännu inte verkställt och har därför rapporterats till
IVO.

Verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut:
-

Familjestöd. Beslutsdatum: 2019-03-07. Insatsen är verkställd från
2019-09-04. Tiden för verkställighet av beslutet har dragit ut på
tiden för att kundens vårdnadshavare inte har kunnat träffa
kommunens familjebehandlare för planering av insatsen. Kunden har
dock ett pågående och fungerande stöd från både habiliteringen och
psykiatrin.

Övrigt:
-

Familjestöd. Beslutsdatum: 2019-06-05. Beslutet har felaktigt
rapporterats till IVO mot bakgrund av bristfällig dokumentation i
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Viva. Det har inte av dokumentationen gått att utläsa att insatsen
varit verkställd från beslutsdatum. Den felaktiga rapporteringen
kommer att korrigeras i samband med rapporteringen av kvartal 4.
Beslutsunderlag





Beslut kommunstyrelsen § 213/2019
Beslut utskottet barn och ungdom § 257/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling.
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§ 150
Dnr 2019/908

Grundskolans organisation
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att ge verksamheten i uppdrag att se över grundskolans organisation och
lokalutnyttjande i syfte att organisationen följer lagen och att våra lokaler
nyttjas på ett optimalt sätt,
att inga större förändringar i grundskolans organisation görs förrän
utredningen överlämnats till och hanterats i kommunstyrelse och
fullmäktige,
att överlämna förslag till beslut till kommunstyrelsen senast vid
sammanträdet i december 2020, för att därefter slutligt fastställas av
kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagen kap. 5 § 1.
Reservation

Viktoria Söderling (S), Bengt–Olov Eriksson (S), Jonas Nyberg (S), Barbro
Wiklund (S), Gunnar Jansson (S), Christina Svensson (S), Lars–Olof
Färnström (S), Erica Aspgren Wallin (S), Oskar Nilsson (S), Christina
Holmström (S), Torgny Helgesson (S), Christer Niklasson (S) Margaretha
Magnusson (S), Helena Broman (S), och Kjell Hammerin (S) reserverar sig
mot att-sats ett till förmån för eget yrkande.
Sara Sjödal (C), Erik Kolm (C), Lotta Carlberg (C), Anna Ahlin (C), Peter
Staland (C), Anna Grimberg (C), Magdalena Ewert (C), Helén Jaktlund (C),
Mats Wikander (C), Lars–Göran Birkehorn–Karlsen (M), Åsa Sikberg (M)
Sven Lokander (M), Carola Fredén (M), Emma Lokander (M), Kenneth
Karlsson (M), Ann–Kristin Ringefors (KD), Lars Svensk (KD), Jenny
Lundström (MP), Alfred Mujambere (L), Christina Lindholm (C),
Marianne Eriksson (C), Stig Lundqvist (M) och Oskar Jonsson (MP)
reserverar sig mot att-sats två och tre till förmån för eget yrkande.
Joakim Larsson (SD), Daniel Hedberg (SD), Jonhas Åker (SD), Bengt
Lindström (SD), Klas Jakobsson (SD), Per Karlsson (SD), Rosa Ingeborg
Malmberg (SD), Lars–Ola Sandström (SD) och Rickard Olsson (SD)
reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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Sammanfattning av ärendet

Ett antal analyser och rapporter avseende grundskolan har genomförts och
det är nu viktigt att resultaten av dessa tas till vara och används som
underlag för det fortsatta arbetet med att skapa en likvärdig skola.
Beredning ska ske i enlighet med intentionerna i ”Lokalt samverkansavtal i
Tierps kommun” och ske inom ”Samverkan för Bästa Skola”. Uppdraget
ska löpande redovisas i Utskottet barn och ungdom.
I arbetet ska beaktas behov av eventuell utbyggnad på grund av inflyttning.
För att inte dra ut på tiden kan förslag till delbeslut komma att presenteras.
Förtydligande av de punkter som särskilt avses i ”Reglemente for
kommunstyrelsen”:
§ 2: Handlar om kommunstyrelsens ansvar för att upprätthålla en effektiv
och ändamålsenlig organisation
§ 3,1: Handlar om kommunstyrelsens uppgift att leda och samordna arbete
med övergripande mål, riktlinjer och ramar för intern styrning och kontroll
av hela den kommunala verksamheten
§ 3,8: Handlar om kommunstyrelsens ansvar att kommunfullmäktigas mål
och planer avseende ekonomi och verksamhet följs och att den löpande
verksamheten fungerar
§ 7. Handlar om kommunstyrelsens ansvar som arbetsgivare
§ 9. Handlar om kommunstyrelsens ansvar att fullgöra kommunens
uppgifter enligt lagar och förordningar inom utbildningsområdet.
Beslutsmotivering

