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Underskrift

Susanne Ahlman
Utdragsbestyrkande

Sven Lokander

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)
Kjell Hammerin (S) §§43-57
Monica Norén (S)
Torgny Helgesson (S)
Ewa Johansson (S)
Lars-Olof Färnström (S)
Christina Svensson (S)
Villy Wahlström (S)
Kenneth Gunnarsson (MP)
Nathalie Nordén (MP)

Sara Sjödal (C)
Erik Kolm (C)
Anna Ahlin (C)
Anna Grimberg (C), 2:e vice ordf
Lilian Carlsson (C)
Mats Wikander (C)
Anna-Karin Boman (C)
Sören Westerlund (SD)
Bengt Lindström (SD)
Agneta Colantoni (SD)
Daniel Blomstedt (M) §§48-71
Åsa Sikberg (M)
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)
Sven Lokander (M)
Jim Blomstedt (M)
Marlene Larsson (V)
Alexander Karlsson (V)
Gunnar Larsson (FP)
Benny Lindqvist (KD)

Närvarande
tjänstgörande
ersättare

Linda Friberg (S)
Gunnar Jansson (S) §§ 43-57
Georg Uhlås (MP)
Stefan K Andersson (S) §§58-71
Frida Nyberg (S) §§-58-71

Magdalena Ewerts (C)
Bengt Jansson (C)
Daniel Hedberg (SD)
Rosa Ingeborg Malmborg (SD)
Jan Salomonsson (M)
Matteus Ågren (V)

Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Inger Johansson (S)
Christer Niklasson (S)
Brita Kajrup (MP)

Per Wendin (C)
Marianne Eriksson (C)
Ingrid Larsson (FP)

Övriga
närvarande

Yvette Axelsson, kommunchef
Susanne Ahlman, sekreterare
Kristina Sennblad, utredare Processtöd
Susanne Ivarsson, utredare Processtöd
Tony Jonsson, Regionförbundet

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 43
Allmänhetens frågestund

Carina Larsson frågar över hur det är tänkt när all prao tagits bort i
skolverksamheten. Jonas Nyberg (S) svarar att Arbetsmiljöverket när de
inspekterade skolverksamheter för ett par år sedan, anger att skolan och inte
arbetsgivaren, har ansvar för att arbetsplatserna är säkra för eleverna
arbetsmiljömässigt. Detta är en omöjlighet för skolan och kommunen, därför
var kommunen tvungen att upphöra med prao. Carina frågar vidare om detta
gäller nationellt eller bara för Tierp? Jonas svarar att Arbetsmiljöverket gjort
nedslag överallt om detta, så det gäller inte bara Tierp.
_________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 44
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 2015.238
2.7.3
En person boende i Sandby, Karlholmsbruk skrev den 11 mars 2015 ett
förslag om att sätta belysning på vattentornet i Karlholm. VA-chefen
svarade den 15 maj 2015 att i årets budget finns det inte pengar att lägga på
belysning. Detta kommer att vara ett bygglovsärende där hänsyn ska tas till
närboende. Frågan kommer att diskuteras inför verksamhetsplan för 2016
om det då kan rymmas inom budget.
Dnr Ks 2015.316
2.7.3
En flicka boende på Fiskvägen i Tierp har den 31 mars 2015 skrivit skulle
vara tacksam om kommunen sätter i ett nät i fotbollsmålet på gräsplanen
bakom hennes hus. Tekniska chefen svarar den 25 maj 2015 att kommunen
för närvarande inte sätter upp nät i tidigare fast monterade målaramar p.g.a.
säkerhetsrisker.
Dnr Ks 2015.483
2.7.3
Den 25 maj 2015 skrev en person boende i Fagerviken att föräldrar och
elever runt i kommunen upplever att beslutande politiker inte har för avsikt
att uppfylla sina vallöften. Samtliga partiers folkvalda i valrörelsen
upprepade ständigt att de skulle satsa på en bättre skola. Efter
efterforskningar angående kommunens budget och investeringar för
kommande år tror föreslagaren exempelvis att det inte kommer att anslå mer
pengar för att öka resurser till eleverna i grundskolan. Personen föreslår
därför att det anslås mer pengar till kommunens skolverksamheter. Pengarna
ska vara ”öronmärkta” för att ge alla elever lika bra förutsättningar att klara
skolan. Förslaget har överlämnats till utbildningschefen och berörda
politiker för besvarande.
________
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 45

