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Plats och tid

Kommunhuset A-salen, Tierps köping
kl. 18:00-19:40

Beslutande och övriga närvarande

enligt sida 2
Paragrafer 20-42

Utses att justera

Martin Mattson (S) och Lars-Göran Birkehörn
Karlsen (M)
Kommunhuset Tierps köping, 15 april kl. 13.00.

Justeringens plats och tid

Underskrifter
Sekreterare

teltt,

Ordförande

Lars-Peter Hållstrand
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Martin Mattsson

Lars-Göran Birkehorn Karlsen
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Organ
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Datum då anslaget sätts upp
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Datum då anslaget tas ned

2015-05-06
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Beslutande

Bengt-Olov Eriksson (S)
Pia Wårdsäter (S)
Jonas Nyberg (S)
Anette Pettersson (S)
Viktoria Wennberg (S)
Lars-Peter Hållstrand (S), ordförande
Erica Aspgren Wallin (S)
Martin Mattson (S)
Barbro Wiklund (S), 1:e vice ordf
Stefan Wårdsäter (S)
Helena Broman (S)
Krister Aspgren (S)
Margaretha Magnusson (S)
Monica Norén (S)
Torgny Helgesson (S)
Ewa Johansson (S)
Lars-Olof Färnström (S)
Christina Svensson (S)
Villy Wahlström (S)
Kenneth Gunnarsson (MP)
Jenny Lundström (MP
Nathalie Nordk (MP)

Catarina Deremar (C)
Sara Sjödal (C)
Erik Kolm (C)
Anna Ahlin (C)
Lotta Carlberg (C)
Anna Grimberg (C), 2:e vice ordf
Lilian Carlsson (C)
Mats Wikander (C)
Anna-Karin Boman (C)
Joakim Larsson (SD)
Sören Westerlund (SD)
Kenneth Lignell (SD)
Bengt Lindström (SD)
Anders Engström (SD)
Daniel Blomstedt (M)
Åsa Sikberg (M)
Lars-Göran Birkehom Karlsen (M)
Sven Lokander (M)
Jim Blomstedt (M)
Jelena Zivkovic (M)
Marlene Larsson (V)
Urban Blomster (V)
Alexander Karlsson (V)
Gunnar Larsson (FP)

Närvarande
tjänstgörande
ersättare

Gunnar Jansson (S)

Rosa Ingeborg Malmborg (SD)
Gunilla Wisell (KD)

Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Stefan K Andersson (S)
Frida Nyberg (S)
Hans-Olov Andersson (S)
Inger Johansson (S)
Christer Niklasson (S)
Hans Edin (S)
Georg Uhlås (MP)
Brita Kajrup (MP)

Magdalena Ewert (C)
Bengt Jansson (C)
Per Wendin (C)
Marianne Eriksson (C)
Daniel Hedberg (SD)
Jan Salomonsson (M)
Gunilla Pettersson (M)
Roger Brander Henningsson (M)
Anna Zmudzin-Ågren (V)
Matteus Ågren (V)
Ingrid Larsson (FP)

Övriga
närvarande

Yvette Axelsson, kommunchef
Susanne Ahlman, sekreterare
Leif Söderlund, revisor
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§ 20
Allmänhetens frågestund

Solveig Lind berättar om otaliga besök hos ögonläkare på grund av förlorad
syn på ena ögat. Utifrån att ögonläkare inte ska finnas i Tierp utan
ögonpatienter hänvisas till Akademiska sjukhuset men där inte kan tas emot
på grund av överbelastning, undrar Solveig vad som kommer att hända med
patienter som henne nu? Patienterna har inte fått någon information. Solveig
nämner också den obefintliga hjälp som ögonpatienter får för att hitta rätt
inom Akademiska sjukhuset. Det finns ingen att fråga där.
Pia Wårdsäter (S) beklagar och svarar vidare att kommunen inte kan besluta
något själv i detta, men kan föra dialog med landstinget om möjligheten till
konsulter på Vårdcentrum i Tierp. Pia har varit i kontakt med Hälso- och
sjukvårdsstyrelsens ordförande senast under förra veckan.
I anslutning till sommaren kommer Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att
inbjuda till en hearing för allmänheten, vilket Pia önskar att så många som
möjligt kan komma till för att ge sina synpunkter.
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§21
Redovisning av kommuninvånarnas postlåda