En ny skolstruktur behövs för att kunna säkerställa alla barns rätt till lika
tillgång till utbildning och likvärdig utbildning.
Skollagen förtydligar grundskolans stadieindelning i 10 kap 3§ :
Grundskolan ska ha nio årskurser, som indelas i lågstadium, mellanstadium
och högstadium. Lågstadiet består av årskurs 1-3, mellanstadiet av årskurs
4-6 och högstadiet av årskurs 7-9.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Syftet är att i enlighet med internkontrollplanen minimera riskerna för att
bryta mot lagar och regler, avvika negativt mot budget- och
verksamhetsmålen, och att få till stånd ett effektivt lokalutnyttjande och
resursanvändning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta
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att ge verksamheten i uppdrag att göra en översyn av grundskolans
organisation och lokalutnyttjande i syfte att förbättra skolresultaten,
effektivisera resursanvändningen och optimera lokalutnyttjandet. Uppdraget
ska genomföras med hänsynstagende till kommunfullmäktiges beslut om
sammanhållen skolgång (KF § 116/1998),
Lotta Carlberg (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta
att i enlighet med ”Reglemente för kommunstyrelsen” överlämna förslag till
beslut, som har beretts såväl politiskt som fackligt enligt 41 § och ”Lokalt
samverkansavtal i Tierps kommun”, till kommunstyrelsen avseende detta
senast vid kommunstyrelsens sammanträde 1 december 2020
Tilläggsyrkande

Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta
att utgångspunkten för översynen är att grundskolans organisation i Tierps
köping i två högstadier (Aspenskolan och Centralskolan) ska kvarstå på det
sätt som beskrivs i beslut KF § 30/1997.
Bifall

Agnetha Andersson (V) yrkar bifall till Viktoria Söderlings (S) yrkande.
Joakim Larsson (SD) och Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till att-sats ett i
liggande förslag.
Viktoria Söderling (S), Agnetha Andersson (V), Joakim Larsson (SD) yrkar
bifall till att-sats två och tre i liggande förslag.
Avslag

Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till Viktoria Söderlings (S) yrkande, att-sats
2 och 3 i liggande förslag samt Joakim Larssons (SD) tilläggsyrkande.
Beslutsgång om att-sats ett i liggande förslag

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordföranden ställer proposition på att-sats ett i liggande förslag och Viktoria
Söderlings (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
liggande förslag.
Viktoria Söderling (S) begär omröstning.
Beslutsgång omröstning om att-sats ett i liggande förslag

Ordföranden meddelar att att-sats ett i liggande förslag är huvudförslag.
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Följande omröstningsproposition godkänns:
 Rösta Ja för att bifalla liggande förslag
 Rösta nej för att bifalla Viktoria Söderlings (S) yrkande
Resultat:

Ja - 31 röster
Nej - 18 röster
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar enligt liggande
förslag. (Omröstningsprotokoll/bilaga/)
Beslutsgång om att-sats två och tre i liggande förslag

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordföranden ställer proposition på att-sats två och tre i liggande förslag och
att-sats två i Lotta Carlbergs (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt liggande förslag.
Alfred Mujambere (L) begär omröstning.
Beslutsgång omröstning om att-sats två och tre i liggande förslag

Ordföranden meddelar att att-sats två och tre i liggande förslag är
huvudförslag.
Följande omröstningsproposition godkänns:
 Rösta Ja för att bifalla liggande förslag
 Rösta nej för att bifalla Lotta Carlbergs (C) yrkande
Resultat:

Ja - 26 röster
Nej - 23 röster
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar enligt liggande
förslag. (Omröstningsprotokoll/bilaga/)
Beslutsgång om tilläggsyrkandet

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordföranden ställer proposition på avslag eller bifall till Joakim Larssons
(SD) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår
tilläggsyrkandet.
Beslutsunderlag




Beslut kommunstyrelsen § 214/2019
Beslut utskottet § 258/2019
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Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslut kommunfullmäktige § 30/1997
Beslut kommunfullmäktige § 116/1998 med tillhörande handlingar

Beslutet skickas till



Skolchef Ulf Sjulander
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§ 151
Dnr 2019/850

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak
och liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria
läkemedel 2020
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och
liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
2020,
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2020, samt
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska vara
1070 kr.
Sammanfattning av ärendet

En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med
syfte att hålla jämn takt med för verksamheten stigande kostnader. Taxan
har fasta avgifter baserade på tidsbedömningar för respektive område där vi
inom rubricerade lagstiftningar utför tillstånds- eller tillsynsärenden.
Beslutsmotivering