Dnr Ks 2015.523

1.1.6

Anmälan av motion – Lyft fram Tierps unika kultur och stärk därmed
Tierps varumärke – Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Ledamoten Lars- Göran Birkehorn Karlsen har den 3 juni 2015 lämnat en
motion med följande förslag:
- att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur spelmanslagen och
folkdanslagen oftare kan användas vid högtidliga tillfällen,
- att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka hur och i vilken
omfattning spelmanslagen, folkdanslagen och Eric Sahlström Institutet kan
användas i kommunala verksamheter,
- att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram samarbetsavtal som reglerar
samarbetet mellan kommunen spelmanslagen, folkdanslagen och Eric
Sahlström Institutet, där bidrag kopplas till motprestationer,
- att kommunstyrelsen får i uppdrag att föreslå hur det första
kommunfullmäktige sammanträdet efter ett val kan göras högtidligare.
Birkehorn Karlsen skriver: ”Kulturarvet speglar ett folks själ. Här förenas
det mest livskraftiga i det nationella arvet, med det bästa som skapas i andra
länder, och av andra folk. Den förenar förankringen i tradition och historia
med nya tiders utmaningar. Kulturen är också ett uttryck för respekt för
mångfald, valfrihet och rätten till olikheter.
Tierps unika tradition av folkmusik, folkdanser och sånger, samt
nyckelharpans roll som bärare av bygdens musik bör få en mer
framträdande roll för att stärka Tierps varumärke och kultur.
Vid högtidliga tillfällen bör kommunen i högre grad än vad som idag är
fallet använda spelmanslagen, folkdanslagen och Eric Sahlström Institutet.
Exempel på sådana högtidliga tillfällen är Nationaldagen, Midsommarafton,
invigningar, skolavslutningar samt då kommunen får
forts.
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 45 forts
prominenta besök från Sverige eller andra länder.
Jag föreslår också att efter ett val då ett nytt kommunfullmäktige
sammanträder för första gången att det första sammanträdet göras
högtidligare.
Spelmanslagen, folkdanslagen och Eric Sahlström Institutet kan med fördel
även användas i skolundervisningen för att lära ut folkmusik och folkdans
samt i de kommunala omsorgerna för underhållning.”
________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 46

Dnr Ks 2015.538

1.1.6

Anmälan av motion – Upphandla alla livsmedel med minimikrav i nivå
med svensk djurskyddslagstiftning - Sara Sjödal (C) och Åsa Sikberg (M)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Ledamöterna Sara Sjödal och Åsa Sikberg har den 5 juni 2015 lämnat en
motion med följande förslag:
- att samma upphandlingskrav som ställs för kött, chark och
mejeriprodukter med tillägg för områdena nötkött, fläskkött och ägg
ställs på alla livsmedel som kommunen upphandlar
- att kommunen snarast möjligt fasar ut de livsmedel som idag inte
uppfyller de upphandlingskrav som ställs för kött, chark och
mejeriprodukter med tillägg för områdena nötkött, fläskkött och ägg.
Sjödal och Sikberg skriver: ”Sveriges bönder måste följa svensk
djurskyddslagstiftning, världens strängaste lagstiftning för att värna djurens
bästa och minimera risken för smittspridning och antibiotikaresistens. Att
som offentlig verksamhet inte ställa samma lagkrav som miniminivå på de
livsmedel som serveras i verksamheterna är inget annat än ett svek genetmot
de svenska bönderna.
Det har visat sig att S+MP-majoritetens löften under 2013 om att nu har
kommunen ordentliga upphandlingskrav på plats som säkrar att kommunen
ställer flertalet krav i livsmedelsupphandlingen i nivå med svensk
djurskyddslagstiftning bara var en uppmålad kuliss. I verkligheten är det
mer än hälften av alla blandprodukter, exempelvis pannkaka, som inte
kommer från Sverige. Förklaringen till att det ser ut så är att kommunen
ställer endast kvalitetskrav på livsmedel som tillhör kolonial och djupfryst.
S+MP-majoriteten har valt att inte ställa djurskyddskrav på dessa stora
produktgrupper. Det handlar om tonvis med pannkakor och animaliska
blandprodukter varje år som inte uppfyller svensk djurskyddslagstiftning
som miniminivå.
Denna lucka i kommunens nuvarande livsmedelsupphandling måste täppas
till.”
____________
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 47