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Fullmäktige beslutade § 113/2003 att inrätta en postlåda där folkbokförda
kommuninvånare, oavsett ålder, kan lämna förslag och synpunkter på
kommunens verksamheter. Inkomna förslag/synpunkter ska enligt beslutet
hanteras på ett enkelt och rationellt sätt för att sedan redovisas till
fullmäktige.
Dnr Ks 2013.626
2.7.3
En boende på Riksvägen i Mehedeby har den 3 september 2013 lämnat
önskemål om att en skylt med hänvisning till badet vid Dalälven i
Mehedeby sätts upp. Tekniska chefen svarade vid tidigare samtal och även
den 27 mars 2015 skriftligen, att kommunen kommer att föra en dialog med
Trafikverket angående skylten.
Dnr. Ks 2014.480
2.7.3
En person boende i Tobo har den 16 juni 2014 framfört att Örbyhus centrum
har fått ett lyft och föreslår en utveckling av en park i centrum där bland
annat vatten från ån skulle kunna ledas in. Tekniska chefen rapporterar att
han svarade via telefonkontakt i juli 2014 att det inte finns några planer att
styra om ån till Örbyhus centrum.
Dnr Ks 2014.663 2.7.3
En person boende i Månkarbo lämnade den 18 september 2014 ett förslag
till kommunens gatukontor att sätta upp farthinder på Illmårdsbergsvägen på
grunda av att barn vistas på vägen och att det är en raksträcka som inbjuder
till fortkörning. Den 27 mars 2015 svarade tekniska chefen att en
trafikmätning kommer att genomföras våren 2015 för vidare beslut.

forts.
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21 forts.
Dnr Ks 2015.137 2.7.3
Den 6 februari 2015 inlämnades förslag/synpunkter om allmänna toaletter,
borttagande av träd på Centralgatan i Tierp för att göra parkeringar, lämna
ut parkeringssnurra med flera synpunkter. Chefen för Medborgarservice och kommunstyrelsens ordförande svarade den 19 februari 2015.
Dnr Ks 2015.191
2.7.3
Den 26 februari 2015 skrev en person boende i Ersta ett förslag om att
bygga cykelbana från Tierp till Tolfta/Ersta. Tekniska chefen svarade den
27 mars 2015 att kommunen avsatt investeringsmedel för den sträckan och
att en gång- och cykelväg förhoppningsvis kommer att etableras i år.
Dnr Ks 2015.193
2.7.3
Den 25 februari 2015 skrev en person boende i Örbyhus ett förslag att
kommunen bör gå i bräschen att ställa krav på mejeriprodukter som köps in.
Att dessa måste komma från kor som hållits enligt den svenska
djurskyddslagens standarder och att de har tillgång till utevistelse.
Upphandlingschefen svarade den 23 mars 2015.
2.7.3
Dnr Ks 2015.220
Den 4 mars 2015 skrev en person boende i Ersta ett förslag om målning av
pareringsrutor och parkeringsmöjligheter vid buss- och tågstationen i Tierp.
Tekniska chefen svarade den 8 mars 2015 att parkeringsrutorna kommer att
målas under året och att kommunen har för avsikt att utveckla parkeringsmöjligheterna under 2015.
Dnr Ks 2015.238
En person boende i Sandby, Karlholmsbruk skrev den 11 mars 2015 ett
förslag om att sätta belysning på vattentornet i Karlholm. Förslaget har
lämnats till VA-chefen för besvarande.
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1.1.6

Motionssvar "Nystart av handelsprogrammet på Högbergsskolan"