Avgiften är beräknade med budgeterade kostnader för tillsynen under år
2019 som beräkningsgrund. Taxorna ska täcka kostnader för att utföra
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun.
Timavgiften och avgiftsnivåerna har justerats för att samtliga taxor för
myndighetsutövningen för Miljö- och hälsoskyddsenheten baseras på
samma timavgift.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps kommun.
Beslutsunderlag






Beslut kommunstyrelsen § 215/2019
Beslut utskottet samhällsbyggnad § 131/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och
liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria läkemedel
– 2020
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Beslutet skickas till



Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten
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§ 152
Dnr 2019/851

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2020
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2020,
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2020, samt
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1070 kr.
Sammanfattning av ärendet

Enligt aktuell lagstiftning ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll
inom livsmedelsområdet vara 100 %. Eftersom lönekostnaderna stiger och
taxefinansieringsgraden sedan tidigare är mycket låg sker en årlig översyn
av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan. Vissa formuleringar har
även anpassats för att möta ny kontrollförordning från EU och även omfattar
taxan nu import- och exportkontroll.
Beslutsmotivering

Timavgiften är höjd för att täcka budgeterade kostnader för kontrollen och
handläggningen för år 2020 som beräkningsgrund. Enligt aktuell lagstiftning
ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
vara 100 %. Eftersom lönekostnaderna stiger och taxefinansieringsgraden
sedan tidigare är mycket låg sker en årlig översyn av timavgiften samt
översyn av innehållet i taxan.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom
rubricerade områden för Tierps kommun.
Beslutsunderlag






Beslut kommunstyrelsen § 216/2019
Beslut utskottet samhällsbyggnad § 132/2019

Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten

Beslutet skickas till



Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten
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§ 153
Dnr 2019/852

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt
strålskyddslagen 2020
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt
strålskyddslagen 2020,
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2020, samt
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1070 kr.
Sammanfattning av ärendet

En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med
syfte att möta för verksamheten stigande kostnader. Ändringar har skrivits
in för hantering av anmälningsärenden för kompost och viss latrinhantering.
Detta för att komplicerade ärenden ska avgifter utöver grundavgift kunna tas
ut. Timavgiften har indexjusterats.
Beslutsmotivering

Timavgiften är höjd med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2019
som beräkningsgrund. Timavgiften har höjts med motsvarande höjning av
konsumentprisindex, med avrundning för jämt antal kronor vilket
underlättar vid debitering.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Taxorna ska täcka kostnader för att utföra tillstånds- och tillsynsdelen av
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun.
Beslutsunderlag






Beslut kommunstyrelsen § 217/2019
Beslut utskottet samhällsbyggnad § 133/2019

Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för offentlig kontroll av miljöbalkens område samt
strålskyddslagen

Beslutet skickas till



Chef Miljö- och hälsoskydd
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§ 154
Dnr 2019/855

Plan- och bygglovstaxa
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, samt
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2020.
Sammanfattning av ärendet

En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få
täckning för sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras
via avgifter. Under våren 2018 genomfördes en översyn av Tierps kommuns
plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa. Utredningen som
genomfördes visade att den då gällande taxan var mycket låg både vad
gäller tidsuppskattning och i jämförelse med andra kommuners taxor.
Med stöd av utredningen och den rapport som togs fram justerade
kommunen aktuell taxa under 2018. Justeringen gjordes med avseende på
upplägg, rimlighet samt självkostnads- och likställighetsprincipen för att
bättre avspegla kommunens situation samt ge täckning för nedlagda tidsoch arbetskostnader.
Efter ett år med tillämpning av den nya taxan ser vi behov av att ytterligare
höja nivåerna för planavgifterna för att täcka kommunens nedlagda tid- och
arbetskostnader. Även mindre justering av vissa bygglovavgifter föreslås.
Delvis redaktionell justering men även en ändring av avgiften för avslag.
Taxan för kart- och mättjänster har också setts över och förslaget är nu
bättre anpassat till de tjänster som utförs av kart- och mätkontoret. Även
begreppsförklaringar och momsuttag har förtydligats.
Beslutsmotivering