Dnr Ks 2015.510

1.1.6

Anmälan av motion – Maten för våra äldre - ”Laga-mat-garanti” –
Gunnar Larsson (FP)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund
Ledamoten Gunnar Larsson har den 28 maj 2015 lämnat en motion med
följande förslag:
- att hemtjänsten i kommunens egen regi ska erbjuda alla som beviljats
bistånd med måltider att få maten lagad i det egna hemmet,
- att ett valfrihetssystem inrättas för matleveranser inom hemtjänsten,
- att det alltid ska finnas möjlighet att välja mellan flera olika rätter på
kommunens vård- och omsorgsboenden,
- och att kommunen vid upphandlingar av måltidstjänster inom
äldreomsorgen ska lägga stor vikt vid att brukarna ges inflytande,
delaktighet och flera alternativa rätter att välja mellan.
Larsson skriver: ”Alla människor är olika, också när vi blir äldre. Varje
människa ska bli bemött utifrån den hon är, och inte utifrån sitt födelseår.
Att öka äldres självbestämmande och makt över sin vardag är en central
uppgift för Folkpartiets äldrepolitik.
Måltiden är det mest centrala i många äldres vardag. Att få känna doften av
riktig matlagning i det egna hemmet, att få höra ljudet av kastruller och
förberedelser inför måltiden, att få delta i de matlagningsmoment som man
fortfarande klarar av, ökar inte bara aptiten utan hela livskvalitén. God och
näringsrik mat samt trivsamma måltider är således en viktig kvalitetsfråga i
äldreomsorgen.

forts.

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 47 forts

I hemtjänsten måste det vara en självklarhet att alla som behöver hjälp med
maten också ska kunna få den lagad hemma. Därför föreslår Folkpartiet en
laga-mat-garanti.
Sedan 1 januari i år gäller nya föreskrifter från Socialstyrelsen, som innebär
att vården och omsorgen är skyldiga att ha rutiner för att förebygga,
upptäcka och behandla undernäring. I vägledningen som hör till
understryker Socialstyrelsen att det är viktigt att få välja mat för att få
tillräcklig aptit.
Men att få välja mat är inte bara ett medel. Framförallt är det en fråga om
värdighet och livskvalitet. Ju mindre ork som finns till andra aktiviteter,
desto större betydelse får måltiderna som dagens glädjeämne.
Folkpartiet anser att alla som får hemtjänst genom kommunens egen regi,
bör erbjudas att få mat lagad i det egna hemmet. Erfarenheter från andra
kommuner och enskilda hemtjänstföretag visar att det, med klok planering
och genom utbildningsinsatser för personalen i näringslära och enklare
matlagning, inte behöver innebära ökade kostnader. De som hellre vill ha
sin mat levererad bör få fler leverantörer, inklusive restauranger i
närområdet, att välja på. På de kommunala vård- och omsorgsboendena bör
det alltid finnas minst två rätter att välja mellan.
Socialtjänstlagen är tydlig med att äldreomsorgen ska utgå från den
enskildes önskemål. Det är dags att vi lever upp till det i Tierp.
________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 48

Dnr Ks 2014.857

1.1.6

Motionssvar ”Trygg miljö vid kommunens tågstationer”

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
motionen anses besvarad.
Reservation
Moderaterna lämnar skriftlig reservation./Bilaga/.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har §133/2015 behandlat ärendet.
Ledamoten Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) har i motion till
kommunfullmäktige den 16 december 2014 föreslagit:
att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hur miljön runt kommunens
tågstationer kan göras säkrare och tryggare.
Birkehorn Karlsen skriver: ” Många resande upplever miljön runt
tågstationerna i vår kommun som otrygg. Där sker överfall, stölder och
skadegörelse. Om vi ska kunna få fler invånare att åka kollektivt och
därmed nå de politikska målen för ett ökat resande med kollektivtrafik, är en
av grund förutsättningarna att resenärerna känner sig trygga.
När det gäller ansvaret för våra tågstationer har Trafikverket ansvar för
perronger och trappor till perronger medan kommunen har ansvar för
omkringliggande områden såsom cykel och bilparkeringar, gång och
cykelvägar med mera.
För att förebygga brott och öka tryggheten kan man exempelvis installera
bättre belysning, röja sly samt i vissa fall ha kameraövervakning.”
Motionssvar
Tåget är ur miljösynpunkt ett mycket bra kommunikationsmedel, och
pendlingen med Upptåget har ökat kraftigt under de senaste åren.