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheten att starta en
handelsutbildning med koppling till introduktionsprogram och med
möjlighet till lärlingsplatser inför beslut om programutbudet läsåret 20162017
anse motionen besvarad.
Bakgrund
Ledamöterna Sara Sjödal (C) och aÅsSikberg (M) har i motion till
kommunfullmäktige den 16 december 2014 föreslagit att
ge handelsprogrammet en nystart och att programmet återinförs vid
Högbergsskolan
kommunen inför introduktionsprogram kopplade till handelsprogrammet
kommunen undersöker möjligheterna till gymnasial lärlingsutbildning inom
handel kopplad till nystarten av handelsprogrammet.
Kommunstyrelsen har § 91/2015 behandlat ärendet.
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Ordföranden i utskottet barn och ungdom har den 16 mars 2015 besvarat
motionen enligt nedanstående och föreslagit att motionen ska avslås.
År 2011-2012 genomfördes en översyn av gymnasieskolans organisation
där även översyn av programutbudet ingick. Avsikten var att skapa stabilitet
genom att anpassa organisation och programutbud till ett sjunkande
elevunderlag och till förväntad efterfrågan av kompetens i samhället. Målet
var att därigenom skapa långsiktigt bra förutsättningar för en attraktiv
gymnasieskola i kommunen. Medvetenheten var stor kring svårigheten att
erbjuda ett tillräckligt attraktivt programutbud till kommunens elever i
gymnasievalet, och samtidigt behålla och utveckla kvalitén i utbildningarna.
forts.
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§ 22 forts
Minskande elevkullar, och att allt fler elever från kommunen sökte sig till
gymnasieskolor i andra kommuner, ansågs motivera att utbudet av program
vid Högbergsskolan minskades från 13 till 8-10 program.
De program som slutligen föll bort var det estetiska programmet,
restaurang- och livsmedels- och handelsprogrammen. Det motiverades i
första hand av att det var få sökande till dessa program. Men också av att
gymnasieskolan behövde fokusera på mer attraktiva yrkesprogram, program
som kunde licensieras inom Teknikcollege och Vård och omsorgscollege,
och program som enligt elevernas önskemål också gav högskolebehörighet.
Ett förslag till programutbud om 10 program fastslogs enhälligt av
Kommunstyrelsen 2012 och bekräftades 2013 och 2014, trots att
elevunderlaget fortfarande inte motiverade ett så stort programutbud.
Motionärerna skriver bland annat att Tierps geografiska läge i förhållande
till växande handelsområden motiverar att handelsprogrammet återinförs på
Högbergskolan, och hänvisar till att det ligger i linje med det lokala och
regionala näringslivets behov och önskemål.
Regionförbundet har underlag som visar förväntad utveckling inom olika
branscher i länet fram till 2025, och vår rekryteringsbehoven är som störst.
Studien visar att det är inom vård och omsorg, undervisning/pedagogik och
inom teknikyrkena som rekryteringsbehoven ökar. Inom handelsområdet
förväntas däremot ingen ökad efterfrågan.
Högbergsskolan arbetar vidare för att öka sin attraktivitet och för att erbjuda
utbildning av hög kvalitet som ger hög anställningsbarhet, och/eller
möjlighet till fortsatta studier. Anpassningen av organisationen och
programutbudet ligger väl i linje med de lokala och regionala behoven och
önskemålen. Vi kan positiva tecken på att arbetet nu börjar ge resultat, då att
allt fler elever väljer Högbergskolan framför skolor i andra kommuner.
Sammantaget det ger detta vid hand att det inte är aktuellt att återinföra
handelsprogrammet.
Yrkande
Kenneth Gunnarsson (MP) yrkar om ett nytt förslag till beslut som innebär
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheten att starta en
handelsutbildning med koppling till introduktionsprogram och med
möjlighet till lärlingsplatser, inför beslut om programutbudet läsåret 20162017./Bilaga.
forts.
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22 forts
Urban Blomster (V), Sara Sjödal (C), Åsa Sikberg (M), Gunnar Larsson
(FP), Gunilla Wisell (KD) och Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till Kenneth
Gunnarssons yrkande om uppdrag till kommunstyrelsen om fortsatt
utredning.
Yttrande

Daniel Blomstedt (M) yttrar sig i ärendet.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag ställs mot Kenneth Gunnarssons yrkande.
Ordförande finner att fullmäktige beslutar enligt Kenneth Gunnarssons
yrkande.
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Bilaga till §22 Kommunfullmäktigesammanträde "8 april 2015
Kommunfullmäktige 8 april 2015
Ärende 5
Nytt förslag till beslut

att uppdra till kommunstyrelsen att nogsamt pröva möjligheten att starta en handelsutbildning med
koppling till introduktionsprogram och med möjlighet till lärlingsplatser inför beslut om
programutbudet läsåret 2016 —2017

Kenneth Gunnarsson
Ordförande Utskottet Barn och Unga
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9 (32)

