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§1
Dnr 2018/110

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

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.
Följande förslag/synpunkter redovisas:
Dnr KS 2018/110
Den 29 januari 2018 inkom ett förslag om en stor rastgård för hundar i Tierp
där man kan släppa sina hundar lösa. Parkförvaltare Monica Okpe har inte
för avsikt att driva projektet vidare och har meddelat part som skickade in
motionen om detta. Kommunen saknar budgeterade medel för detta ändamål
och har heller inte beslutat om att hundrastgård ska iordningsställas.
Dnr KS 2018/209
Den 17 januari 2018 inkom ett förslag att dra om elljusspåret för att undvika
att besökare till grillplatsen och gymmet går i skidspåren. Fritidsintendent,
kultur och fritid, Gunilla Ström svarar genom att hänvisa till vägen som går
via den nya parkeringen för att komma till gymmet och grillplatsen. Skyltar
finns uppsatta. Det är inte aktuellt med omdragning av spåret.
Dnr KS 2018/21
Den 8 januari 2018 inkom ett förslag om att förbjuda eller begränsa
försäljning av smällare och raketer. Utredare/utvecklare, kvalitet och
strategisk utveckling, Louise Pettersson svarar att smällare är redan
förbjudna i Sverige. Tierps kommun kan inte förbjuda försäljning av
pyrotekniska varor eftersom det inte är kommunens angelägenhet. En
kommun har inte heller rätt att införa förbud i hela kommunen mot att
använda privata fyrverkerier. Enligt de lokala ordningsföreskrifterna för
Tierps kommun krävs som regel tillstånd av polismyndigheten, men på
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nyårsafton, valborgsmässoafton och påskafton finns undantag under vissa
tider.
Dnr KS 2018/21
Den 10 januari 2018 inkom ett förslag om att skolor, dagis och äldreomsorg
i Tierps kommun ska servera svensk kött, fågel och svenska
mejeriprodukter. Även fisk som är MSC märkt. Kostchef, kostenheten,
Maria Leopardi svarar att nästintill 100% MSC märkt fisk serveras i
kommunen. Kommunen har inte rätt att kräva etnisk märkta produkter i
upphandlingar, men i den senaste upphandlingen blev resultatet hög andel
svenskt kött och fågel i avtalet. Mjölken som serveras på förskolan, skolan
och äldreomsorgen är svensk.
Dnr KS 2018/21
Den 12 december 2017 inkom ett förslag om strålkastare vid lekpark i
samma område som Kvarnbacken, Örbyhus. Besökare vid lekparken ska
kunna tända strålkastaren vid behov.
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§2
Aktuellt från revisionen
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna aktuell information från revisionen.
Sammanfattning av ärendet

Ordförande för revisionen Per Davidsson redogör för aktuell information
från revisionen.
Kommunen har fem revisorer varav tre representerar oppositionen. Enligt
12 kap. 1 § kommunallag (KL 2017:725) är revisonens uppgift att årligen
granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller
fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna
kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna ska också
bedöma om resultaten i den delårsrapport som enligt 11 kap. 16 § (KL) ska
behandlas av fullmäktige och årsredovisningen är förenliga med de mål
fullmäktige beslutat. I sin granskning biträds revisorerna av sakkunniga som
ska ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som behövs för
att kunna fullgöra uppdraget.
För revisorerna gäller bestämmelserna i kommunallagen, bestämmelser som
påverkar kommunal revision i annan lagstiftning, utfärdade ägardirektiv för
kommunala företag samt Reglemente för Tierps kommuns revisorer.
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§3
Dnr 2018/164

Anmälan av motion - Sluta kalla medborgarna för kunder
Beslut

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

Alexander Karlsson (V) lämnade den 13 februari 2018 in en motion med
följande förslag:
att Tierps kommun upphör med att använda kundbegreppet i
styrdokument och istället använda mer beskrivande uttryck som
exempelvis: arbetstagare, hyresgäst, deltagare i dagligverksamhet,
mottagare av äldreomsorg, gäst på kortitidsboende, mottagare av
ekonomiskt bistånd, person med stöd av kontaktperson, besökare på
öppna verksamheter, föräldrar till skolbarn, låntagare på bibliotek för att
nämna nåra.
Karlsson skriver:
Förändringen från medborgare till kund har under de senaste åren varit en
medveten politisk handling. Medborgare är ett ord som alltmer sällan
används av politiker och myndigheter. Istället har samhället kommit att
liknas vid en butik där vi människor beskrivs som kunder. Kundbegreppet är
problematiskt eftersom en kund är en fysisk eller juridisk person som köper
eller hyr en produkt eller en tjänst från ett företag eller en person. En
presumtiv kund är en fysisk eller juridisk person som utgör potential till att
bli kund, vilka tillsammans utgör en marknad.
Att vara medborgare innebär det att man har fulla politiska och sociala
rättigheter och skyldigheter i en kommun eller i en stat. Det finns en stor
skillnad mellan att vara medborgare i ett samhälle och att reduceras till kund
på en marknad. Kunden har bara skyldighet – att betala för varan eller
tjänsten. Som medborgare ingår vi i ett större socialt sammanhang där vi har
både rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Som medborgare har
vi rätt till en insyn och inflytande som kunden aldrig har rätt att kräva.
Att betrakta medborgare som kunder skapar distans mellan individ och
samhälle. I Uppsala kommun har exempelvis politikerna beslutat att ta bort
kundbegreppet. Socialstyrelsen är också kritisk till att använda ordet kund
Ordf sign
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eftersom det beskriver en av parterna i en civilrättslig relation inom det
privata näringslivet.
Beslutsunderlag

Motion - Sluta kalla medborgare för kunder
Beslutet skickas till

Kommunsekreteraren
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§
Dnr 2018/217

Anmälan av motion - Agenda 2030 i Tierp!
Beslut

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

Anna Ahlin (C) lämnade den 26 februari 2018 in en motion med följande
förslag:
att en tillfällig beredning tillsätts för att utarbeta riktlinjer för kommunens
Agenda 2030 och hur man medvetandegör och utbildar så väl medborgare
som kommunens medarbetare,
att uppdra till den tillfälliga beredningen att utarbeta en checklista för
Agenda 2030 som skall finnas med i kommunens alla beslutsunderlag. (jmf
barnchecklistan), samt
att beredningen tillsätts snarast, för att kunna leva upp till kommunens
vision.
Ahlin skriver:
Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och
regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling.
Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till
år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. De globala målen
och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de
mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla
kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och
dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och
balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den
sociala och den miljömässiga.
SKL konstaterar under rubriken Agenda 2030:
”Kommuner, landsting och regioner är viktiga aktörer i genomförandet av
agendan. Ni genomför politiken och förändrar samhället, är länken mellan
medborgare och beslutsfattare och är de mest lämpade att förena de globala
målen med verkligheten på lokal nivå.” Det är nu hög tid för Tierps
kommun att börja arbeta med Agenda 2030. Ska kommunen på ett
Ordf sign
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trovärdigt sätt leva upp till sin vision behövs ett aktivt och systematiskt
arbetssätt med Agenda 2030.
I visionen slås fast att:
”Tierps kommun ska vara en föregångare i omställningen till ett hållbart
samhälle. Varje beslut ska vägas mot dess påverkan på den ekonomiska,
ekologiska och sociala utvecklingen. Alla kommuninvånare ska ha
möjlighet till ett gott liv, samtidigt som kommunen ser till att även
kommande generationer ges den möjligheten.”
Sedan Agenda 2030 antogs har jag inte i något sammanhang sett att Tierps
kommun påbörjat ett sådant systematiskt arbetssätt eller på annat sätt lyft
Agenda 2030. Då visionen fastslår att kommunen ska vara en föregångare
inom området förvånar det mig mycket. Bara genom att ta del av SKL:s
material kan jag konstatera att många kommuner redan kommit långt i sitt
Agenda 2030 arbete.
För att bidra till det åtagande Sverige gjort i Agenda 2030 krävs
handlingskraft, hållbarhetsarbetet kan inte vänta och skjutas på framtiden.
Jag vill kunna vara stolt över att Tierps kommun verkligen är en
föregångare inom området, men då krävs att arbetet startar nu. Jag hoppas
därför på en mycket skyndsam hantering av min motion.
Beslutsunderlag

Motion - Agenda 2030 i Tierp!
Beslutet skickas till

Kommunsekreteraren
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§5
Dnr 2017/128

Svar på motion - Kommunen bör införa en digital brevlåda som
stöder video och bilder
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Sammanfattning av ärendet

Lotta Carlberg (C) lämnade den 2 februari 2017 in en motion med följande
förslag:
att Tierps kommun inför en digital brevlåda som tar emot rörlig media
såsom video och bilder.
Motionssvar
Bengt-Olov Eriksson (S) ordförande i kommunstyrelsen svarar på motionen.
Funktionen att bifoga filer som text, bild och video i webbformulären på
tierp.se har funnits i flera år.
Formulär med möjlighet att bifoga video och bilder finns på många ställen
på tierp.se, t ex i ”Kontakta oss”, som är nåbart från samtliga sidor på
kommunens webb, samt ”Skicka förslag” och ”Synpunkter och klagomål”.
Se bifogad bild på ett sådant formulär.
Om Lotta Carlberg är ute efter mer intuitiva gränssnitt för mobilen, så finns
det appar på marknaden som gör det enkelt att fotografera eller filma t ex en
skadegörelse för felanmälan. En app laddar man ner till sin mobila enhet för
att använda gång på gång, som t ex nyhetsappar, biljettköp och spel.
Vi tror dock att viljan att ladda hem en app för en enstaka felanmälan är
liten, och erbjuder därför funktionen på kommunens webb istället, via
webbformulär.
Webbformulären kommer att utvecklas, i och med den e-tjänsteplattform
som är tänkt att införas och kopplas samman med tierp.se. I e-tjänsterna
kommer det att finnas kartfunktioner, så att man även kan ange kartposition
vid felanmälan.
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I början av juni 2017 lanserade vi en ny kommunwebb, och den funktion vi
haft under flera år för att bifoga filer (text, bild, video) följde med, men vi
tar till oss önskemålen i Lotta Carlbergs motion, och skriver tydligare vilka
sorters filer som går att bifoga.
Kortfattat:
Att bifoga filer som text, bild och video i webbformulären på kommunens
webbplats har varit möjligt sedan flera år. Vi har tagit till oss synpunkterna
och formulerar nu tydligare vilka sorters filer som går att bifoga, på nya
tierp.se.
Vi kan förvänta oss ytterligare förbättringar av formulären i och med de etjänster som planeras att kopplas samman med webbplatsen.
Exempel på formulär där man kan bifoga textfil/ bild eller video:
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Beslutsunderlag