forts.
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 48 forts
Under 2014 skedde inga anmälda våldsbrott eller stölder vid våra stationer,
däremot har skadegörelse skett.
Det genomförs ”trygghetsvandringar” enligt överenskommelsen med
polisen för att komma fram till förbättringspunkter i miljön.
Samhällsbyggnad bedriver sedan 2013 ett aktivt arbete för att förbättra
miljön runt våra tågstationer. Det innebär förstudier, kontakter med berörda,
detaljplaneändringar, projekteringar, ansökan om medfinansiering och
därefter genomförande.
Följande aktiviteter pågår vid tågstationsområdena:
Medhedby: Inget behov av åtgärder för närvarande.
Tierp: Arbete påbörjas inom kort för att tillgänglighetsanpassa trappan och
området ner i tunneln från södra sidan, det planeras även för åtgärder i
själva tunneln. Området på norra sidan om spåret håller på att få en ny
detaljplan, som ska ge en bättre miljö både för gående, cyklister och
bilförare (cykelparkeringar, nya gång- och cykelvägar samt ny
bilparkering). Arbetet påbörjas 2015.
Tobo: För närvarande pågår projektering av förändringar för en bättre
bilparkering, förändringsarbetet genomförs under 2015.
Örbyhus: Ett samarbete har skett tillsammans med ÖTV Företagarförening
och sedan 2014 med gruppen Utveckla ÖTV. Projektering har gjorts och
statliga medel har sökts men ansökan har fått avslag. En ny ansökan har
lämnats in. Vissa mindre åtgärder görs 2015, huvudåtgärderna planeras till
2016. Kameraövervakning accepteras inte av Länsstyrelsen.
Ordföranden i utskottet samhällsbyggnad Jonas Nyberg har den 18 maj
2015 besvarat motionen enligt ovanstående.
Yrkande
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) och Gunnar Larsson (FP) yrkar bifall till
motionen.
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.
Yttrande
Ingrid Larsson (FP) yttrar sig i ärendet.

forts.
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 48 forts

Propositionsordning
Kommunstyrelsens förslag ställs mot Lars-Göran Birkehorn Karlsens och
Gunnar Larssons yrkande. Ordförande finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
__________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 49

Dnr Ks 2015.514

1.1.7

Interpellation - Följer Tierps kommuns livsmedelsleverantörer svensk
miljö- och djurskyddslagstiftning? – Åsa Sikberg (M))

Beslut
Kommunsfullmäktige beslutar
att
interpellationen får framställas och besvaras nästkommande sammanträde.
Bakgrund
Ledamoten Åsa Sikberg har den 1 juni 2015 lämnat en interpellation om
kommunens livsmedelsleverantörer följer svensk miljö- och
djurskyddslagstiftning och ställer följande frågor:
- Vilka kriterier ställde kommunen om att företagens varor var
producerade enligt gällande svenska miljö- och djurskyddslagstiftningen
i den senaste livsmedelsupphandlingen,
- hur har kommunen arbetat med uppföljning och utvärdering av den
senaste livsmedelsupphandlingen,
- vilka slutsatser rörande levererad produkt kontra beställd har dragits,
- vilka eventuella åtgärder/förändringar kommer kommunen vidtag inför
nästa upphandling?
Sikberg skriver. ”I dag kan Sverige och andra EU länder ställa specifika
kvalitetskrav som t.ex. djurhälsokrav och miljökrav vid
offentligupphandling. Man behöver inte enbart ta lägsta pris. I Tierps
kommun finns det livsmedelsföretag som kontrolleras av kommunens
livsmedelsinspektörer och miljöinspektörer så att de följer svensk
lagstiftning. Vidare kontrollerar länsstyrelsens djurinspektörer att svenska
djurskyddskrav efterlevs hos kommunens djurföretagare.
Utifrån det är det rimligt att Tierps kommun efterfrågar att leverantörer
följer dessa lagar och regler vid livsmedelsupphandlingar. Annars bidrar
Tierps kommun till att försvåra för svenska leverantörer att konkurrera på
lika villkor. Kommunen kan även upphandla i olika livsmedels kategorier
samt dela in kommunen i mindre geografiska områden för att mindre företag
ska kunna ha möjlighet att vara med i en livsmedelsupphandling med
mindre volymer. Om efterfrågan finns så kan nya arbetstillfällen växa fram i
Tierps kommun och kommunen blir mer självförsörjande med livsmedel
och mindre sårbar.”
__________
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 50

Dnr Ks 2015.528

1.1.7

Interpellation – landstinget avlövar Vårdcentrum – BUP står nu utan
läkare i Tierp. Vad gör kommunen? – Gunnar Larsson (FP)