1.2.2

Revisionsberättelse för år 2014 avseende kommunstyrelsen

Jäv
Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter Bengt-Olov Eriksson (S), Jonas
Nyberg (S), Pia Wårdsäter (S), Anette Pettersson (S), Viktoria Wennberg
(S), Christer Niklasson (S), Kenneth Gunnarsson (MP), Catarina Deremar
(C), Sara Sjödal (C), Erik Kolm (C), Joakim Larsson (SD), Daniel
Blomstedt (M) och Åsa Sikberg (M), samt ersättarna Gunnar Jansson (S),
Helena Broman (S), Torgny Helgesson (S), Jenny Lundström (MP), Anna
Ahlin (C), Anna Grimberg (C), Lotta Carlberg (C), Sören Westerlund (SD),
Lars- Göran Birkehorn Carlsen (M), Jim Blomstedt (M), Marlene Larsson
(V) och Alexander Karlsson (V) deltar inte i fullmäktiges behandling och
beslut i ärendet på grund av jäv.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
bevilja kommunstyrelsen samt enskilda förtroendevalda i kommunstyrelsen
ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.
Bakgrund
Revisorerna har granskat kommunstyrelsens och nämndemas verksamhet.
Granskningen har inriktats mot att bedöma kommunstyrelsens och
nämndernas ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.
Granskning har också genom de lekmannarevisorer som utsetts, skett av
verksamheten i kommunens företag - AB Tierpsbyggen, Tierps kommunfastigheter AB och Tierps Fjärrvärme AB.
Granskningen har även omfattat den verksamhet som under året bedrivits av
gemensam Lönenämnd och Gemensam IT-nämnd samt de gemensamma
nämnderna Överförmyndarnämnden i Uppsala och Räddningsnämnden i
Uppsala.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Revisorerna
har följt den för året gällande revisionsplanen vilket innebär att fördjupade
granskningsinsatser genomförts inom bl. a följande områden:
forts.
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§ 23 forts
•
•
•
•

Granskning av intern kontroll i Tierps kommun
Uppföljning av långsiktig ekonomisk planering i Tierps kommun
Granskning av kommunens hantering av fastigheter
Granskning av IT-säkerhet i Tierps- och Älvkarlebys kommuner

Utöver detta har revisorerna genomfört granskningar av den
övergripande ansvarsutövningen, kommunens årsredovisning och
delårsrapport.
1 revisorernas granskning har de biträtts av PwC. En sammanfattning av
de rapporter som upprättats bifogas denna berättelse.
Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för
utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska
ställningen.
Sammantaget bedömer revisorerna att redovisningen av måluppfyllelsen
för verksamhetsmålen har betydande brister och att det sammantaget är
svårt att bedöma måluppfyllelsen för kommunen för 2014.
Beträffande redovisningen av räkenskaperna i årsredovisningen bedömer
revisorerna att den i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande
räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. De vill dock
fästa uppmärksamheten på följande:
• Revisorerna vill i likhet med sin rapportering avseende
delårsrapporten lyfta fram sin notering avseende konkursen av
Tierp Arena. Den nya ägaren Nya Tierps Arena AB har skriftligen
i avtal bekräftat att namnet inte ska ändras fram till år 2025 och att
ett gemensamt marknadsföringsmaterial ska tas fram tillsammans
med kommunen. Någon prövning av det redovisade värdet har
dock inte gjorts i samband med upprättandet av helårsbokslutet
varför deras rekommendation till kommunen är att pröva att värdet
kvarstår.
• Kommunen avviker från god redovisningssed vad avser
komponentavskrivning och tilläggsinformation för vissa
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.
Revisorerna har dock noterat att kommunen utarbetar nya rutiner
för att möjliggöra komponentavskrivningar kommande år.
forts.
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§ 23 forts.

Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.
Revisorerna tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns.
Den är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen.
Yttrande
Sven Lokander (M) och Bengt-Olov Eriksson (S) yttrar sig i ärendet.
Revisor Leif Söderlund yttrar sig om enighet hos revisorerna och tillstyrker
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt enskilda förtroendevalda i
kommunstyrelsen för 2014.
Delges
Ekonomienheten
Kommunchef
Verksamhetschefer
Chef för Medborgarservice
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Dnr Ks 2015.298
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1.2.2

Revisionsberättelse för år 2014 avseende valnämnden

Jäv
Valnämndens ordinarie ledamöter Monica Norén (S), Helena Broman (S),
Lilian Carlsson (C) och Sören Westerlund (SD) samt nämndens ersättare
Marianne Eriksson (C) och Joakim Larsson (SD) deltar inte i fullmäktiges
behandling och beslut i ärendet på grund av jäv.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att
bevilja valnämnden samt enskilda förtroendevalda i valnämnden
ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.
Bakgrund

Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av 2014
års redovisning. Granskningen har utförts av PwC.
Valnämnden har granskats i samband med granskning av årsredovisningen.
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för valnämnden.
Delges
Valnämnden
Ekonomienheten
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Dnr Ks 2015.298

§ 25

13 (32)

1.2.2

Revisionsberättelse för år 2014 avseende jävsnämnden

Jäv
Jävsnämndens ersättare Mats Wikander (C) och Villy Wahlström (S) deltar
inte i fullmäktiges behandling och beslut i ärendet på grund av jäv.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
bevilja jävsnämnden samt enskilda förtroendevalda i jävsnämnden
ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.
Bakgrund
Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av 2014
års redovisning. Granskningen har utförts av PwC.