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 11 kap. 5 §
kommunallagen (2017-725). Enligt självkostnadsprincipen får kommuner
inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster de
tillhandhåller, 11 kap 6 § KL. Även 12 kap 8-10 §§ plan- och bygglagen
(2010:900) ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter.
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Det nya förslaget till plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, har
justerats för att avgifterna ska ge täckning för kommunens nedlagda tid- och
arbetskostnader.
Planavgift
Den utredning av taxan som genomfördes under 2018 resulterade i en
rapport. Rapporten visar bland annat på skillnader i planavgifter mellan
Tierps kommun och flera andra kommuner.
Många kommuner arbetar nästan uteslutande med planavtal vilket innebär
att en exploatör betalar för de kostnader kommunen har i samband med att
detaljplaner tas fram. Tierps kommun strävar efter att upprätta nya
detaljplaner genom avtal. Emellertid ser den verkliga situationen inte ut på
ett sådant sätt. Det innebär att Tierps kommun i många detaljplanearbeten
själv står för kostnader när detaljplanen upprättas och att intäkterna för det
nedlagda arbetet tas in retroaktivt när den enskilde får betala en planavgift i
samband med bygglovsbeslut.
Vid taxajusteringen under 2018 föreslogs planavgiften ligga på samma nivå
som bygglovavgiften. Även efter 2018 års justering ligger planavgiftsnivån i
Tierps kommun betydligt under de övriga kommunerna i närområdet som
undersökts i och med taxeutredningen.
Genom budgetuppföljningar kan det konstateras att plankontoret inte får in
de intäkter som krävs för att täcka kostnader för det arbete som bedrivs.
Utan mer tilldelade medel i den kommunala budgeten behöver
planavgifterna höjas för att täcka plankontorets kostnader.
Med ledning av den utredning som genomfördes under 2018 föreslås en
höjning av planavgifterna med ett hundra procent.
I den expansiva fas som Tierps kommun befinner sig i och med ledning av
Tierps kommuns mål om att ha planreserv i flertalet orter är
avgiftshöjningen en förutsättning för att bekosta och bedriva det arbete som
förväntas av oss som kommun.
Efter den föreslagna höjningen av planavgifterna når vi ungefär samma
nivå, enligt utredningen från 2018, som den kommun som näst Tierp ligger
lägst i nivå för planavgift. Övriga tre kommuner som ingick i utredningen
har trots vår föreslagna fördubbling av avgift fortfarande högre
avgiftsnivåer.
Planavgift tas ut i samband med bygglovsbeslut. Den hundraprocentiga
höjningen av planavgift föreslås i samtliga bygglovspliktiga ärenden
förutom nybyggnation av mindre komplementbyggnader och tillbyggnader
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upp till 50 kvm. Höjningen föreslås heller inte omfatta ärenden gällande
ändrad användning eftersom markytan redan bedöms vara i ianspråktagen.
Bygglovavgift
Den ändring av bygglovavgifterna som nu föreslås är i stort korrigering av
tidigare redaktionellt misstag som innebar att samtliga avgifter inte fanns
med gällande nybyggnad av transformatorstationer.
Gällande avgift för avslag föreslås den nu enbart bero på nedlagd arbetstid i
enlighet med tidsuppskattning för tillämplig ärendetyp. Den tidigare
skrivningen ger att för ärenden där bygglovavgiften överstiger en viss nivå
tas bara halva avgiften ut vid avslag. För så rättvisande avgift som möjligt
bör avgiften baseras på nedlagd arbetstid.
Kart- och mätavgift
Det nya förslaget på kart och mättaxa har förtydligats i sina
begreppsförklarande texter. Visa moment i taxan ingår inte i kommunens
myndighetsutövning vilket innebär att moms ska tas ut för dessa tjänster.
Det framgår nu tydligare när moms ska tas ut och med vilken momssats.
Taxaförslaget är nu även bättre anpassat till de tjänster som utförs av kartoch mätkontoret.
Beslutsunderlag








Beslut kommunstyrelsen § 218/2019
Beslut utskottet samhällsbyggnad § 134/2019

Handläggarens tjänsteutlåtande
Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa
Förslag Taxatabeller
Rapport taxor Tierps kommun

Beslutet skickas till




Chef Planering och Myndighet
Chef Förvaltning och Genomförande
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§ 155
Dnr 2019/893

Program för uppföljning av och insyn i kommunens
verksamheter
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att förlänga nuvarande Program för uppföljning av och insyn i kommunens
verksamheter till att gälla även 2020.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige antog 2017 ett program för uppföljning och tillsyn i
kommunens verksamheter. Programmet gällde under mandatperioden och
fram till och med 2019. För nuvarande mandatperiod behöver ett nytt
program fastställas.
Beslutsmotivering

Under 2019 har ett arbete att se över budgetprocessen inletts. Det har bland
annat resulterat i en ny struktur för budgetdokument. Arbetet är beräknat att
slutföras under 2020. Uppföljningen är en del av översynen. För att arbetet
ska ligga i fas, behöver nuvarande program för uppföljning förlängas med
ett år innan ett nytt program för resterande mandatperiod kan beslutas. Det
vill säga målen för kommunens verksamhetsuppföljning blir att gälla för
programperioden 2018-2020.
Beslutsunderlag