Beslut
Kommunsfullmäktiges ordförande beslutar
att
interpellationen inte får framställas på grund av att interpellationen inte
faller inom ramen för kommunens kompetensområde.
Bakgrund
Ledamoten Gunnar Larsson har den 4 juni 2015 lämnat en interpellation om
nedläggning av i BUP m.fl. vid Tierps Vårdcentrum och ställer följande
frågor:
- Vilken inställning har kommunen i dessa frågor?
- Vad görs och kommer att göras för att återställa och utveckla
vårdmöjligheterna i Tierp?
Larsson skriver: ” I UNT 2 juni kan vi läsa att läkarresurserna vid BUPmottagningarna i Tierp och Östhammar flyttas till Uppsala. Det är inte särskilt
svårt att föreställa sig de problem det kan innebära för unga människor med olika
svårigheter.
Vi känner också till de tidigare neddragningarna vid ögon- och öronmottagningarna
på Vårdcentrum i Tierp och det är heller inte svårt att föreställa sig de problem de
medför, särskilt för äldre människor. Det är bra att de borgerliga partierna i
landstinget i sitt budgetförslag kräver en återöppning av den stängda ögon- och
öronmottagningen.
Det är enligt Folkpartiets mening inte rimligt att människor ska tvingas göra
sjukbesök i Uppsala i onödan. Det är inte rimligt utifrån individen, det är inte
samhällsekonomiskt rimligt och det är inte rimligt om vi vill utveckla
attraktiviteten i Uppsalas kranskommuner. Istället måste vården flyttas så nära
patienten som möjligt – landstinget går helt fel väg. Patienten måste få stå i
centrum – inte landstingets organisatoriska problem.”
Yttrande
Kommunchef Yvette Axelsson informerar fullmäktige om vad kommunallagen
anger vara förutsättningar för framställan av interpellationer, vilket är att de faller
inom ramen för kommunens kompetensområde.
____________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 51

Dnr Ks 2015.352

1.1.7

Interpellation – Får alla barn del av förstärkt underhållsstöd – Marlene
Larsson (V)

Beslut
Kommunsfullmäktige beslutar
att
interpellationen får framställas och besvaras under sammanträdet.
Bakgrund
Ledamoten Marlene Larsson har den 21 april 2015 lämnat en interpellation
om följderna av förstärkt underhållstöd och ställer följande fråga:
- Kommer kommunen att sänka det ekonomiska biståndet som följd av att
underhållsstödet höjs?
Larsson skriver: ”Barnfattigdomen i Sverige har länge debatterats. Det har
dock gjorts alldeles för lite för att komma tillrätta med detta problem. En av
de viktigaste åtgärderna är att höja underhållsstödet för ensamstående
föräldrar. Vänsterpartiet har nu i en uppgörelse med regeringen fått igenom
att detta ska höjas med 300 kr per barn och månad. För många barn och
deras föräldrar innebär detta ett mycket välkommet tillskott till en ansträngd
ekonomi. För Vänsterpartiet är det viktigt att denna satsning kommer alla
barn till del. De barnfamiljer som har det allra svårast ekonomiskt är de som
lever på ekonomiskt bistånd.”
________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 52

Dnr Ks 2015.436

1.1.7

Interpellation - Innebär kommunens hantering av frysta bär risker? –
Sara Sjödal (C)

Beslut
Kommunsfullmäktige beslutar
att
interpellationen får framställas och besvaras under sammanträdet.
Bakgrund
Ledamoten Sara Sjödal har den12 maj 2015 lämnat en interpellation om
risker vid hantering av frysta bär och ställer följande frågor:
- Säkerställer våra befintliga rutiner att inte smittspridning sker via frysta
bär och bärprodukter?
- I det fall förtydligande eller tillägg behöver göras till våra rutiner i frågan
om bär och bärprodukter, när kommer det att ske?
- Varifrån kommer de bär och bärprodukter som vi serverar i vår regi?
- Finns det än vassare upphandlingskrav vi kan använda inför kommande
upphandling för att ytterligare förhindra att våra inköpta livsmedel
innehåller smittor av olika slag?
Sjödal skriver: ” I Ljungby pågår just nu kampen mot magsjuka.
Vinterkräksjukevirus spreds till de boende på ett av kommunens
äldreboende då det serverades hallonparfait med importerade hallon som ej
kokats innan servering. Cirka 6o personer, hyresgäster på äldreboendet,
tiotalet i personalen och några anställda i räddningstjänsten smittades. En
oerhört tragisk händelse som hittills inneburit tre dödsfall.
Jag önskar därför få reda på hur Tierps kommun arbetar för att inte
motsvarande ska inträffa hos oss. Hur säkerställer vi våra rutiner kring
livsmedelshanteringen av exempelvis frysta bär? Behöver förtydligande
kring hantering av livsmedel göras med hänvisning till det som skett i
Ljungby och i så fall när kommer det att göras? Jag önskar också få reda på
ursprungslandet för de bär och bärprodukter vi serverar på kommunens
boenden.
forts.