Jävsnämnden har granskats i samband med granskning av årsredovisningen.
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för jävsnämnden.
Delges
Jävsnämnden
Ekonomienheten
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§ 26
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1.2.2

Revisionsberättelse för år 2014 avseende gemensam lönenämnd

Jäv
Lönenämndens ordinarie ledamot Bengt-Olov Eriksson (S) och nämndens
ersättare Catarina Deremar (C) deltar inte i fullmäktiges behandling och
beslut i ärendet på grund av jäv.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
bevilja gemensamma lönenämnden och dess ledamöter ansvarsfrihet för
2014 års förvaltning.
Bakgrund
Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av 2014
års redovisning. Granskningen har utförts av PwC.
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för gemenesamma
lönenämnden.
Delges
Lönenämnden
Ekonomienheten
Knivsta kommun
Älvkarleby kommun
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Dnr Ks 2015.298
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1.2.2

Revisionsberättelse för år 2014 avseende gemensam it-nämnd
Jäv

It-nämndens ordinarie ledamöter Bengt-Olov Eriksson (S) och Catarina
Deremar (C) samt nämndens ersättare Jonas Nyberg (S) och Lotta Carlberg
(C) deltar inte i fullmäktiges behandling och beslut i ärendet på grund av
jäv.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att
bevilja gemensamma it-nämnden och dess ledamöter ansvarsfrihet för 2014
års förvaltning.
Bakgrund

Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av 2014
års redovisning. Granskningen har utförts av PwC.
Gemensamma it-nämnden har granskats i samband med granskning av
årsredovisningen.
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för gemensamma itnämnden.
Delges

It-nämnden
Ekonomienheten
Älvkarleby kommun
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1.2.2

Revisionsberättelse för år 2014 avseende gemensam
överförmyndarnämnd
Jäv

Överförmyndarnämndens ordinarie ledamot Anette Pettersson (S) och
nämndens ersättare Catarina Deremar (C) deltar inte i fullmäktiges
behandling och beslut i ärendet på grund av jäv.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att
tillstyrka att ansvarsfrihet beviljas för gemensamma överförmyndarnämnden
och dess ledamöter för 2014 års förvaltning.
Bakgrund

Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av 2014
års redovisning. Granskningen har utförts av PwC.
Gemensamma överförmyndarnämnden har granskats i samband med
granskning av årsredovisningen.
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för gemensamma
överförmyndarnämnden i Uppsala.
Delges

Ekonomienheten
Gemensamma överförmyndarnämnden
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1.2.2

Revisionsberättelse för år 2014 avseende gemensam
räddningsnämnd
Jäv

Räddningsnämndens ordinarie ledamöter Jonas Nyberg (S) och Sven
Lokander (M) samt nämndens ersättare Margaretha Magnusson (S) deltar
inte i fullmäktiges behandling och beslut i ärendet på grund av jäv.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att
tillstyrka att ansvarsfrihet beviljas för gemensamma räddningsnämnden och
dess ledamöter för 2014 års förvaltning.
Bakgrund

Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av 2014
års redovisning. Granskningen har utförts av PwC.
Gemensamma räddningsnämnden har granskats i samband med granskning
av årsredovisningen.
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för gemensamma
räddningsnämnden i Uppsala.
Delges
Ekonomienheten
Gemensamma räddningsnämnden
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1.7.1.1

Revisionsberättelse och årsredovisning för år 2014 avseende
Stiftelsen Tierps sockens magasinfond och Gustav Gilljams i Yvre
donationsfond

Jäv
Stiftelsens ersättare Per Wendin (C) deltar inte i fullmäktiges behandling
och beslut i ärendet på grund av jäv.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
fastställa resultat- och balansräkning för fonderna
styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
Bakgrund
Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av 2014
års redovisning.
Revisorerna tillstyrker att
resultaträkningen och balansräkningen fastställs
styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Delges
Ekonomienheten
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1.2.2