Beslut kommunstyrelsen § 219/2019
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 69/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Program för uppföljning av och insyn i kommunens verksamheter
2018-2019

Beslutet skickas till




Chef kvalitet och strategisk utveckling
Sekretariatet
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§ 156
Dnr 2019/897

Reglemente för kommunalt näringslivsråd
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta Reglemente för kommunalt näringslivsråd.
Sammanfattning av ärendet

Som en del i att främja en långsiktig och hållbar utveckling av det lokala
näringslivet behöver Tierps kommun ett formellt näringslivsråd med
fastställt reglemente. Tidigare har det funnits ett ”råd” som har sammanträtt
fyra gånger per år, men utan en formell förankring. I Plan för Tierps
kommuns ekonomi och verksamhet 2020-2022, beslutad per den 2019-1105, under ”Särskilda uppdrag” 6.5.b, är uppdraget att nuvarande
näringslivsråd ska övergå till ett formaliserat näringslivsråd.
Rådets verksamhet ska bidra till ett bra företagsklimat som i sin tur främjar
konkurrenskraft och branschutveckling. Genom att bidra till ett gott
företagsklimat kan sysselsättningen i kommunen öka genom ett ökat
egenföretagande och företagsetableringar. Ett gott företagsklimat bidrar till
marknadsföringen av Tierps kommun. Målet med näringslivsrådets
verksamhet ska vara att underlätta företagande i kommunen genom en
ömsesidig och stimulerande dialog mellan kommunen och näringslivet,
vilket bygger goda relationer. Ett gott företagsklimat ska på sikt ge en
positiv utveckling och tillväxt för företag i kommunen, vilket också ökar
förutsättningarna för fler jobb. Rådet kan utgöra remissorgan i enskilda
ärenden i den omfattning som kommunstyrelsen beslutar och då särskilt i
frågor som rör rådets verksamhetsområde.
Beslutsunderlag







Beslut kommunstyrelsen § 220/2019
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 70/2019
Handläggarens tjänstutlåtande
Reglemente för kommunalt näringslivsråd
Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2020-2022,
”Särskilda uppdrag” 6.5.b

Beslutet skickas till



Sekretariatet

Ordförande sign

Justerare sign

36

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-12-12


Koordinator näringsliv och turism
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§ 157
Dnr 2018/278

Revidering av reglemente - Ersättningar till förtroendevalda ERS 2018
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa revideringar reglementet i enlighet med beslut i
kommunfullmäktige § 113/2019, om borttagande av borgerlig
begravningsförrättare och om instiftande av ett kommunalt näringslivsråd,
att upphäva beslut i kommunfullmäktige § 94/2018, val av borgerlig
begravningsförrättare,
att uppdra till förhandlingsdelegationen att ta fram tillämpningsanvisningar i
enlighet med § 22 i reglementet.
Joakim Larsson (SD), Daniel Hedberg (SD), Jonhas Åker (SD), Bengt
Lindström (SD), Klas Jakobsson (SD), Per Karlsson (SD), Rosa Ingeborg
Malmberg (SD), Lars–Ola Sandström (SD) och Rickard Olsson (SD)
reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

I beslut om budget, Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet
2020-2022, som fattades 2019-11-05 fastställdes att kommunen inte längre
ska ha en borgerlig begravningsförrättare (Tabell 6.3: Driftbudget –
ramförändringar, Gemensam service). I enlighet med beslutet ska § 11 i
reglementet Ersättningar till Tierps kommuns förtroendevalda ERS 2018
utgå. I Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2020-2022
beslutas att nuvarande näringslivsråd ska övergå i ett formaliserat
näringslivsråd. Näringslivsrådet utses av kommunstyrelsen och väljs för
varje ny mandatperiod. Rådets ordförande utses bland kommunala
representanter och ska arvoderas på samma grunder som övriga
rådsordföranden, med ett årsarvode på 3,75% procent av det årliga
grundarvodet för ledamot av Sveriges Riksdag. Till näringslivets
representanter utgår arvode traktamente- och reseersättning enligt av
kommunfullmäktige fastställt reglemente för förtroendevalda.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Tilläggsyrkande

Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att en 30% sänkning av alla arvoden och att § 11 skrivs om med dom nya
sänkningarna.
Bifall

Sara Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag.
Yttrande

Barbro Wiklund (S) yttrar sig.
Avslag

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) yrkar avslag till Joakim Larssons (SD)
tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Joakim Larssons
(SD) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå
tilläggsyrkandet.
Beslutsunderlag






Beslut kommunstyrelsen § 221/2019
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 71/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Ersättningar till Tierps kommuns förtroendevalda ERS 2018

Beslutet skickas till



Sekretariatet för revideringar och publicering på hemsidan
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§ 158
Dnr 2019/914