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 52 forts

Som en följd av detta är det aktuellt att undersöka om våra
upphandlingskrav kan skärpas för att våra livsmedel ska bli och vara
säkrare.”
___________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 53

Dnr Ks 2015.435

1.1.7

Interpellation - Stödjer Tierps kommun svensk livsmedelsproduktion i
alla lägen? – Sara Sjödal (C)

Beslut
Kommunsfullmäktige beslutar
att
interpellationen får framställas och besvaras under sammanträdet.
Bakgrund
Ledamoten Sara Sjödal har den12 maj 2015 lämnat en interpellation om
kommunen stödjer svensk livsmedelsproduktion och ställer följande frågor:
- Vilka krav lades till vid senaste upphandlingen som numera sätter
lägstanivån vid inköp av livsmedel?
- Serverar vi kött i form av blandprodukter, hel- och halvfabrikat som inte
uppfyller upphandlingskraven med avseende på de djurskyddskrav som
gäller för rent kött i form av exempelvis kotlett? I så fall, vilka
blandprodukter, hel- och halvfabrikat gäller det och hur många ton per
år?
- Serverar vi mjölk- och äggprodukter i form av blandprodukter, hel- eller
halvfabrikat som inte uppfyller upphandlingskraven som gäller för mjölk
respektive ägg med avseende på djurskyddskrav? I så fall, vilka
produkter gäller det och vilka mängder?
Sjödal skriver: ” För snart fem år sedan lade jag en motion i Tierps
kommunfullmäktige som syftade till att Tierps kommun skulle införa
upphandlingskrav så att minimikravet för de livsmedel vi köper in följer
svensk djur- och växtskyddslagstiftning. Jag har i efterhand konstaterat att
jag var alldeles för tidigt ute. S+Mp-majoriteten valde då att avslå motionen,
de var rädda för att vara föregångare och faktiskt göra skillnad för de
svenska lantbrukarna genom att kräva minimikrav som motsvarar den
svenska lagstiftningen lantbrukarna är ålagda att följa. Efter att hållit
livsmedelsupphandlingsdebatten varm i Tierps kommunfullmäktige har vi
kommit en bit på vägen. Numera innefattar kommunens upphandlingskrav
den svenska lagstiftningen i viss mån, hoppas jag, och i så fall är det bra.

forts.

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 53 forts

I dagsläget köps årligen tonvis med kött in till Tierps kommun i form av
olika blandprodukter, halv- och helfabrikat; korv, köttbullar, pyttipanna,
piroger etc. Till det kommer mjölk- och äggprodukter såsom pannkakor,
plättar, ost, glass, bordsmargarin etc. För att vi ska bli bättre, krävs att vi
sätter minimikrav i nivå med svensk djurskyddslagstiftning på alla
livsmedel. Oavsett om det är en köttbit eller en korv, ett glas mjölk eller en
pannkaka som ska serveras.
Jag anser att Tierps kommun skulle kunna bli bäst på att ställa
upphandlingskrav som ger säkra livsmedel och ligger i minst nivå med den
svenska lagstiftningen. Men då krävs att vi även ställer minimikrav på de
vegetabilier som vi upphandlar i nivå med svensk lagstiftning. Att bli bäst
handlar också om att vara lite drastisk och helt enkelt inte köpa in varor där
inget alternativ uppfyller de upphandlingskrav vi ställt. Alltså, finns det
ingen korv med kött som garanterat producerats med minimikraven vi ställt
i upphandlingen så får vi köpa in kött som uppfyller kraven och tillverka
korven själva. Tycker kommunen det är lite väl jobbigt kan man ju alltid
stryka korven från matsedeln och servera en köttbit som garanterat uppfyller
upphandlingskraven istället.
Det är nu dags att följa upp vad resultatet blivit på våra äldres och barns
tallrikar efter att kommunens nya upphandlingskrav tillämpats.”
__________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 54