Årsredovisning samt verksamheternas verksamhetsberättelse för år
2014
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
godkänna årsredovisning för år 2014 med däri företagna dispositioner.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har § 84/2015 behandlat ärendet.
Föreligger årsredovisning samt verksamheternas verksamhetsberättelse för
år 2014.
Bokslutet redovisar ett resultat på + 8,2 mnkr. Särskilt glädjande är att
individ- och familjeomsorgen — trots att man inte klarar sin budget — ändå
har vänt trenden och lyckats sänka sina kostnader betydligt jämfört med
tidigare.
Bland satsningar som gjorts under året kan nämnas utbyggnad av Örbyhus
skola där också en multisportarena för spontanidrott ingår. Även förskolan i
Örbyhus har byggts ut med två nya avdelningar. Bygget av en ny sporthall
vid Centralskolan i Tierps köping påbörjades under året för att kunna tas i
bruk försommaren 2015. Den innebär att eleverna vid Centralskolan
äntligen kan få en välfungerande idrottsverksamhet igen efter att ha varit
utan gymnastiksal i flera år. Det innebär också ett lyft för föreningslivet i
hela kommunen.
Befolkningen ökade med 101 personer under 2014 vilket är den högsta
siffran på många år. Detta innebär också att behovet att bygga bostäder ökar
än mer. De första 16 lägenheterna i Tierpsbyggens projekt vid Badhusgatan
fylldes omgående när de släpptes. Även för resterande 24 lägenheter är
kontrakt tecknade för samtliga, trots att inflyttningen sker först 1 april 2015.
Den höga efterfrågan gör att Tierpsbyggen beslutat att genomföra ytterligare
en etapp med upp till 64 lägenheter.
Det är viktigt att också fler aktörer kommer igång med bostadsbyggandet för
att möta den ökade efterfrågan och möjligöra att kommunen växer. För att
möjliggöra ett ökat byggande av både bostäder och verksamhetslokaler har
det gjorts stora markinköp under året. Det gör att vi för tillfället har en
tillfredställande markreserv men också att detaljplanearbetet är och kommer
att vara högprioriterat.
forts.
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§ 31 forts

Även inom näringslivsområdet var 2014 ett händelserikt år. Totalt startade
154 nya företag i kommunen. XL-Bygg invigde sitt nya byggvaruhus i juni.
I Karlholm fortskrider projektet Karlholms strand där det gamla
fabriksområdet efter Karlit kommer att omvandlas till bostäder och till
turistmål. Den nya ägaren till Tierp Arena har också påbörjat den fortsatta
utvecklingen av anläggningen. I slutet av året togs det första spadtaget för
Tierp Port Syd med bland annat mack och matservering vid trafikplatsen till
Tierp. Anläggningen kommer också att innehålla turistinformation och blir
därmed en viktig inkörsport till hela kommunen.
Sammantaget kan vi se fram emot även ett spännande och händelserikt 2015
och jag vill avslutningsvis tacka alla anställa och förtroendevalda för
verksamhetsåret 2014.
Yrkande

Bengt-Olov Eriksson (S) och Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Yttrande

Daniel Blomstedt (M), Åsa Sikberg (M), Kenneth Gunnarsson (MP), Sara
Sjödal (C), Joakim Larsson (SD), Jenny Lundström (MP), Gunnar Larsson
(FP), Daniel Blomstedt (M), Jonas Nyberg (S) och Lars-Göran Birkehorn
Karlsen (M) yttrar sig i ärendet.
Delges

Ekonomienheten
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Handl nr 1627

Årsredovisning/bokslut 2014 — Överförmyndarnämnden i Uppsala län

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
lägga årsredovisning/bokslut till handlingarna.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har § 85/2015 behandlat ärendet.
Överförmyndarkontoret i Uppsala kommun har överlämnat handlingar
avseende bokslut 2014 för Överförmyndarnämnden i Uppsala län.
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Handl nr 1614

Årsredovisning 2014 — gemensam Räddningsnämnd
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att
lägga årsredovisningen till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 86/2015 behandlat ärendet.
Ekonomichef vid Uppsala brandförsvar har överlämnat årsredovisning 2014
för gemensam Räddningsnämnd

Ordf. Sign

d

n

Justerandes Sign

Utdragsbestyrkande

TIERPS

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

KOMMUN

2015-04-08

Dnr Ks 2015.276

§ 34

23 (32)

1.2.2

Slutredovisning av investeringsobjekt 2014
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
godkänna slutredovisningen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har § 87/2015 behandlat ärendet.
Kommunstyrelsen har den 4 december 2013, § 175 antagit riktlinjer för
investeringar och den 4 februari 2014, § 5 tillämpningsanvisning för
riktlinjer för investeringar. Enligt dessa ska det bland annat i samband med
årsredovisningens behandlande ske en slutredovisning av färdiga
investeringsprojekt överstigande 2,0 mnkr.
VA-chefen har i skrivelse daterad den 16 mars 2015 överlämnat
slutredovisning av två stycken projekt:
Projekt 1439 — separering dag/spillvatten
Projekt 1406 — utbyggnad VA-nät.
Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen har den 17 mars 2015
överlämnat förslag till beslut i ärendet.