Regel för partistöd
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa reviderade Regel för partistöd att gälla från och med 1 januari
2020,
att upphäva Regler för kommunalt partistöd, beslutad § 11/2015.
Sammanfattning av ärendet

År 2014 fastställde Kommunfullmäktige regler för partistöd § 75/2014.
Dessa regler ska revideras utefter Kommunfullmäktiges beslut § 113/2019.
Partistödet består av ett grundstöd per parti och år och mandatstöd i procent
av basbelopp per mandat och år. Beslutet § 113/2019 innebär en höjning av
grundstödsnivån från 9 300 kr till 25 000 kr per parti och år samt en
sänkning av mandatstöd från 57 % till 40 % av prisbasbeloppet per mandat
och år.
Yttrande

Viktoria Söderling (S) yttrar sig.
Beslutsunderlag






Beslut kommunstyrelsen § 222/2019
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 73/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Regler för partistöd

Beslutet skickas till




Ekonomienheten
Webbansvarig Ledningsstöd för publicering på hemsidan
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§ 159
Dnr 2019/415

Partistöd 2020
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att partistöd för 2020 utbetalas enligt angivna belopp till alla partier i slutet
av januari 2020.
Sammanfattning av ärendet

Enligt 5 § Årlig utbetalning, betalas partistöd ut i förskott i januari månad
efter beslut i kommunfullmäktige. Mottagare av partistöd ska årligen senast
den 30 juni lämna en skriftlig redovisning till Tierps kommun som visar att
partistödet föregående år har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29
§ första stycket kommunallagen. Har redovisning och granskningsintyg
enligt 4 kap.31 andra stycket kommunallagen inte lämnats in till
kommunstyrelsen, utbetalas inget partistöd. Till redovisningen ska fogas ett
signerat granskningsintyg. Mottagaren utser själv en särskild granskare som
granskar om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt
partistödet. Redovisningen ska granskas av en person som partiet själv utser.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Det lokala partistödet syftar till att stärka partierna i den kommunala
demokratin och varje kommun bestämmer själv om partistöd ska betalas ut
och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av grundstöd
och/eller ett mandatbundet stöd. Enligt kommunfullmäktiges beslut
§ 113/2019 införs en reviderad modell för partistöd år 2020 och framåt.
Revideringen innebär att utbetalningen av stöd minskas med totalt 260 tkr
jämfört med om tidigare modell varit kvar. För år 2020 betalas partistöd ut
utifrån följande fördelning:
Prisbasbelopp 2019-01-01

46 500 kr

Grundbidrag

53,8% av prisbasbeloppet

25 017 kr

Partistöd per mandat

40,0% av prisbasbeloppet

18 600 kr

Grundbidrag totalt

200 136 kr

Stöd utifrån mandat totalt

911 400 kr
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Centerpartiet
Grundbidrag
Mandat

25 017 kr
11

204 600 kr

229 617 kr

Liberalerna
Grundbidrag

25 017 kr

Mandat

1

18 600 kr

43 617 kr

Vänsterpartiet
Grundbidrag

25 017 kr

Mandat

3

55 800 kr

80 817 kr

Miljöpartiet
Grundbidrag

25 017 kr

Mandat

2

37 200 kr

62 217 kr

Kristdemokraterna
Grundbidrag

25 017 kr

Mandat

2

37 200 kr

62 217 kr

Moderaterna
Grundbidrag

25 017 kr

Mandat

7

130 200 kr

155 217 kr

Socialdemokraterna
Grundbidrag
Mandat

25 017 kr
15

279 000 kr

304 017 kr

Sverigedemokraterna
Grundbidrag
Mandat

25 017 kr
8

148 800 kr

Totalt
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Beslutsunderlag






Beslut kommunstyrelsen § 223/2019
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 72/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Inkomna redovisningar från:
- Socialdemokraterna
- Miljöpartiet
- Kristdemokraterna
- Sverigedemokraterna
- Vänsterpartiet
- Centerpartiet
- Moderaterna
- Liberalerna

Beslutet skickas till




Ekonomienheten
Redovisningsansvarig i respektive parti
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§ 160
Dnr 2019/182

Återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till
kommunstyrelsen
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga återrapporteringen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 4 - 5 §§ ska nämnderna redovisa
till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har
lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§.
Verkställande av kommunfullmäktiges beslut återrapporteras till fullmäktige
två gånger om året. I rapporteringen redovisas samtliga uppdrag som är
pågående, ej ännu verkställda eller sedan senaste rapporteringen, slutförda.
Följande uppdrag till kommunstyrelsen är pågående eller ej ännu
verkställda:

Beslutsdatum Uppdrag

Återrapportering

2019-11-05

KS 2019/361 Att ge
kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda
möjligheten till bilfritt på
Centralgatan, mellan
Södra Esplanaden och
Brunnsgatan, och att
utredningen tar ett
helhetsgrepp om
trafiksituationen i Tierps
centrum.