Beslut kommunstyrelsen § 175 2017
Motionssvar - Kommunen bör införa en digital brevlåda som stöder video
och bilder
Motion - Kommunen bör införa en digital brevlåda som stöder video och
bilder
Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkande
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till motionen.
Bifall
Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Lotta
Carlbergs (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Kommunsekreteraren
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§6
Dnr 2017/126

Svar på motion - Bjud in ungdomar i Tierps kommun till
kommunfullmäktige
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta 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,
att anse motionen besvarad.
Reservation

Catarina Deremar (C), Sara Sjödal (C), Erik Kolm (C), Anna Ahlin (C),
Lotta Carlberg (C), Anna Grimberg (C), Mats Wikander (C) Magdalena
Ewert (C), Bengt Jansson (C), samt, Åsa Sikberg (M), Lars-Göran
Birkehorn-Karlsen (M), Sven Lokander (M), Jim Blomstedt (M), Jelena
Zivkovic (M) och Jan Salomonsson (M) reserverar sig muntligt till förmån
för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Lotta Carlberg (C) har den 2 februari 2017 lämnat in en motion med
följande förslag:
att särskilt bjuda in ungdomar vid ett kommunfullmäktigesammanträde per
år,
att det utarbetas ett arbetsmaterial för att kunna ge en kort information om
hur kommunens politiska organisation fungerar, bland annat vilka utskott
som finns och vad det olika utskotten arbetar med. Vad kommunstyrelsen
arbetar med samt hur ett kommunfullmäktige går till,
att nyttja allmänhetens frågestund till att låta ungdomarna ställa sina frågor
och berätta om sina idéer.
Motionssvar
Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande i utskottet barn och ungdom svarar
på motionen.
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Sara Sjödal och Lotta Carlberg har inkommit med var sin motion som båda
handlar om hur kommunen kan främja och stärka ungas inflytande och
delaktighet i samhällslivet och i politiken. Motionärerna yrkar bland annat
på att ett ungdomsråd skapas enligt samma modell som äldre- och
funktionshindraderåden, och att ungdomar ska bjudas in till ett
kommunfullmäktigemöte. Båda motionerna besvaras i detta svar.
Unga medborgare har en viktig roll i samhällsutvecklingen och ska ses och
respekteras som medborgare med rätt att göra sin röst hörd. Det är viktigt att
ungas kunskaper, synpunkter och erfarenheter tas tillvara som en resurs i de
demokratiska processerna. Det är även viktigt för utvecklingen av vårt
politiska och demokratiska system att ungas engagemang kan fångas upp,
och vi behöver utveckla nya kanaler för ungdomars engagemang i
kommunpolitiska frågor.
Forskning visar att unga aldrig har varit så aktiva i samhällsfrågor som idag,
om man jämför med tidigare generationers aktivitet i samma ålder.
Utmaningen är alltså inte de ungas brist på engagemang, utan brister i de
strukturer och former vi erbjuder för att unga ska kunna delta i
kommunpolitiken.
Sveriges Ungdomsråd har genomfört studier om ungdomars inflytande och
lyfter i rapporten ”Ungdomar i demokratin” fram att ungdomars vilja att
delta, och på vilka sätt de vill delta, inte skiljer sig så mycket från vuxnas
syn på deltagande. Men de unga kan behöva stöd för att delta på samma
villkor. Sveriges ungdomsråd lyfter fram tre faktorer som gör att ungdomar
inte påverkar i samma utsträckning som vuxna:
- brist på kunskap om hur man kan delta och vilka kanaler som finns
- brist på erfarenheter av att delta som skapar en tröskel för att delta
- brist på resurser både i form av ekonomi och frihet i förhållande till
föräldrar, skola etc.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) konstaterar i rapporten
”Medborgardialog för unga” att det krävs förändringar i kommuner och
landsting av både kultur och struktur för inflytande för unga, förändringar
som ger alla unga möjlighet att ha ett verkligt inflytande.
SKL har identifierat ett antal generella brister som gör att satsningarna på att
ge ungdomar inflytande enbart gett en begränsad effekt på ungas inflytande:
- kommuner och landsting är inte klara över vad man menar med att
ge unga inflytande
- ansvaret för ungas inflytande läggs långt ut i organisationen
- ungas inflytande formaliseras för att lära om demokrati och inte för
att ge reellt inflytande
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-

ungas inflytande fokuseras på kultur- och fritidsaktiviteter
vuxna bestämmer former för ungas inflytande för de tror de vet vad
unga behöver och vill

Slutsatsen är att det inte är de unga vi ska förändra utan att det är den interna
kulturen inom kommuner och landsting som behöver utvecklas och ibland
förändras. Politiker och tjänstemän behöver se på ungas deltagande på ett
annat sätt än idag, eller kanske på fler sätt.
Vi behöver föra en dialog internt i kommunen om synen på och syftet med
ungas inflytande, vilken kultur som finns i organisationen och hur ansvaret
för ungas inflytande ska struktureras inom organisationen.
Två möjliga perspektiv att jobba utifrån kan vara; att kommunen vill få
kunskap om de ungas synpunkter, värderingar eller idéer kring ett visst
område eller fråga, och att den unga har möjlighet att utan styrning från
kommunen komma med idéer, förslag och synpunkter på det lokala
samhällets utveckling.
Den struktur kommunen håller på att ta fram för systematiskt arbete med
medborgardialog som en del i styrprocessen, ökar både ungdomars och
vuxnas delaktighet och möjlighet att påverka. Ungdomsgruppen är inte
homogen, utan har olika resurser för att delta och vill delta på olika sätt. I ett
arbete att bredda deltagandet bland unga ligger därför utmaningen att det
inte bara är de som är resursstarka, och som har resursstarka föräldrar, som
gör sin röst hörd. Därför behöver vi erbjuda olika former av deltagande.
Ett ungdomsråd kan vara ett sätt för inflytande, utifrån perspektivet att
kommunen vill ha unga som remissinstans i vissa frågor.
Medborgardialoger som involverar unga är ett annat sätt. När det gäller rena
skolfrågor finns redan strukturer i form av elevråd och programråd, men
dessa former är enligt SKL:s rapport svåra att utveckla till att hantera mer än
bara skolfrågor.
Våra kommunfullmäktigemöten är alltid öppna för allmänheten, men
intresset är svagt och då särskilt från ungdomar sida. Att särskilt bjuda in
unga till ett möte per år riskerar att mest bli en gest, om inte det inte har
föregåtts av ett aktivt arbete från framför allt de politiska partiernas sida för
att öka intresset bland unga för parti- och kommunpolitik.
Som SKL:s rapport signalerar, ska vi vuxna inte tro att vi vet vad unga
behöver och vill, och inte bestämma formerna för deras inflytande.
Avgörande för att utveckla ungas medinflytande i kommunpolitiken är att
de involveras i dialogen om hur de vill delta, på vilket sätt och i vilka frågor.
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Beslutsunderlag

Beslut kommunstyrelsen § 179 2017
Motionssvar - Motion - Bjud in ungdomar i Tierps kommun till
kommunfullmäktige
Motion - Bjud in ungdomar i Tierps kommun till kommunfullmäktige
Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkande
Lotta Carlberg (C), Sara Sjödal (C), Catarina Deremar (C) samt Jan
Salomonsson (M), Åsa Sikberg (M), Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M),
Sven Lokander (M), Jim Blomstedt (M) och Jelena Zivkovic (M) yrkar
bifall till motionen.
Bifall
Kenneth Gunnarsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Lotta
Carlbergs (C) och Åsa Sikbergs (M) yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Kommunsekreteraren
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§7
Dnr 2017/547

Svar på motion - Husnära vattenåtervinning vid nybyggnation
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Reservation