Dnr Ks 2015.435

1.1.7

Interpellationssvar – Stödjer Tierps kommun svensk
livsmedelsproduktion i alla lägen? – Sara Sjödal (C)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
interpellationen anses besvarad.
Bakgrund
Fullmäktigeledamoten Sara Sjödal har § 51/2015 inlämnat en interpellation
om kommunen stödjer svensk livsmedelsproduktion i alla lägen.
Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson har den 2 juni 2015
hänvisat till svaret från upphandlingschefen som följer.
Interpellation till fullmäktige har inkommit gällande djurskyddskrav i
gällande livsmedelsavtal. Tierps, Heby, Östhammars och Knivsta kommun
gjorde gemensamma livsmedelsupphandlingar där Östhammar agerade
inköpscentral gällande kött, chark, ägg och mejeri och Tierps kommun
agerade inköpscentral gällande kolonial och djupfrysta produkter. Avtalet
gäller under perioden 2014-07-01-2016-06-30.
Frågeställning i interpellationen:
"Vilka krav lades till vid senaste upphandlingen som numera är sätter
lägsta nivå vid inköp av livsmedel?"
Följande krav ställdes angående djurhållning i Kött, chark och
mejeriupphandlingen:
4.1.14 Djuret ska vara helt bedövat när avblodning sker.
5.1.1 Djuret har transporterats max 8 timmar till slakt.
5.1.4 Fiskmjöl och kadavermjöl skall inte förekomma i foder till idisslare
5.1.6 Antibiotika till livsmedelsproducerande djur får användas endast efter
ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat.
5.1.7 Eventuell avhorning, kastrering eller andra kirurgiska ingrepp ska
endast ske efter bedövning

forts.

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 54 forts

5.1.8 Djuret skall vara helt bedövat när avblodning sker och vara helt
medvetslöst fram till dess att döden inträder.
5.1.9 För produkter av en köttråvara skall skriftlig information kunna
lämnas vid förfrågan om i vilket land djuret är fött, uppfött, slaktat och
förädlat.
Nötkött
5.2.1 Avmaskningsmedel skall endast användas efter ordination från
veterinär.
5.2.2 Nötkreatur över 6 månader bör ha tillgång till bete eller annan
utevistelse under en sammanhängande betessäsong. m två leverantörer
hamnar på samma anbudssumma kommer den leverantör som erbjuder kött
från utegående köttdjur att väljas.
5.2.3 Djuret skall ej bära anlag från rasen Belgisk Blå-Vit.
Fläskkött
5.5.1 Samtliga grisar, suggor och gyltor skall ha hållits lösgående. Suggans
rörelsefrihet får enbart begränsas tillfälligt om suggan uppvisar ett onormalt
beteende som utgör en uppenbar skaderisk för smågrisar eller fara för
skötaren.
5.5.2 Samtliga grisar skall ha haft utrymme med tillgång till separat hel
golvyta för vila och en separat gödselyta.
5.5.3 Samtliga grisar skall dagligen ha haft tillgång till material t ex strö,
som ger sysselsättning.
5.5.4 Svanskupering skall ej förekomma.
Ägg
6.2 Hela ägg och produkt av ägg skall ha producerats av höns som har haft
tillgång till värprede, sandbad och sittpinne.
6.3 Näbben på värphöns skall ej trimmas eller på annat sätt rutinmässigt
förändras.
Frågeställning i interpellationen:
"Serverar vi kött i form av blandprodukter, hel- och halvfabrikat som inte
uppfyller upphandlingskraven med avseende på de djurskyddskrav som
gäller för rent kött i form av exempelvis kotlett? I så fall, vilka
blandprodukter, hel- och halvfabrikat gäller det och hur många ton per år?"

forts.

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 54 forts.