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Si

Utdragsbestyrkande

4

TIERPS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

KOMMUN

2015-04-08

§ 35

Dnr Ks 2015.282

24 (32)

1.2.2

Ändring av låneram

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
uppdra till kommunstyrelsen, enligt kommunens finanspolicy, att uppta
eventuella lån 2015 inom en ram på 100 mkr för nyupplåning.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 88/2015 behandlat ärendet.
Kommunfullmäktige har i samband med fastställandet av plan för Tierps
kommuns ekonomi och verksamhet 2015-2017 fastställt "att uppdra till
kommunstyrelsen, enligt kommunens finanspolicy, att uppta eventuella lån
2015 inom en ram på 100 mnkr för omsättning och nyupplåning".
Detta rambeslut har bland annat tillkommit efter ett önskemål från
Kommuninvest AB som är kommunens största långivare. Rambeslutet har
dock tyvärr blivit felaktigt formulerat eftersom det också står omsättning i
texten. Kommunen har en ganska stor lånestock som omsätts kontinuerligt
och nu har hela utrymmet för omsättning av befintliga lån därmed i princip
ianspråktagits. Kommuninvest eller någon annan kreditgivare kräver absolut
inga ramar för omsättning av befintliga lån.
Kommunfullmäktige föreslås med anledning härav fatta beslut om en annan
formulering för låneramen 2015.
Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen har den 17 mars 2015
överlämnat förslag till beslut i ärendet.
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1.6.2

Förslag till ny Taxa för nyttjande av kommunens mark/markupplåtelse
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att
fastställa föreliggande förslag till Taxa för nyttjande av kommunens
mark/markupplåtelse
den nya taxan ska gälla från och med 1 juli 2015
tidigare av kommunfullmäktige § 69/2012 antagen taxa för nyttjande av
kommunens mark upphör att gälla vid samma tidpunkt.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 89/2015 behandlat ärendet.
Kommunfullmäktige har § 69/2012 beslutat om Taxa för nyttjande av
kommunens mark.
Idag är det bara ett pris för byggnad på ofri grund (4 500 kr). Med detta
tillägg särskiljs exempelvis vedbod, båthus m.m. från näringsverksamhet
som har omsättning.
Betesmark ger inga intäkter och sker på sämre mark än där jordbruk bedrivs.
Det ger kommunen möjlighet att hålla landskap öppet som annars skulle
växa igen. Definition av betesmark görs av kommunekologen.
Arrendenämnden har fastslagit att moms tillkommer när det gäller
jordbruk/jaktarrenden. Priset i taxan behöver förtydligas med moms.
Samhällsbyggnad ser behov av att flera kategorier av arrende införs.
Följande tillägg till, Taxa för kommunens nyttjande av mark 2012-07-01,
föreslås gälla från och med 2015-07-01:
Mark för kommersiell byggnad (näringsverksamhet) kostar 10 000 kr/år.
Mark för betesdjur, hästhage m.m. kostar 215 kr/ha, minimum 500 kr/år.
Mervärdesskatt (moms) utgår alltid på avgift för jordbruksarrende och
jaktarrende.
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36 forts
Ovanstående belopp följer samma indexuppräkning som tidigare taxa från
den 1 juli 2012. Förändrad taxa sker så snart villkorsändring är möjlig enligt
upprättade arrendeavtal.
Föreligger förslag den 17 februari 2015 till ny Taxa för nyttjande av
kommunens mark/markupplåtelse från samhällsbyggnad.
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3.1

Upphävande av byggnadsplan D 501, del av fastigheterna Karlholm
1:48, 1:53 och Nöttö 51:1
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
godkänna granskningsredogörelsen
anta upphävande av byggnadsplan D 501 enligt Plan- och bygglagen
(PBL 2010:900).
Bakgrund

Kommunstyrelsen har § 90/2015 behandlat ärendet.
Utskottet samhällsbyggnad har § 18/2015 behandlat ärendet.
Förslag till upphävande av byggnadsplan D 501 för del av fastigheterna
Karlholm 1:48, 1:53 och Nöttö 51:1 har upprättats med enkelt
planförfarande och har varit föremål för granskning under tiden 18
december 2014 till och med 30 januari 2015.
Syftet med att upphäva byggnadsplan D 501 är att planen i dagens läge är
inaktuell. Området ligger utanför sammanhållen bebyggelse och bedöms
därmed inte vara i behov av reglering genom detaljplan. Då östra delen av
planområdet på sikt är tänkt att ersättas av en ny detaljplan, vill kommunen
genom ett upphävande av D501 säkerställa att hela planområdet släcks ut.
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§ 38
Återrapportering avseende verkställande av kommunfullmäktiges
beslut om uppdrag perioden januari — juni 2014