Catarina Deremar (C), Sara Sjödal (C), Erik Kolm (C), Anna Ahlin (C),
Lotta Carlberg (C), Anna Grimberg (C), Mats Wikander (C) Magdalena
Ewert (C), Bengt Jansson (C), samt, Åsa Sikberg (M), Lars-Göran
Birkehorn-Karlsen (M), Sven Lokander (M), Jim Blomstedt (M), Jelena
Zivkovic (M), Jan Salomonsson (M) och Gunilla Wisell (KD) reserverar sig
muntligt till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Lotta Carlberg (C) har den 9 juni 2017 lämnat in en motion med följande
förslag:
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en plan för vattenhushållning
som omfattar såväl sparåtgärder som nya lösningar för att dricksvatten även
i framtiden ska räcka och hålla en god kvalitet.
Motionssvar
Jonas Nyberg (S), vice ordförande kommunstyrelsen svarar på motionen.
Lotta Carlberg (C) föreslår en plan för vattenhushållning som omfattar
sparåtgärder som nya lösningar för att dricksvatten även i framtiden ska
räcka och hålla god kvalitet.
Som en av anledningarna, hänvisas bl.a. till att det på många ställen i
Sverige är låga grundvattennivåer.
Hur ser det ut i Tierps kommun
På många platser i Sverige har grundvattennivåerna varit mycket låga på
grund av låg nederbördsmängd under ett antal år, en markant återhämtning
har dock skett under hösten i år.
I Tierps kommun så har tillgången på vatten i de kommunala vattentäkterna
varit mycket god.
De flesta kommunala vattentäkterna ligger på eller i anslutning till
Uppsalaåsen. Vattentillgången och vattenkvaliteten är god för alla dessa
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vattentäkter och TEMAB har inte sett någon påverkan från torråren. Det
borrades nyligen en ny brunn i de södra delarna av Tierps del av åsen och
enligt brunnsborraren, som även genomförde provpumpning av den nya
brunnen, är vattentillgången ”mycket god”.
Även de vattentäkter som inte ligger på eller i anslutning till Uppsalaåsen,
två stycken, har klarat sig trots lägre grundvattennivå utan att tillgång eller
kvalitet försämrats.
Myndighetskrav
Det finns idag inte några myndighetskrav och det är inte på gång nya krav
rörande vattenåtervinning.
Risker
I Sverige finns teknik att köpa för enskilda fastigheter eller ett fåtal
fastigheter, storskaliga anläggningar är ännu inte utvecklade för den svenska
marknaden.
Det finns risker med att begära att nybyggnationer ska genomföras med de
åtgärder som nämns i motionen.
Dels innebär det investering i ny infrastruktur och det kommer att leda till
höjd VA-taxa. Enligt vattentjänstlagen skall taxan bestämmas så att
kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och
rättvist. Om vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter på grund av
särskilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning
avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet, kommer det att
innebära särskild taxa för dessa. Det innebär troligtvis att de nya
fastigheterna får anslutningsavgifter för två avloppssystem och högre
kostnader för driften, då det är två separata avloppssystem.
Dels kan det bli dyrare för exploatörer och byggherrar som bli tvungna att
införa ny teknik i sina byggnationer och anläggning av ledningar i mark.
Sammanfattning
Den tekniska utvecklingen för denna typ av anläggningar i Sverige, är inte
utvecklad och därmed ganska oprövad, vilket innebär ett risktagande både
tekniskt och ekonomiskt.
Beslutsunderlag

Beslut kommunstyrelsen § 180 2017
Motionssvar - Husnära vattenåtervinning vid nybyggnation
Motion - Husnära vattenåtervinning vid nybyggnation
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Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkande
Lotta Carlberg (C), Mats Wikander (C), Gunilla Wisell (KD) samt Åsa
Sikberg (M), Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M), Sven Lokander (M), Jim
Blomstedt (M), Jelena Zivkovic (M) och Jan Salomonsson (M) yrkar bifall
till motionen.
Bifall
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Lotta
Carlbergs (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Kommunsekreteraren
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§8
Dnr 2017/925

Svar på motion - Utreda möjligheterna att införa patrullerande
väktare med ordningsvaktsförordnande i Tierp
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Reservation

Joakim Larsson (SD) anmäler skriftlig reservation till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Ledamot Joakim Larsson (SD) lämnade den 30 oktober 2017in en motion
med följande förslag:
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att införa en
verksamhet med kommunalt finansierade, patrullerande väktare med
ordningsvaktsförordnande i Tierp.
Motionssvar
Bengt-Olov Eriksson (S) ordförande i kommunstyrelsen svarar på motionen.
Enligt Lag (1980:578) om ordningsvakter (Ordningsvaktslagen) 3 § kan
ordningsvakter förordnas om det finns särskilt behov och det är av väsentlig
betydelse från allmän synpunkt. Bestämmelsen innefattar ett undantag från
huvudregeln i 2 §. Kraven är stränga för att ordningsvakter ska förordnas
utöver 2 § och en sammanvägning ska göras avseende styrkan hos de
intressen som påkallar den särskilda bevakningen, vikten att polisära
uppgifter förbehålls poliser och de möjligheter som finns att få tillgång till
poliser (Berg, Lagkommentar 3 § Lag (1980:578) om ordningsvakter, 201407-01, Karnov).
Motivering
De krav som ställs i 3 § i ordningsvaktslagen på särskilda behov av
väsentlig betydelse från allmän synpunkt kan inte anses vara uppfyllda för
att enskilda individer upplever oro på grund av att personer från andra
länder vistas i kommunen. Det finns således inte någon grund eller
förutsättning för att under nuvarande omständigheter förordna patrullerande
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väktare med ordningsvaktsförordnande. Detta trots att eventuell brist på
poliser i kommunen har tagits i beaktande.
Det finns inte heller indikationer på att ett sådant särskilt behov skulle
uppstå, vilket medför att det inte finns skäl att utreda frågan. Mot bakgrund
av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Beslutsunderlag

Beslut kommunstyrelsen § 30 2018
Motion angående att utreda möjligheterna att införa patrullerande väktare
med ordningsvaktsförordnande i Tierp
Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkande
Joakim Larsson (SD) och Göran EK (SD) yrkar bifall till motionen.
Bifall
Urban Blomster (V) och Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Yttrande
Gunilla Wisell (KD) och Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M) yttrar sig.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Joakim
Larssons (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Kommunsekreteraren
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§9
Dnr 2017/308

Svar på motion - Avgiftsfri kollektivtrafik för barn och ungdomar
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Reservation

Urban Blomster (V), Alexander Karlsson (V) och Anna Ågren-Zmudzin (V)
samt Gunilla Wisell (KD) anmäler skriftlig reservation till förmån för eget
yrkande./Bilaga/
Sammanfattning av ärendet

Alexander Karlsson (V) lämnade den 27 mars 2017 in en motion med
följande förslag:
att kommunstyrelsen ges uppdrag att utreda möjlighet till avgiftsfri
kollektivtrafik för barn och ungdomar även på kväller, helger och lov.
Motionssvar
Bengt-Olov Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande svarar på
motionen.
I grunden är intentionerna i motionen eftersträvansvärda, speciellt eftersom
vi är en landsbygdskommun, men sedan januari 2012 är Region Uppsala
huvudman för kollektivtrafiken i länet och frågeställningen hör således
hemma där. Glädjande i sammanhanget är att Regeringen har skrivet ett
”Förslag till stödordning för avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar” som
just nu är ute på remiss. Innebörden i den är att trafikhuvudmannen kan
besluta om avgiftsfri nyttjande av linjetrafik för skolungdomar under
sommarlovet, och även ansöka om ekonomiska medel för detta. Huruvida
Upplands Lokaltrafik (UL) har för avsikt att ansöka om att införa detta, om
det beslutas enligt förslaget, vet vi inget.
Om Tierps kommun skulle besluta enligt förslaget, trots att
huvudmannaskapet för kollektivtrafiken inte är kommunalt, så skulle det
innebära att Tierps kommun skulle behöva köpa så kallade fritidskort av UL
till alla barn. Den 15 oktober 2017 var 1916 barn inskrivna i grundskolan
och 910 i gymnasiet. Alltså totalt 2826 barn och unga. Fritidskorten kostar
på helår 2165 kr per barn. Det skulle medföra en kostnad för kommunen på
drygt 6,1 miljoner kr.
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Om regeringens förslag genomförs skulle kostnaden för fritidskorten under
resterande delen av året uppgå till 1480 kr per bar. Totalt närmare 4,2
miljoner kr. Pengar som skulle behöva tas från annan kommunal
verksamhet. Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige
besluta att avslå motionen.
Beslutsunderlag

Beslut kommunstyrelsen § 31 2018
Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik för barn och ungdomar
Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkande
Alexander Karlsson (V), Urban Blomster (V) och Gunilla Wisell (KD) yrkar
bifall till motionen.
Bifall
Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Alexander
Karlssons (V), yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Kommunsekreteraren
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§ 10
Dnr 2017/926

Motion - Förbud mot tiggeri
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Reservation

Joakim Larsson (SD), Daniel Hedberg (SD), Sören Westerlund (SD) Göran
Ek (SD), Bengt Lindström (SD), och Rosa Ingeborg Malmberg (SD)
reserverar sig muntligt till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Ledamot Joakim Larsson (SD) lämnade den 30 oktober 2017 in en motion
med följande förslag:
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att Tierps kommun i sina lokala
ordningsföreskrifter skall ha ett totalförbud mot tiggeri på offentlig plats och
område som kommunen jämställt med sådan plats.
Motionssvar
Bengt-Olov Eriksson (S), ordförande i kommunstyrelsen, svarar på
motionen.
Kommunen har i enlighet med 3 kap 8 § ordningslagen (1993:1617)
meddelat lokala ordningsföreskrifter som antagits av kommunfullmäktige
18 december 2007 § 107 och som gäller från och med 1 januari 2008.
Dessa föreskrifter får enbart utfärdas i den mån de behövs för att
upprätthålla ordningen och säkerheten på allmän plats och de får inte heller
innebära ett för långtgående tvång på allmänheten eller medföra för
långtgående inskränkningar i den enskildes frihet. En kommun får endast
meddela sådana förskrifter som verkligen behövs och de måste vara
utformade på ett sådant sätt att det finns möjlighet att tillämpa dem.
Enligt 3 kap 13 § 2 st ordningslagen skall länsstyrelsen upphäva en
föreskrift som strider mot lagen. Länsstyrelsen i Västmanlands län har i
beslut 2011-04-26 upphävt den del av Sala Kommuns föreskrifter där
kommunen förbjöd tiggeri på offentlig plats och område som kommunen
jämställt med sådan plats med följande motivering:
”Länsstyrelsen kan inte finna att det är visat att föreskriften om förbud mot
tiggeri behövs i syfte att upprätthålla ordningen och säkerheten på
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offentlig plats inom kommunen….föreskriften innebär ett onödigt tvång
mot allmänheten och att den i övrigt utgör en för långtgående
inskränkning en den enskildes frihet”.
Även Vellinge kommuns föreskrifter avseende förbud mot tiggeri har upphävts av
Länsstyrelsen i Skåne enligt beslut den 23 oktober 2017:

”En grundläggande förutsättning för kommunernas föreskrivningsrätt är att
de bara beslutar om sådana lokala ordningsföreskrifter som verkligen
behövs. Av ingivna handlingar framgår att Vellinge kommun fått ta emot
klagomål beträffande tiggeri på offentlig plats från enskilda
kommunmedborgare. Såvitt framkommer har dock själva insamlandet av
pengar inte orsakat störningar i den allmänna ordningen. Föreskriften i
punkt 11 i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Vellinge kommun,
strider därmed mot en grundläggande förutsättning för kommunens
föreskrivningsrätt. Föreskriften får därvid anses strida mot ordningslagen
och ska därför upphävas. Under dessa förhållanden finner Länsstyrelsen
inte skäl att vidare utreda och ta ställning till om det kan finnas ytterligare
skäl att upphäva föreskriften”(Hämtad den 2018-02-01 från
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Documents/ordningsf%C3%B6reskrifter
%287079172%29%20%280%29_TMP.pdf).
Motivering
För att kommunen skall kunna införa en föreskrift enligt förslaget krävs
dels att ordning och säkerhet inte kan upprätthållas samt att föreskriften är
så preciserad att det finns möjlighet att efterleva och övervaka den.
Det har inte till kommunen framkommit några anmälningar eller andra
tecken på att det uppstått situationer som äventyrat allmän ordning och
säkerhet i samband med tiggeri, och som därmed skulle föranleda ett
införande av förbud i de lokala ordningsföreskrifterna.
Beslutsunderlag

Beslut kommunstyrelsen § 32 2018
Motion - Förbud mot tiggeri på offentlig plats
Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Bifall
Bengt-Olov Eriksson (S) och Urban Blomster (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Yttrande

Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M) yttrar sig.
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Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Joakim
Larssons (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Kommunsekreteraren
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§ 11
Dnr 2018/137

Anmälan av interpellation - Bråk på biblioteket
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får framställas och kommer att besvaras under
sammanträdet.
Sammanfattning av ärendet

Ingrid Larsson (L) inkom den 6 februari 2018 med en interpellation där hon
skriver:
Jag är ganska ofta på biblioteket i Tierp. Där lånar jag böcker, har tidigare
deltagit i Språkhjälp ett par timmar varje vecka och dessutom arrangerar jag
utställningar för Tierps Konstförening i konsthallen på biblioteket.
Tidigare har det oftast varit lugnt på biblioteket. Jag har inte märkt av det
stök och bråk som andra samhällen och städer utsatts för och som man
kunnat läsa om i tidningarna. Nu är det tyvärr annorlunda. När jag frågade
personalen på Tierps bibliotek i början av det här året om det var lugnt och
bra ordning på biblioteket fick jag reda på att det blivit mycket
sämre under 2017 och att det nu var ganska ofta som ungdomar störde
ordningen genom dåligt uppträdande, högljutt samtal osv. Det hade till och
med hänt att ungdomar eldat på bord, hoppat ut genom fönster, stört andra
besökare på biblioteket. Det går inte längre för personalen att arbeta
ensamma, de måste vara två. Det händer att personalen måste ta hjälp från
fritidsgårdens personal för att avvisa de ungdomar som stör och beter sig
illa. Jag blev verkligt upprörd och ledsen, orolig för bibliotekets framtid när
jag fick höra detta. Vill andra människor vara på biblioteket om några
uppför sig så här illa? Hur ska det då gå med Kulturhuset Möbeln och alla
fina planer? Som ordförande i Tierps Konstförening oroar jag mig för
utställningsverksamheten. Det måste ju vara ordning och lugnt på
biblioteket för att människor ska kunna titta på konstutställningar i lugn och
ro. Bibliotekspersonalen måste ha ett regelverk så de kan ta itu med
personer som beter sig störande.
Vad tänker majoriteten göra åt detta problem?
Beslutsunderlag

Interpellation: Bråk på biblioteket
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§ 12
Dnr 2018/137

Svar på interpellation - Bråk på biblioteket
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen anses vara besvarad.
Sammanfattning av ärendet

Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande i utskottet barn och ungdom, svarar
på interpellationen ställd av Ingrid Larsson (L):
Ingrid Larsson (L) menar att det finns ordningsproblem på biblioteket i
Tierp och efterfrågar regelverk för personalen, och frågar vad majoriteten
tänker göra åt detta problem.
I de kommunala verksamheterna händer det att personal i kontakten med
brukare, kunder, elever och besökare och andra möter situationer som kan
upplevas som oroande, obehagliga eller hotfulla. Därför finns det rutiner
och fastställda riktlinjer för hur personal ska hantera sådana situationer. Det
gäller även bibliotekens personal och riktlinjerna finns tillgängliga i
bibliotekens personalutrymmen.
Majoriteten kontaktar ansvarig verksamhetschef när det kommer signaler
som behöver undersökas, och i detta fall framkom att det vid några tillfällen
har varit stökigt på biblioteket, att personal därefter har träffat de ungdomar
som har varit drivande tillsammans med deras föräldrar, och att det hela har
löst sig till det bästa.
Och i ”till det bästa” ligger att biblioteket även fortsättningsvis ska var en
mötesplats öppen för alla, där personal på fritidsgården och på biblioteket
tillsammans möter barn och unga i lärande, utvecklande och meningsfulla
sammanhang.
Beslutsunderlag

Svar på interpellation: Bråk på bibliotek
Interpellation: Bråk på bibliotek
Yttrande

Ingrid Larsson (L), Kenneth Gunnarsson (MP), Joakim Larsson (SD), LarsGöran Birkehorn Karlsen (M) och Gunilla Wisell (KD) yttrar sig.
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§ 13
Dnr 2017/1122

Svar på interpellation - Finns kostnadstäckning för
crossprofilering eller används kommunens skattemedel?
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen anses vara besvarad.
Sammanfattning av ärendet

Sara Sjödal (C) inkom den 15 december 2017 med en interpellation som
anmäldes på fullmäktiges sammanträde den 19 december 2017 § 146.
Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande i utskottet barn och ungdom, svarar
på interpellationen.
Interpellationen inleds med frågeställningen om Tierps kommuns
skattemedel används för att täcka kostnader för gymnasieskolans
idrottsspecialiseringar. Det enkla och självklara svaret är ja, då all offentlig
verksamhet och offentlig verksamhet som drivs av externa utförare är
skattefinansierad.
Högbergsskolan presenterar sina idrottspecialiseringar så här;
”Gemenskapen i idrottsintresset ger goda förutsättningar för en trygg och
stimulerande skolmiljö. God fysik, goda kost- och träningsvanor kombinerat
med kunskaper om träning ger förutsättningar för stark utveckling. Din
individuella utveckling är i fokus, både i idrotten och i skolarbetet”.
Skrivningen bygger på det uppdrag gymnasieskolan har enligt lagar,
läroplaner och allmänna råd.
Som Sara Sjödal skriver i interpellationen är möjligheten till tillval av
fördjupningsämnen och till profilering vid gymnasieskolan viktigt för
elevernas personliga utveckling, för trivseln och för att öka skolans
attraktivitet. I dag engagerar idrottstillvalen på Högbergsskolan ca 150 av
skolans 400 elever.
Utöver utbildningsuppdraget ska gymnasieskolan även bidra till att Tierps
vision kan förverkligas. Uppdraget är fastställt i de verksamhetsplaner som
kommunfullmäktige har antagit. Där står ”Att öka attraktiviteten för
kommunen som tillväxtort via hög kvalitet i ett attraktivt gymnasium och en
attraktiv vuxenutbildning”.
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Sara Sjödal ställer tre specifika frågor i interpellationen;
- Kostnaderna för alla idrottsinriktningar och för motorinriktningen, bland
annat hyresavtalet för cross-hallen, ingår i gymnasieskolans budgetram för
2018. Allt med syfte att säkerställa att eleverna får den utbildning de har rätt
till och den idrottsspecialisering som de har blivit utlovade. Kostnader till
följd av att motparten inte har uppfyllt sin del av hyresavtalet, hanteras nu i
en tvist med företaget.
- Gymnasieskolan utvärderar kontinuerligt sitt utbud av tillval - som
idrottspecialiseringarna - utifrån läroplanens mål, kommunens generella
direktiv, utifrån sökbilden och utifrån skolans utvecklingsstrategier.
Hyresavtal hanteras i förhandlingar och utifrån styrdokument fastställda av
kommunfullmäktige. Hyresavtalet med företaget som äger cross-hallen är
under omförhandling på grund av kontraktsbrott.
- Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplaner och budgetramar, och
kommunstyrelsen fastställer programutbud för gymnasieskolan. Ansvaret
för att detta verkställs ligger på utbildningschef och skolledning.
I enlighet med skollagen (2 Kap, § 10) är det rektorn som beslutar om sin
enhets inre organisation. I det ansvaret ligger bland annat utbudet av tillval,
varför det inte är en fråga för politiken.
Huvudmannen har uppgiften att årligen följa upp gymnasieskolans
verksamhet. Utskottet barn och ungdom gör det inom ramen för det
systematiska kvalitetsarbetet, och kommunstyrelse och kommunfullmäktige
utifrån delårsbokslut och årsredovisningar.
Beslutsunderlag

Interpellation - Finns kostnadstäckning för crossprofilering eller används
kommunens skattemedel?
Yttrande

Sara Sjödal (C), Kenneth Gunnarsson (MP), Åsa Sikberg (M), Catarina
Deremar (C), Bengt-Olov Eriksson (S), Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M)
yttrar sig.
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§ 14
Dnr 2017/1085

Svar på interpellation - Vidareutveckling av "mina sidor" på
TEMABs hemsida
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen anses vara besvarad.
Sammanfattning av ärendet

Sven Lokander (M) inkom den 11 december 2017 med en interpellation och
den anmäldes på fullmäktiges sammanträde den 19 december 2017, § 145.
Jonas Nyberg (S) ordförande i Tierps Energi och Miljö AB och Tierps
Fjärrvärme AB, svarar på interpellationen:
Tierps Energi & Miljö AB (TEMAB) hemsida lanserades under våren 2017
och har sedan dess enligt planerna vidareutvecklas. Kundportalen ”Mina
Sidor” har kontinuerlig utvecklas sedan lansering av TEMABs hemsida med
funktioner som förenklar och gör det lättare för TEMABs kunder att utföra
sina ärenden själva och få information:















Samtliga rubriker i TEMABs kundportal har märkts upp efter
verksamhetsområde VA eller Renhållning
Kunderna i Tierps Fjärrvärme AB (TFAB) har en egen kundportal
Avgifter för VA och Renhållning finns att tillgå via rubrikerna
”Mina abonnemang”
Fakturahistorik
Abonnemangshistorik
Nuvarande abonnemang
Registrera aktuella mätarställningar (VA)
Ansökan om nytt abonnemang
Mina ansökningar
Beställ ägarbytesblankett
Få förifylld ägarbytesblankett direkt i webbläsaren
Hämta autogiroblankett
Schema över planerade hämtningar på renhållning
Anmäla reklamation på renhållningen
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TEMAB och TFAB ämnar naturligtvis att fortsätta vidareutveckla
kundportalerna framöver med fler funktioner.
TEMABs ambition är att våra kunder ska kunna avropa och hantera fler
tjänster på egen hand samt ha möjlighet att enkelt och smidigt följa upp
pågående beställningar och framtida återkommande händelser. Systemet
kommer att anpassas för mobiltelefoner (bli responsivt) och ge möjligheten
att logga in med BankID.
Med kundportalerna vill vi skapa ett smidigare samarbete mellan oss och
kund.
Beslutsunderlag

Interpellation: Vidareutveckling av "mina sidor" på TEMABs hemsida
Yttrande

Sven Lokander (M) och Jonas Nyberg (S) yttrar sig.
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§ 15
Dnr 2017/991

Ekonomiska styrregler
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa de nya ekonomiska styrreglerna att gälla från och med
den 1 april 2018,
att upphäva nu gällande ekonomiska styrregler från samma datum.
Sammanfattning av ärendet

Föreligger förslag till nya ekonomiska styrregler. Vid kommunfullmäktiges
beslut 2017-12-19 (§ 152) beslutades om minoritetsremiss av ärendet. De
synpunkter som lämnades hanteras nedan.
År 2013 ändrades storleken på resultatet från 2 % till 1,5 %. Bakgrunden var
att större investeringar fortsättningsvis skulle ske av kommunens
fastighetsbolag. Denna situation har inte förändrats.
I förslaget till ekonomiska styrregler har förtydligande skett under rubriken
processfokus vad avser upprättande av åtgärdsplaner och den politiska
behandlingen av dessa.
Förutom att investeringar i kommunens regi (främst investeringar i gata/park) tydliggörs i budgeten så beaktas även konsekvenser av ökade
hyreskostnader på grund av t.ex. nybyggnation i fastighetsbolagets regi i
den av kommunfullmäktige fastställda budgeten. Igångsättningstillstånd av
investeringar i kommunens regi har sedan tidigare skett av ekonomichefen i
enlighet med bl.a. nuvarande ekonomiska styrregler. I det nya förslaget
föreslås igångsättningstillstånd behandlas i den sedan april 2016 inrättade
investeringsgruppen för att sedan beslutas av ekonomichefen. Detta för att
få en bättre helhetsbild av samtliga påverkande faktorer. Så har också skett
sedan drygt ett år tillbaka. Dessutom har igångsättningstillstånd även för de
investeringar som de kommunala bolagen budgeterat behandlats trots att det
i formell bemärkelse är bolagens styrelser som beslutar om investeringar.
Det känns långsökt att kommunfullmäktige skulle godkänna investering
genomförd i en annan juridisk persons regi. När det gäller privata
fastighetsägare är det inte heller självklart att vi skulle få tillgång till
investeringskalkylen.
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När det gäller de sk. ”villkorslösa ändringsmöjligheterna för
kommunstyrelsen avseende omdisponering utav driftmedel och
investeringsmedel” så bör det påpekas att dessa regler ingått i de
ekonomiska styrreglerna i väldigt många år utan att det uppstått några
oklarheter. I det nya förslaget finns det trots detta förslag till beloppsgränser
för omdisponeringar.
Beslutsunderlag

Beslut kommunfullmäktige § 152 2017
Beslut kommunstyrelsen § 26 2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Ekonomiska styrregler
Yttrande

Åsa Sikberg (M) och Bengt-Olov Eriksson (S) yttrar sig.
Bifall

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

Ekonomichef
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§ 16
Dnr 2018/64

Ägardirektiv för Tierps Energi och Miljö AB
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta ägardirektiv för Tierps Energi och Miljö AB.
Reservation

Åsa Sikberg (M), Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M), Sven Lokander (M),
Jim Blomstedt (M), Jelena Zivkovic (M) och Jan Salomonsson (M)
reserverar sig till förmån för eget yrkande./Bilaga/
Catarina Deremar (C), Sara Sjödal (C), Erik Kolm (C), Anna Ahlin (C),
Lotta Carlberg (C), Anna Grimberg (C), Mats Wikander (C) Magdalena
Ewert (C), Bengt Jansson (C) reserverar sig muntligt till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Kommunens möjlighet att utöva styrning över sitt bolag tar sig primärt
uttryck genom den bolagsordning och de ägardirektiv som kommunen
fastställer för bolaget. Då en bolagsordning innehåller de grundläggande
regelverket för bolaget, och därmed uppdateras ytterst sällan, lämnar det
ägardirektiven som det primära verktyget med vilket kommunen kan utöva
ett aktivt ägarskap över bolaget.
Med anledning av att en ny mall för ägardirektiv har tagits fram, i vilken
ägardirektiv delas in i en generell del och en bolagsspecifik del, har
ägardirektiven för samtliga kommunala bolag setts över och uppdaterats.
Utgångspunkten i uppdateringen har varit tidigare direktiv och SKL:s
rekommendationer.
Som ägare har kommunen ett ansvar att aktivt styra och säkerställa att
bolagen lever upp till dels offentligrättslig lagstiftning, där de kommunala
kompetenserna ska sörjas för, där transparens och ansvarsutkrävande ska
säkras och där de kommunala intressena ombesörjas. Vidare har kommunen
ett ansvar att säkra att bolaget lever upp till den civilrättsliga lagstiftningens
krav om affärsmässighet och effektivitet.
Beslutsunderlag

Beslut kommunstyrelsen § 33 2018
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Handläggarens tjänsteutlåtande
Ägardirektiv för Tierps Energi & Miljö AB
Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkande
Sven Lokander (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att anta Ägardirektiv för Tierps Energi och Miljö AB med följande
ändringar:
3 kap
1 § Bolaget får ej etablera eller expandera och sälja tjänster inom
konkurrensutsatt verksamhet utan fullmäktiges medgivande
8 § (Kompletterande mening) För att erhålla affärsmässiga priser till kund så
skall tillämpliga delar av verksamheten upphandlas i konkurrens
10 § (Kompletterande mening) Eventuellt erhållen aktieutdelning från
dotterbolag ska i sin helhet tillfalla kommunen
Sara Sjödal (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att anta Ägardirektiv för Tierps Energi och Miljö AB med följande
ändringar:
2 kap.
Information och ägardialog
Bolaget ska minst en gång per år informera kommunstyrelsen, bolaget ska
därutöver informera kommunstyrelsens arbetsutskott en gång per år om sin
verksamhet.
Bolagets energi-, bränsle- och drivmedelsanvändning ska vara 100 %
förnyelsebar 2025 samt årliga energieffektiviseringar om 2 %
(normalårskorrigerat) ska ske. Arbetet ska redovisas i års- och
delårsboksluten.
3 kap.
5 § Ny punkt
Kartlägga läkemedelsrester som passerar våra reningsverk samt fortlöpande
vidta åtgärder för att minimera läkemedelsrester i vattnet som går ut från
reningsverken. Arbetet och resultaten ska redovisas i års- och
delårsboksluten.
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Bifall
Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och
avslag till Sara Sjödals (C) och Sven Lokanders (M) yrkanden.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt på Sara
Sjödals (C) och Sven Lokanders (M) yrkanden och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning

Omröstning begärs av Sara Sjödal (C). Ordförande meddelar att
kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. Kommunfullmäktige godkänner
följande beslutsgång:
Sara Sjödals (C) yrkande ställs mot kommunstyrelsens förslag.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Sara Sjödals (C) yrkande
Omröstningsresultat:

Med 33 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 13 nej-röster för Sara
Sjödals (C) yrkande samt en ledamot som avstår, beslutar
kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Verksamhetscontroller, enheten Kvalitet och strategisk utveckling
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§ 17
Dnr 2018/68

Ägardirektiv för Tierps Fjärrvärme AB
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta ägardirektiv för Tierps Fjärrvärme AB.
Reservation

Åsa Sikberg (M), Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M), Sven Lokander (M),
Jim Blomstedt (M), Jelena Zivkovic (M) och Jan Salomonsson (M)
reserverar sig till förmån för eget yrkande./Bilaga/
Catarina Deremar (C), Sara Sjödal (C), Erik Kolm (C), Anna Ahlin (C),
Lotta Carlberg (C), Anna Grimberg (C), Mats Wikander (C) Magdalena
Ewert (C), Bengt Jansson (C) reserverar sig muntligt till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Kommunens möjlighet att utöva styrning över sitt bolag tar sig primärt
uttryck genom den bolagsordning och de ägardirektiv som kommunen
fastställer för bolaget. Då en bolagsordning innehåller de grundläggande
regelverket för bolaget, och därmed uppdateras ytterst sällan, lämnar det
ägardirektiven som det primära verktyget med vilket kommunen kan utöva
ett aktivt ägarskap över bolaget.
Med anledning av att en ny mall för ägardirektiv har tagits fram, i vilken
ägardirektiv delas in i en generell del och en bolagsspecifik del, har
ägardirektiven för samtliga kommunala bolag setts över och uppdaterats.
Utgångspunkten i uppdateringen har varit tidigare direktiv och SKL:s
rekommendationer.
Som ägare har kommunen ett ansvar att aktivt styra och säkerställa att
bolagen lever upp till dels offentligrättslig lagstiftning, där de kommunala
kompetenserna ska sörjas för, där transparens och ansvarsutkrävande ska
säkras och där de kommunala intressena ombesörjas. Vidare har kommunen
ett ansvar att säkra att bolaget lever upp till den civilrättsliga lagstiftningens
krav om affärsmässighet och effektivitet.
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Beslutsunderlag