Pågående.

2016-09-20

KS 2016/601

§ 96

Upprätta en
prioriteringslista för gångoch cykelvägar inom det

Pågående. Utkast till
prioriteringslista är klar men
ännu inte beslutad.

§ 124
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statliga vägnätet.
2017-10-31

KS 2017/309

§ 115

Att låta tjänstemän vid
Kultur och fritid
undersöka intresset hos
ungdomar/medborgare
gällande öppna väggar för
graffitti i kommunen

2017-06-13
§ 61

KS 2016.881
Att uppdra till
kommunstyrelsen att
vidare utreda
föreningsservice i
samband med
ombyggnation av
Kulturhuset Möbeln.

Pågående. I samband med
Konst på Väg 2019 ska nya
idéer kring öppna väggar
prövas och därefter
utvärderas.

Pågående. Inväntar
ombyggnationen av Möbeln.

Följande uppdrag till kommunstyrelsen är sedan senaste
återrapporteringen den 12 juni 2019, slutförda:

Beslutsdatum Uppdrag

Återrapportering

2014 § 76

Slutfört. Beslut om
Tillämpningsanvisningar för
bestämmelser om
omställningsstöd och pension
för förtroendevalda fattades
av kf den 11 november §
120/2019.

2014/605 - 2018/515
Att besluta om
Tillämpningsanvisningar
för det nya
pensionsreglementet för
förtroendevalda.
Kommunstyrelsen
föreslog
kommunfullmäktige att
avvakta med tillämpningsanvisningar för OPF-KL
pensionsreglemente för
förtroendevalda, för att ha
möjlighet att ta del av
eventuella
rekommendationer från
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Sveriges kommuner och
landsting (SKL). Enligt
förslaget ska beslutet om
tillämpningsanvisningarna
tas innan nästa
kommunval år 2018.
Fullmäktige beslutade
§99/2015 enligt
kommunstyrelsens
förslag.
2017-12-19

KS 2017/124

§ 144

Att ge
kommunfullmäktiges
presidium i samråd med
kommunstyrelsens
presidium i uppdrag att ta
fram ett förslag till uppdrag
för demokratiberedningen
som ska stärka ungas
inflytande och delaktighet i
det lokala samhället.

2019-04-09
§ 42

Slutfört. Beslut om
uppdragsbeskrivning till
demokratiberedningen Stärka ungas inflytande och
delaktighet i det lokala
samhället fattades på kf den
17 september § 97/2019.

KS 2019/287 – 2019/419

Slutfört. Kommundirektören
har redovisat förslag till
Ta fram en åtgärdsplan för
åtgärder vid extra insatt
hur regleringen ska ske av
kommunstyrelsesammanträde
2018 års budgetunderskott
den 12 juni 2019 och skickat
som ska regleras senast
tertialrapporten till
inom de tre närmast
kommunfullmäktige för ett
följande åren.
ställningstagande för att nå
en ekonomi i balans senast
den 31 december 2019.

Beslutet skickas till

Kommunsekreterare

Ordförande sign

Justerare sign

46

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-12-12

§ 161
Dnr 2019/101

Val av ny ledamot i demokratiberedningen och nominering av
ledamot till lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarks
kärnkraftverk
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ledamot i demokratiberedningen under perioden 12 december
2019 till och med 14 oktober 2022 utse Stig Lundqvist (M), samt
att till ny ledamot i lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarks kärnkraftverk
till och med 31 december 2020 nominera Ronny Bränneland (M).
Sammanfattning av ärendet

Jelena Zivkovic (M) har den 4 november 2019 inkommit med en begäran
om entledigande från sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige,
ledamot i demokratiberedningen och ledamot i lokala säkerhetsnämnden vid
Forsmarks kärnkraftverk.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut
Inkommen begäran om entledigande
Nomineringar från gruppledare

Beslutet skickas till






Förtroendemannaregistret Troman
Lönecentrum
Regeringskansliet
Berörda ledamöter
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§ 162
Dnr 2019/101

Godkännande av entledigande från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Ulla Löjdquists (M) begäran om entledigade från sitt uppdrag
som ersättare i kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet

Ulla Löjdquist (M) har den 26 november 2019 inkommit med en begäran
om entledigade från sitt uppdra som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Inkommer begäran om entledigande

Beslutet skickas till



Länsstyrelsen
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§ 163
Dnr 2019/101