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
godkänna återrapporteringen för angiven period.
Bakgrund
Enligt kommunallagen 3 kap. §§14-15 ansvarar nämnd för att fullmäktiges
beslut verkställs och att redovisa hur uppdragen fullgjorts. Revisorerna har
riktat kritik för bristande återrapportering av uppdrag som fullmäktige
beslutat om. Kommunstyrelsen beslutade under 2014 att återrapportera
verkställande av kommunfullmäktiges beslut till fullmäktige två gånger om
året.
Uppdrag perioden januari — juni 2014
Under perioden fattades beslut om tre uppdrag, varav två till
kommunstyrelsen och ett till kommunchef.
Uppdragen består av
• revidering i arbetsordning och reglemente utifrån beslut om
förändring i organisering av fullmäktiges beredningar och
kommunstyrelsens utskott
• bildande av ideell förening och medlemskap i densamma, gällande
samverkan mellan ideella företagarföreningarna, kommunen och
andra relevanta aktörer för näringslivet
• handlingsplan för genomförande av fastställd boendeplan för äldre
2014-2035 samt rapportering av befolkningsutveckling 65 år och
uppåt.
Resultat
Ideell förening är bildad och rapporterad till kommunstyrelsen, § 122/2014.
Revidering i reglemente och arbetsordning är gjord och beslutad av
fullmäktige §§77-78/2014.
Handlingsplan för uppfyllande av boendeplan äldre är upprättad och
innefattar rapportering av befolkningsutveckling 65 år och uppåt.
Handlingsplanen är antagen av kommunstyrelsen §76/2015.
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§ 39
Delgivningar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
delgivningen tas som en anmälan till protokollet.

Bakgrund
Fullmäktiges ledamöter och ersättare delges
Dnr Ks 2015.292
Länsstyrelsens protokoll från sammanträde den 17 mars 2015 om utsedd
ledamot och ersättare i kommunfullmäktige för sverigedemokraterna efter
avgående ledamot Lars Uppling. Ny ledamot är Anders Engström och ny
ersättare är Christer Landn för tiden 17 mars 2015 t.o.m. den 14 oktober
2018 .
Dnr Ks 2015.292
Länsstyrelsens protokoll från sammanträdet den31 mars 2015 om utsedd
ersättare i kommunfullmäktige för kristdemokraterna efter avgående
ersättare Georg Hardt. Ny ersättare är Kristin Lahtinen för tiden 31 mars
2015 t.o.m. den 14 oktober 2018
Årsredovisning 2014 Folkrörelsearkivet
Årsredovisning 2014 Kommuninvest, http://kommuninvest.se/wpcontent/uploads/2015/03/KIAB S VE 2014 .pdf
Protokoll från Räddningsnämnden 2015-02-25 §§10-24
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1.2.6.1

Begäran om entledigande som ersättare i kommunfullmäktige Christer Landå.] (SD)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att
bevilja framställan om entledigande.
Bakgrund

Christer Landn (SD) har i en skrivelse inkommen den 1 april 2015 begärt
entledigande som ersättare kommunfullmäktige.
Delges

Christer Land6n
Länsstyrelen i Uppsala län
Fullmäktiges sekreterare
Lönecentrum
Troman
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§ 41

Dnr Ks 2015.310

1.2.6.1

Begäran om entledigande som ersättare i kommunstyrelsen — Christer
Lan~ (SD)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att
bevilja framställan om entledigande.
Bakgrund
Christer Land6n (SD) har i en skrivelse inkommen den 1 april 2015 begärt
entledigande som ersättare i kommunstyrelsen.
Delges
Christer Landn
Kommunstyrelsens sekreterare
Lönecentrum
Troman
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§ 42
Val av ersättare i kommunstyrelsen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
utse en ny ersättare i kommunstyrelsen från och med 9 april 2015 enligt
nedan.
Ersättare
Bengt Lindström (SD)
Karlitplan 6C
819 40 Karlholmsbruk
Bakgrund
Kommunfullmäktige har § 41/2015 beviljat Christer Landén (SD)
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.
Yttrande
Joakim Larsson meddelar att Sverigedemokraterna föreslår Bengt Lindström
som ny ersättare i kommunstyrelsen.
Delges
Bengt Lindström
Kommunstyrelsens sekreterare
Lönecentrum
Troman
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