Beslut kommunstyrelsen § 34 2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Ägardirektiv för Tierps Fjärrvärme AB
Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkande
Sven Lokander (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att anta Ägardirektiv för Tierps Fjärrvärme AB med följande ändringar:
3 kap
11 § (Kompletterande stycke) Avkastning enligt 3 kap. 7 § ska endast utgå
då bolagets soliditet uppgå till minst 20 %
16 § Bolaget, som verkar på en konkurrensutsatt marknad, ska verka för att
bolagets taxor anpassas så att de väl motsvarar branschens prisnivå och i
förhållande till alternativa energislag
17 § Bolaget ska årligen inför prisförändringar eller andra förändringar kalla
till prisdialog enligt branschgemensam överenskommelse mellan
energiföretagen (f.d. Svensk Fjärrvärme) och SABO, HSB och riksbyggen
för att redovisa långsiktig prisstrategi
Sara Sjödal (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att anta Ägardirektiv för Tierps Fjärrvärme AB med följande ändringar och
tillägg:
2 kap.
Information och ägardialog
Bolagets energi-, bränsle- och drivmedelsanvändning ska vara 100 %
förnyelsebar 2025 samt årliga energieffektiviseringar om 2 %
(normalårskorrigerat) ska ske. Arbetet ska redovisas i års- och
delårsboksluten.
Bifall
Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och
avslag till Sven Lokanders (M) Sara Sjödals (C) yrkanden.
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Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt på Sara
Sjödals (C) och Sven Lokanders (M) yrkanden och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Verksamhetscontroller, enheten Kvalitet och strategisk utveckling
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§ 18
Dnr 2018/63

Ägardirektiv för AB Tierpsbyggen
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta ägardirektiv för AB Tierpsbyggen.
Reservation

Åsa Sikberg (M), Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M), Sven Lokander (M),
Jim Blomstedt (M), Jelena Zivkovic (M) och Jan Salomonsson (M)
reserverar sig till förmån för eget yrkande./Bilaga/
Catarina Deremar (C), Sara Sjödal (C), Erik Kolm (C), Anna Ahlin (C),
Lotta Carlberg (C), Anna Grimberg (C), Mats Wikander (C) Magdalena
Ewert (C), Bengt Jansson (C) reserverar sig muntligt till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Kommunens möjlighet att utöva styrning över sitt bolag tar sig primärt
uttryck genom den bolagsordning och de ägardirektiv som kommunen
fastställer för bolaget. Då en bolagsordning innehåller de grundläggande
regelverket för bolaget, och därmed uppdateras ytterst sällan, lämnar det
ägardirektiven som det primära verktyget med vilket kommunen kan utöva
ett aktivt ägarskap över bolaget.
Med anledning av att en ny mall för ägardirektiv har tagits fram, i vilken
ägardirektiv delas in i en generell del och en bolagsspecifik del, har
ägardirektiven för samtliga kommunala bolag setts över och uppdaterats.
Utgångspunkten i uppdateringen har varit tidigare direktiv och SKL:s
rekommendationer.
Som ägare har kommunen ett ansvar att aktivt styra och säkerställa att
bolagen lever upp till dels offentligrättslig lagstiftning, där de kommunala
kompetenserna ska sörjas för, där transparens och ansvarsutkrävande ska
säkras och där de kommunala intressena ombesörjas. Vidare har kommunen
ett ansvar att säkra att bolaget lever upp till den civilrättsliga lagstiftningens
krav om affärsmässighet och effektivitet.
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Beslutsunderlag

Beslut kommunstyrelsen § 35 2018
Handläggarens förslag till beslut
Ägardirektiv för AB Tierpsbyggen
Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkande
Sven Lokander (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att anta Ägardirektiv för AB Tierpsbyggen med följande ändringar:
2 Kap.
18§ d) Bolagens protokoll ska redovisas på kommunens hemsida
3 kap
13§ (kompletterande mening) För att möjliggöra investeringar,
egenfinansiering, i nya fastigheter skall bolaget söka medel genom
försäljning av delar av befintligt fastighetsbestånd.
Sara Sjödal (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att anta Ägardirektiv för AB Tierpsbyggen med följande ändringar:
2 kap.
Information och ägardialog
Bolagets energi-, bränsle- och drivmedelsanvändning ska vara 100 %
förnyelsebar 2025 samt årliga energieffektiviseringar om 2 %
(normalårskorrigerat) ska ske. Arbetet ska redovisas i års- och
delårsboksluten.
Bifall
Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt
avslag till Sara Sjödals (C) och Sven Lokanders (M) yrkanden.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt på Sara
Sjödals (C) och Sven Lokanders (M) yrkanden och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Verksamhetscontroller, enheten Kvalitet och strategisk utveckling
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§ 19
Dnr 2018/62

Ägardirektiv för Tierps kommunfastigheter AB
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta Ägardirektiv för Tierps kommunfastigheter AB.
Reservation

Åsa Sikberg (M), Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M), Sven Lokander (M),
Jim Blomstedt (M), Jelena Zivkovic (M) och Jan Salomonsson (M)
reserverar sig till förmån för eget yrkande./Bilaga/
Catarina Deremar (C), Sara Sjödal (C), Erik Kolm (C), Anna Ahlin (C),
Lotta Carlberg (C), Anna Grimberg (C), Mats Wikander (C) Magdalena
Ewert (C), Bengt Jansson (C) reserverar sig muntligt till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Kommunens möjlighet att utöva styrning över sitt bolag tar sig primärt
uttryck genom den bolagsordning och de ägardirektiv som kommunen
fastställer för bolaget. Då en bolagsordning innehåller de grundläggande
regelverket för bolaget, och därmed uppdateras ytterst sällan, lämnar det
ägardirektiven som det primära verktyget med vilket kommunen kan utöva
ett aktivt ägarskap över bolaget.
Med anledning av att en ny mall för ägardirektiv har tagits fram, i vilken
ägardirektiv delas in i en generell del och en bolagsspecifik del, har
ägardirektiven för samtliga kommunala bolag setts över och uppdaterats.
Utgångspunkten i uppdateringen har varit tidigare direktiv och SKL:s
rekommendationer.
Som ägare har kommunen ett ansvar att aktivt styra och säkerställa att
bolagen lever upp till dels offentligrättslig lagstiftning, där de kommunala
kompetenserna ska sörjas för, där transparens och ansvarsutkrävande ska
säkras och där de kommunala intressena ombesörjas. Vidare har kommunen
ett ansvar att säkra att bolaget lever upp till den civilrättsliga lagstiftningens
krav om affärsmässighet och effektivitet.
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Beslutsunderlag

Beslut kommunstyrelsen § 36 2018
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 13 2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Ägardirektiv för Tierps kommunfastigheter AB
Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkande
Sven Lokander (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att anta Ägardirektiv för Tierps kommunfastigheter AB med följande
ändringar:
3 Kap.
11 § (Kompletterande mening) Eventuellt erhållen aktieutdelning från
dotterbolag ska i sin helhet tillfalla kommunen
Sara Sjödal (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att anta Ägardirektiv för Tierps kommunfastigheter AB med följande
ändringar:
2 kap.
Information och ägardialog
Bolagets energi-, bränsle- och drivmedelsanvändning ska vara 100 %
förnyelsebar 2025 samt årliga energieffektiviseringar om 2 %
(normalårskorrigerat) ska ske. Arbetet ska redovisas i års- och
delårsboksluten.
Bifall
Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt
avslag till Sara Sjödals (C) och Sven Lokanders (M) yrkanden.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt på Sara
Sjödals (C) och Sven Lokanders (M) yrkanden och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Verksamhetscontroller, enheten Kvalitet och strategisk utveckling
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§ 20
Dnr 2017/970

Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta Reglemente för kommunstyrelsen som ska gälla från och med den
27 februari 2018 till och med 31 december 2021,
att nu gällande reglemente (KF § 97/2015) upphävs den 27 februari 2018.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan för
styrning och ledning. Styrelsen har ett helhetsansvar för kommunens
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunfullmäktige
fastställer reglemente för kommunstyrelsen. Reglementet innehåller
kommunstyrelsens uppgifter och arbetsformer. Kommunstyrelsens
reglemente reviderades senast i september 2015 och är i behov av
uppdatering.
Det nya förslaget på reglemente har en annan uppbyggnad än tidigare. Det
nya reglementet är uppbyggt utifrån Sveriges kommuner och landstings
(SKL) underlag ”Reglemente för styrelse och nämnder”. Innehållet är
anpassat efter Tierps kommuns organisation och förutsättningar. I det nya
förslaget på reglemente har ändringar gjorts gällande innehåll, uppbyggnad
och språk. Alla ändringar är markerade i grått i utkastet till nytt reglemente.
Beslutsunderlag

Beslut kommunstyrelsen § 23 2018
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 10 2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Reglemente för kommunstyrelsen - nytt förslag
Reglemente förkommunstyrelsen - fastställt av KF § 97/2015
Sveriges kommuner och landsting (SKL), 2016, Reglemente för styrelse och
nämnder: http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-4090.pdf?issuusl=ignore
Bifall

Sven Lokander (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutet skickas till

Utredare/utvecklare, enheten Kvalitet och strategisk utveckling
Informationsstrateg

Ordf sign

Justerandes sign

48

Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2018-02-27

§ 21
Dnr 2017/949

Reglemente för krisledningsnämnd
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta Reglemente för krisledningsnämnd,
att reglementet ska gälla från och med 27 februari 2018 till och med 31
december 2021.
Sammanfattning av ärendet

Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som
enligt lag ankommer på kommunen vid extraordinära händelser i fredstid.
I och med en översyn av kommunstyrelsens reglemente har det framkommit
att kommunstyrelse enligt reglementet ska fullgöra krisledningsnämndens
uppgifter. Samtidigt har det framkommit att det har varit den politiska viljan
att enbart de som tjänstgör i kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra
krisledningsnämnd. Detta med anledning av att dessa ledamöter ofta
befinner sig i kommunhuset i och med sina förtroendeuppdrag och att dessa
därmed är tillgängliga med kort varsel vid händelse av kris.
Ett separat (förslag till) reglemente för krisledningsnämnd har upprättats
med anledning av ovan, vilket medför att dessa uppgifter lyfts ur
kommunstyrelsens ansvar. Val av ledamöter och ersättare till nämnd sker
som tidigare.
Beslutsunderlag

Beslut kommunstyrelsen § 24 2018
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 24 2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Reglemente för krisledningsnämnden
Beslutet skickas till

Verksamhetschefer
Informationsstrateg
Verksamhetscontroller, enheten Kvalitet och strategisk utveckling
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§ 22
Dnr 2017/1120

Krisledningsplan Tierps kommun
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta Krisledningsplan för Tierps kommun,
att planen ska gälla från och med 27 februari 2018,
att planen ska ersätta alla tidigare versioner.
Sammanfattning av ärendet

Tierps kommun har en ledningsplan från år 2000, som fick en revidering
2009. Den planen är i vissa stycken obsolet.Förslaget på ny krisledningsplan
spänner över spektret en mindre kris till en komplex och omfattande
extraordinär händelse.
Förslag till krisledningsplanen är övergripande bred till uttryckssättet då
olika krisartade händelser ser väldigt olika ut. Olikheterna i olika
krisscenarier gör att en hög detaljeringsgrad som passar ett krisscenario, inte
passar lika bra i ett annat krisscenario. Någon form av minsta-gemensammanämnarprincip tillämpas.
Beslutsunderlag

Beslut kommunstyrelsen § 25 2018
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 12 2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Krisledningsplan Tierps kommun
Ledningsplan från april 2000 (KF § 40) med revidering från 2009
Risk- och sårbarhetsanalys 2015 (rev. 2017)
Beslutet skickas till

Tillträdande säkerhetsstrateg
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§ 23
Dnr Edp 2016/1831

Antagande av detaljplan (Dp 1058) Triangelparken
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan DP 1058 Triangelparken för del av fastigheterna Tierp
1:1, 4:187, 171:1 samt 172:1 med stöd av 5 kap. 27 § plan- och bygglagen
(2010:900).
Reservation

Åsa Sikberg (M), Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M), Sven Lokander (M),
Jim Blomstedt (M), Jelena Zivkovic (M) och Jan Salomonsson (M)
reserverar sig till förmån för eget yrkande./Bilaga/
Beslutsmotivering

Då de förändringar planförslaget möjliggör för bedöms vara av sådan
omfattning och typ som är av intresse för allmänheten har planarbetet
bedrivits efter ett utökat planförfarande i enlighet med den lagstiftning som
var gällande vid planarbetets påbörjande. Planförslaget strider inte mot
kommunens gällande översiktsplan (ÖP 2010-2030).
Sammanfattning av ärendet

Planprogrammet för Siggebobäcken godkändes 2015-10-20 § 141 av
utskottet Samhällsbyggnad. Planprogrammet syftade till att utreda
möjligheterna för en ny stadsdel i Tierps köping vilken i huvudsak är tänkt
att utgöras av bostäder men även ett handelsområde. Detta planprogram
ligger till grund för arbetet och utformningen av den nu aktuella
detaljplanen (DP1058 - Triangelparken), vilken Samhällsbyggnadsutskottet
2016-11-15 § 156 uppdrog Samhällsbyggnadsenheten att ta fram.
Triangelparken är en förlängning av den befintliga bebyggelsen vid
Bokbindarlunden ner mot Siggebobäcken på den östra sidan av bäcken. Åt
väst och söder pågår det parallella planarbetet med DP1036 Siggbo
Trädgårdsstad. Planområdet är tredelat och bebyggelsen föreslås i norr
utgöras av flerbostadshus eller skolverksamhet, i söder av radhus, kedjehus
och/eller villor och i de centrala delarna en större byggnation för vård och
bostäder. Området kopplas samman med Siggbo trädgårdsstad och Tierps
köping genom gång- och cykelvägar, kvartersgator samt genom en gångoch cykelbro. Mellan den södra och den mellersta delen planeras en lek- och
samlingsplats för planområdet.
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Planarbetet bekostas av kommunen som kompenseras genom framtida
planavgifter i samband med bygglov. Planens genomförande kommer
innebära investeringar för kommunen, kopplat till utbyggnation av
infrastruktur.
Beslutsunderlag

Beslut kommunstyrelsen § 27 2018
Beslut utskottet samhällsbyggnad § 24 2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning innehållande genomförandebeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse
Fastighetsförteckning
Markteknisk undersökningsrapport (MUR)
Geoteknisk undersökning
Dagvattenutredning
PM Miljöteknisk markundersökning
Naturvärdesinventering
PM-VA-teknik
Arkeologisk utredning
Risk-PM
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Sven Lokander (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta
att omarbeta detaljplanen så att området förses med bilväg från väg 292
med bilbro över Siggebobäcken för att möjliggöra för räddningsfordon och
fordon till boende och vårdinrättning m.m.
Bifall

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

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsutskottets förslag och
Sven Lokanders (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Kommunarkitekten
Administratör Samhällsbyggnad
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§ 24
Dnr Edp 2016/1816

Anmälan av miljöbalken för uppförande av vindkraftverk med
tillhörande transformatorstation
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att förbjuda Vindströmmen AB (556761-9357) att uppföra och driva ett
vindkraftverk på fastigheten Vavd 2:4, med stöd av 27 § förordningen (SFS
1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt med hänvisning
till 2 kap 6 § och 3 kap 1, 2, 3 § § miljöbalken (1998:808).
Reservation

Catarina Deremar (C), Sara Sjödal (C), Erik Kolm (C), Anna Ahlin (C),
Lotta Carlberg (C), Anna Grimberg (C), Mats Wikander (C) Magdalena
Ewert (C), Bengt Jansson (C), samt, Åsa Sikberg (M), Lars-Göran
Birkehorn-Karlsen (M), Sven Lokander (M), Jim Blomstedt (M), Jelena
Zivkovic (M) och Jan Salomonsson (M) reserverar sig till förmån för egna
yrkanden./Bilagor/
Beslutsmotivering

Sökanden har inte kunnat visa att lokaliseringsregeln i 2 kap 6§ MB är
uppfylld, nämligen att välja en plats för miljöfarlig verksamhet som är
lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång
och olägenhet för människors hälsa och miljön.
Lokalisering
När det gäller etablering av vindkraftverk anges i översiktsplanen (ÖP) att
kommunen är positiv till utbyggnad av vindkraft som förnybar energikälla,
då främst inom område med riksintresse för vindbruk. Den planerade
etableringen ligger inte inom ett område som i ÖP har pekats ut som
riksintresse för vindbruk eller som lämplig plats för vindkraft.
I gällande ÖP är den Östra Hållnäskusten beskriven som resursområde för
rekreation, natur och kultur med utvecklingspotential för besöksnäringen.
Områdets värde ligger i dess mångformighet och relativa orördhet och
beskrivs som framstående och väl dokumenterat exempel på
landhöjningskust med aktiv avsnörning av havsvikar, marina ängar,
väsentligen opåverkade naturområden, hotade och sårbara biotoper och
arter, områden med mycket rik flora och fauna De närmast
etableringsplatsen belägna skyddade områdena är Ängskär och Bondskäret
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samt Strönningsvik vilka är klassade både som naturreservat och Natura
2000.
Kommunen har påbörjat arbetet med en tematisk översiktsplan (TÖP) för
vindbruk. Enligt föreslagna riktlinjer i TÖP:en bör vindkraftverk i första
hand lokaliseras på platser som redan är exploaterade och i områden som
redan är bullriga, till exempel utmed större vägar eller järnvägar.
Etableringar ska helt undvikas i riksintresse naturvård, natura 2000områden, naturreservat, biotopskyddsområden, djurskyddsområden,
nyckelbiotoper, områden utpekade i Länsstyrelsens naturvårdsprogram, i
myrskyddsplanen samt i våtmarksinventeringen. I arbetsmaterialet för
TÖP:en markeras Östra Hållnäskusten som olämpligt område för vindbruk.
Påverkan på miljö och hälsa
Inlämnade undersökningar och beräkningar har visat att störningar för
närboende i form av buller, iskast, reflexer och skuggning ligger inom
ramen för vad som bör vara acceptabelt enligt gällande praxis. Eventuella
störningar kan minskas genom ytterligare försiktighetsåtgärder exempelvis
genom att stänga av verket vid ogynnsamma väderförhållanden.
Påverkan på djurlivet
Förekomsten av skyddade arter som havsörn, fiskgjuse och storlom samt 9
olika arter fladdermöss varav 7 högriskarter som exempelvis
Nordfladdermus, Större brunfladdermus, Dvärg- och Trollpipistrell,
Gråskimlig fladdermus, Sydfladdermus och Barbastell, har observerats i
området. Enligt Vindvals rapport nr 6740 (2017) ’Vindkraftens effekter på
fåglar och fladdermöss’ bör man undvika vindkraftverk nära boplatser eller
på platser med regelbundna koncentrationer av rovfåglar samt artrika
fladdermössbestånd. De genomförda inventeringarna visar att de
skyddszoner som rekommenderas i rapporten inte kunde uppvisas och att
det finns stor risk för negativ påverkan på skyddade arter.
Betydande påverkan på landskapsbilden och upplevelsen av natur- och
kulturmiljön
I underlagets fotomontage framgår att vindkraftverket kommer att innebära
en påtaglig visuell påverkan på landskapsbilden som kan upplevas som
störande i en annars förhållandevis ostörd miljö utan industriella inslag.
Sammantaget bedöms etablering av vindkraftverk enligt inlämnad anmälan
olämplig enligt 2 kap 6§ och 3 kap MB 1,2,3 § § med hänvisning till
artskyddsförordningen. Uppförandet av vindkraftverket förbjuds i enlighet
med 9 kap 6§ MB.
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Sammanfattning av ärendet