Val av vice ordförande i Lönenämnden
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att utse Peter Evansson (S) i Knivsta kommun, till vice ordförande i
lönenämnden under perioden 12 december 2019 till den 31 december 2020,
att utse Klas Bergström (M) i Knivsta kommun, till vice ordförande i
lönenämnden under perioden 1 januari 2021 till och med den 31 december
2022.
Sammanfattning av ärendet

I kommunfullmäktiges beslut § 155/2018 uppdrogs Lönenämnden utse vice
ordförande. I 6 kap. 21 §, 5 kap. 1 § stycke 2 och 5 kap. 2 §
kommunallagen, framgår att valet av ordförande och vice ordförande är en
fråga exklusivt för fullmäktige i den gemensamma nämndens värdkommun,
och får inte delegeras till nämnderna. Värdkommunen väljer en ledamot och
en ersättare, övrig samverkande kommun väljer en ledamot och en ersättare.
Värdkommunen utser ordförande och vice ordförande bland dem som valts
till att ingå i nämnden.
Tierps kommun är värdkommun för den gemensamma Lönenämnden och
den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens organisation. Nämnden
ansvarar för löne- och pensionsadministrationen i Tierps, Älvkarleby och
Knivsta kommuner. Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut
Beslut kommunfullmäktige § 155/2018
Reglemente för gemensam lönenämnd i Tierps, Älvkarleby och
Knivsta kommuner

Beslutet skickas till






Lönenämnden
Knivsta kommun
Älvkarleby kommun
Berörd förtroendevald
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§ 164
Dnr 2019/101

Val av vice ordförande i IT-nämnden
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att utse Peter Evansson (S) i Knivsta kommun, till vice ordförande i ITnämnden under perioden 12 december 2019 till och med den 31 december
2020,
att utse Klas Bergström (M) i Knivsta kommun, till vice ordförande i ITnämnden under perioden 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022.
Sammanfattning av ärendet

I kommunfullmäktiges beslut § 154/2018 uppdrogs IT-nämnden utse vice
ordförande. I kommunallagen kap. 6 § 21, kap. 5 § 1 stycke 2 och kap 5 § 2
framgår att valet av ordförande och vice ordförande är en fråga exklusivt för
fullmäktige i den gemensamma nämndens värdkommun, och får inte
delegeras till nämnderna. Den gemensamma nämndens presidium utgörs av
ordförande och vice ordförande. Dessa funktioner utses av värdkommunens
kommunfullmäktige bland dem som valts till att ingå i nämnden.
Nämnden består av 5 (fem) ledamöter och 5 (fem) ersättare. Varje
samverkande kommun utser en ledamot och en ersättare. Vice ordförande
har funktion som ordförandes ställföreträdare.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut
Beslut kommunfullmäktige § 154/2018
Reglemente för gemensam it-nämnd i Knivsta, Heby, Tierps,
Älvkarleby och Östhammars kommuner

Beslutet skickas till








IT-nämnden
Knivsta kommun
Älvkarleby kommun
Östhammars kommun
Heby kommun
Berörd förtroendevald

Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-12-12

§ 165
Dnr 2019/71

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunstyrelsens
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i appen
löpande vart efter dem registrerats i kommunens diarieföringssystem.
Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka
handlingar som finns att tillgå.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför
kommunstyrelsen senast sammanträde

Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-12-12

§ 166
Dnr 2019/996

Bolagsordning för TEMAB Fjärrvärme AB
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna den reviderade bolagsordningen för TEMAB Fjärrvärme AB,
att beslutet fattas enhälligt med stöd av kommunallagen 5 kap. 33 §.
Sammanfattning av ärendet

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 september 2019 godkändes
namnbyte och bolagsordning för TEMAB Fjärrvärme AB. När ärendet kom
till Bolagsverket visar det sig att regelverket för hur en bolagsordning ska se
ut har ändrats och Bolagsverket kan därför inte godkänna bolagsordningen.
Enligt Bolagsverket får bolagsordningar inte längre innehålla nominellt
belopp och hur kallelse till bolagsstämma sker ska specificeras.
Ändringar som föreslås är



Ny lydelse i § 7: Bolagets antal aktier skall utgöra lägst 1.000 (ett
tusen) st och högst 4.000 (fyra tusen) st. (tidigare lydelse: Aktie skall
lyda på nominellt belopp 1000 kr)
Tillägg i § 11: Kallelse sker via digitalt utskick via e-post

Yttrande

Kenneth Karlsson (M) yttrar sig.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut
Förslag till Bolagsordning för TEMAB Fjärrvärme AB
Föreläggande 584804-2019
Mailkonversation med den auktoriserade revisorn

Beslutet skickas till



VD Tierps Energi och Miljö AB

Ordförande sign

Justerare sign
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