Vindströmmen AB inkom den 24 november 2016 med anmälan enligt 9 kap
6 § miljöbalken (1998:808) om uppförande av ett vindkraftverk med
tillhörande transformatorstation inom fastigheten Vavd 2:4 i Tierps
kommun. Verksamheten utgör en anmälningspliktig C-verksamhet enligt 21
kap 12 § miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) med verksamhetskod
40.100 gällande ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50
meter.
Miljöanmälan omfattar ett vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 184
meter och en maximal rotordiameter på 117 meter samt följdverksamheter i
form av serviceväg, anläggning av kranplats, elanslutning via markförlagd
kabel samt transformator- och kopplingsstation.
Sökanden uppger att elproduktionen skulle uppgå till cirka 9500 MWh per
år vilket motsvarar ungefär årsförbrukningen i 500 villor och att
utbyggnaden av vindkraft är ett samhällsintresse ur klimatsynpunkt.
Etableringsplatsen ligger på den östra sidan om Hållnäshalvön, inom
försvarsmaktens influensområde och i ett stort riksintresseområde för
naturvård: Östra Hållnäskusten. I nära anslutning finns både naturreservat,
Natura 2000-områden, riksintresse för yrkesfiske samt område med
landskapsbildskydd.
Då etableringen kräver prövning enligt miljöbalken (MB) och plan- och
bygglagen (PBL) har samråd samordnats inom bygglovsprocessen.
Beslutsunderlag

Beslut kommunstyrelsen § 28 2018
Beslut utskottet samhällsbyggnad § 25 2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Miljöanmälan och bygglovsansökan med 17 st bilagor.
Flertalet yttranden från sakägare
Yttrande från kommunarkitekt, Kultur & fritid, kommunekologen
Yttrande från Länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen, Försvarsmakten, Vattenfall
Sökandens bemötande av inkomna yttranden
Vindvals syntesrapport 6740 (2017): Vindkraftens påverkan på fåglar och
fladdermöss
Arbetsmaterial till tematisk översiktsplan avseende vindkraft (TÖP, 2015)
Kulturmiljöer i Tierp om kusten och fiskelägen
Riksintresse för naturvård: Östra Hållnäskusten
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Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkande
Catarina Deremar (C) yrkar enligt följande:
att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Vindströmmen AB att uppföra
och driva vindkraftverk på fastigheten Vavd 2:4.
Bifall
Åsa Sikberg (M) yrkar bifall till Catarina Deremars (C) yrkande.
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Catarina
Deremars (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Medborgarkansliet för expediering
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§ 25
Dnr 2017/1065

Avgiftsbefrielse av insatsen trygg hemgång
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att insatsen trygg hemgång är avgiftsfri för kund.
Beslutsmotivering

Erfarenhet från andra kommuner som infört insatsen trygg hemgång har
visat att insatsen är effektiv på så sätt att den enskilde upplever trygghet i
hemmet och därmed inte är i behov av heldygnsvård vid kommunal
korttidsplats. Att avgiftsbefria insatsen blir därför ett incitament för den
enskilde att söka trygg hemgång istället för korttidsplats.
Eftersom insatsen pågår som längt två veckor är de potentiella
avgiftsintäkterna även små i förhållande till kostnader att administrera
avgifterna.
Sammanfattning av ärendet

Personer som skrivs ut från slutenvården ska kunna känna sig trygga då de
åter vistas i hemmet. Mellan 30-50 % av alla äldre som skrivs ut från
slutenvården efter genomförd vårdplanering mellan Regionen och Tierps
kommun beviljas samtidigt korttidsplats, flera på grund av upplevd
otrygghet.
Personer som skrivs ut från slutenvården har även en ökad risk för
återinläggning inom 30 dagar, bland annat på grund av sviktande
hemförhållanden. Samtidigt visar forskning att återhämtning och
rehabilitering ger bättre resultat om den ges i hemmiljön.
Individ- och familjeomsorg och Vård- och omsorg planerar till årsskiftet
2017/2018 att införa insatsen trygg hemgång. Insatsen kommer att beviljas
som bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlag (2001:453) och innebär
hemtjänst under utredning genom täta omsorgsbesök samt
trygghetsskapande och rehabiliterande åtgärder. Insatsen vänder sig till
personer med stora omvårdnadsbehov i samband med utskrivning från
slutenvård eller korttidsplats i syfte att öka målgruppens trygghet i
hemmiljön.
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Insatsen ska genomföras av ett särskilt team bestående av arbetsterapeut,
fysioterapeut/sjukgymnast, undersköterskor och områdesansvarig
sjuksköterska i nära samverkan med biståndshandläggare.
Enligt KF § 130/2012 ska kommunen ta ut taxa för besök av sjuksköterska,
arbetsterapeut, sjukgymnast och hemtjänst under förutsättning att den
enskilde har avgiftsutrymme som överstiger 0 kr/ månad. Om den enskilde
är i behov av matdistribution och trygghetslarm under utredningstiden
kommer dessa insatser att hanteras utanför beslutet om trygg hemgång.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Högsta sammanlagda månadsavgift (maxtaxa) från den 1 juli 2017 är 2 013
kronor för biståndsbedömda SoL-insatser (hemtjänst, dagverksamhet och
korttidsvistelse) och kommunal hälso- och sjukvård. Månadsavgiften kan bli
lägre vid låg betalningsförmåga. Uppskattningsvis kommer 4 personer att
beröras av insatsen trygg hemgång varje månad vilket som mest skulle
innebära ett avgiftsbortfall om 8 052 kr per månad.
Verksamheten kommer att finansieras inom ramen för ordinarie
verksamhets budget.
Beslutsunderlag

Beslut kommunstyrelsen § 29 2018
Beslut utskottet arbete och omsorg § 41 2017
Handläggarens tjänsteutlåtande
Bifall

Viktoria Söderling (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Enhetschef enheten Bistånd
Områdeschef enheten Äldreomsorg
Verksamhetsutvecklare Individ- och familjeomsorg
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§ 26
Dnr 2018/176

Delgivning
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Följande handlingar redovisas:
Diarienummer KS 2017/965
Handlings id KS 2017.7124
Diarienummer KS 2018/181
Handlings id KS 2018.699
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§ 27
Dnr 2017/698

Redovisning av ej verkställda beslut från utskotten Arbete och
omsorg samt Barn och ungdom
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att anmäla till inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) oc lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS), inte har verkställts senaste tre
månader efter beslut.
Föreliggande underlag avseende rapportering enligt § 28 f LSS och 16 kap
SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap § SoL och LSS.
Ej verkställda beslut från utskottet barn och ungdom:
LSS
Två beslut om kontaktperson är rapporterat som ej verkställt.
En bostad med särskild service är rapporterat som ej verkställt.
Ej verkställda beslut från utskottet arbete och omsorg:
LSS
2 beslut om bostad med särskild service för vuxna är rapporterade som ej
verkställda.
3 beslut om bostad med särskild service för vuxna är rapporterade som
verkställda.
1 beslut om ledsagarservice är rapporterat som verkställt.
SoL över 65 år
1 beslut gällande avlastning/växelvård är rapporterat som verkställt
1 beslut gällande avlösarservice är rapporterat som ej verkställt.
Beslutsunderlag

Beslut kommunstyrelsen § 22 2018
Beslut utskottet barn och ungdom § 25 2018
Beslut utskottet arbete och omsorg § 9 2018
Beslutet skickas till

Utredare/utvecklare enheten Kvalitet och strategisk utveckling
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§ 28
Dnr 2018/191

Valärenden för förtroendevalda 2018
Beslut

Kommunfullmäktig beslutar
att godkänna aktuella avsägelser, entlediganden och val.
Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen har utsett nya ledamöter/ersättare i fullmäktige från och med
den 30 januari 2018 till och med den 14 oktober 2018:
Parti: Miljöpartiet de Gröna (MP)
Ny ledamot: Brita Kajrup (MP)
Ny ersättare: Pär Lindqvist (MP)
Avgången ledamot: Nathalie Nordén (MP)
Parti: Sverige demokraterna (SD)
Ny ledamot: Daniel Hedberg (SD)
Ny ersättare: Annelie Blom (SD)
Avgången ledamot: Agneta Colantoni (SD)
Avsägelser och entlediganden:

1. Lilian Carlsson (C) har avsagt sig uppdraget som andre vice
ordförande i Valnämnden från och med den 29 januari 2018.
Till nedanstående uppdrag väljs:
Valnämnden till och med den 15 oktober 2018
andre vice ordförande
Marie Kolm (C) efter
Lilian Carlsson (C)
2. Carina Larsson (MP) har avsagt sig uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen, samt ledamot i utskottet arbete och omsorg och
pensionärsrådet från och med den 30 januari 2018.
Till nedanstående uppdrag väljs:
Kommunstyrelsen, till och med den 31 december 2018
Ersättare
Joachim Stormvall (MP) efter
Carina Larsson (MP)
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3. Nathalie Nordén (MP) har avsagt sig uppdrag som ledamot Stiftelsen
Leufsta från och med den 11 januari 2018.
Till nedanstående uppdrag väljs:
Stiftelsen Leufsta, till och med en 31 december 2018
Ledamot
Brita Kajrup (MP) efter
Nathalie Nordén (MP)
4. Karolina Larsson (MP) har avsagt sig uppdrag som ersättare i
TEMAB:s styrelse från och med den 22 februari 2018.
Till nedanstående uppdrag väljs:
TEMAB:s styrelse, till och med en 31 december 2018
Ersättare
Joachim Stormvall (MP) efter
Karolina Larsson (MP)
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslut från Länsstyrelsen
Inkomna entlediganden
Förslag på nya ledamöter
Beslutet skickas till

De entledigade och de valda för kännedom
Berörda organ, för åtgärd Länsstyrelsen
Förtroendemannaregistret Troman, för åtgärd
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