I dagsläget serveras kött i form av blandprodukter, hel- och halvfabrikat
som inte uppfyller upphandlingskraven med avseende på de djurskyddskrav
som gäller för rent kött i form av exempelvis kotlett. Detta då
upphandlingen av rent kött inkluderades i upphandlingen för kött, chark och
ägg vilken ställde andra krav på djurskydd jämfört med upphandlingen av
kolonial och djupfrysta produkter. Omfattningen av inköp blandprodukter,
hel- och halvfabrikat med avseende på kött och animalier utom fisk är
12166 kg varav 5543 kg (46%) med svenskt ursprung och 6623 kg (54%)
med ursprung utanför Sverige.
Frågeställning i interpellationen:
"Serverar vi mjölk och äggprodukter i form av blandprodukter, hel-eller
halvfabrikat som inte uppfyller upphandlingskraven som gäller för mjölk
respektive ägg med djurskyddskrav? 1 så fall, vilka produkter gäller det och
vilka mängder?"
I dagsläget serveras mjölk- och äggprodukter i form av t ex pannkaka som
inte uppfyller upphandlingskraven med avseende på de djurskyddskrav som
gäller för upphandlingen ägg respektive mjölk. Detta då upphandlingen av
ägg respektive mjölk upphandlades separat. I dessa upphandlingar ställdes
andra krav jämfört med upphandlingen av kolonial och djupfrysta varor.
Omfattningen av inköp blandprodukter, hel- och halvfabrikat med avseende
på ägg och mjölk är 10226 kg varav 4890 kg (48%) med svenskt ursprung
och 5336 kg (52%) med ursprung utanför Sverige. Att notera i detta fall är
att tre produkter (samtliga pannkaka) utgör tillsammans 8736 kg (85%) av
den totala volymen.
Analys av kravställning
Kravställningen gällande djurskydd avseende rena kött-, ägg eller
mjölkprodukter följer svensk djurskyddslagstiftning, detta är dock inte
tydligt uttryckt gällande blandprodukter och charkprodukter eller övriga
mejeriprodukter. Här skulle kravställningen kunna vara betydligt
tydligare och antagligen också hårdare.
I kommande upphandlingen kan man eventuellt göra en hårdare och mer
specificerad kravställning utifrån produktgrupper, men i gällande avtal är
krav på utevistelse, värprede mm. Ställt på de "rena" produkterna.

forts.

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 54 forts

I upphandlingen avseende kolonial och djupfryst har följande krav ställts:
"Samtliga av anbudsgivaren offererade varor ska vid varje tidpunkt uppfylla
de kvalitetskrav och förpackningskrav som följer respektive vara och vid
varje tid gällande EU förordning, livsmedelslagstiftning,
livsmedelsförordningar, Livsmedelsverket samt Jordbruksverkets
föreskrifter samt av olika livsmedelsbranscher vedertagna regler om
livsmedel." Där kan vi i nästa upphandling ställa mer specifika
djurskyddskrav.
Yttrande
Sara Sjödal (C), Bengt-Olov Eriksson (S), Åsa Sikberg (M) och Gunnar
Larsson (FP) yttrar sig i ärendet.

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 55

Dnr Ks 2015.352

1.1.7

Interpellationssvar - Får alla barn del av förstärkt underhållsstöd –
Marlene Larsson (V)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
interpellationen anses besvarad.
Bakgrund
Fullmäktigeledamoten Marlene Larsson (V) har § 51/2015 inlämnat en
interpellation om förstärkt underhållstöd.
Ordförande för utskottet barn och unga, Kenneth Gunnarsson har den 29
maj 2015 hänvisat till svaret från verksamhetschefen för individ- och
familjeomsorgens att det ekonomiska biståndet, i form av försörjningsstöd,
grundar sig på den enskildes behov.
Till sitt stöd i handläggningen använder handläggare sig av riksnormen och
kommunens egna politiskt antagna riktlinjer. I enlighet med pkt 3.1.2. i
riktlinjerna ska inkomster i form av t.ex. underhållsstöd räknas bort från den
uträknade riksnormen. Riksnormen för 2015 är oförändrat och det innebär i
praktiken att det förhöjda underhållsstödet för ensamstående dras bort innan
utbetalning.
Alla, inte minst barnfamiljer, som lever en längre tid på försörjningsstöd
lever på marginalen. Detta oavsett om man är ensamstående eller inte. Att
ha särskilda regler för försörjningsstödet för ensamstående skulle innebära
att kommunen skulle bryta mot likabehandlingsprincipen som följer av
kommunallagens kap 2 § 2.
Det skulle dessutom innebära extra arbetsuppgifter vid handläggningen. Tid
som handläggaren behöver lägga ner på att stötta den enskilde på väg ut i
egen försörjning.
Yttrande
Marlene Larsson (V), Kenneth Gunnarsson (MP), Gunnar Larsson (FP),
Daniel Blomstedt (M) och Sara Sjödal (C) och yttrar sig i ärendet.
___________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 56
Gruppdiskussioner Visionen

Inför temadebatten utförs gruppdiskussioner gällande förslaget till den nya
visionen. I respektive grupp deltar ledamöter från de olika partierna.

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 57
Allmänpolitisk debatt – Tema Visionen

Debatten inleds med en presentation av resultatet från gruppdiskussionerna,
därefter debatteras visionen enligt fastställd debattordning.
_________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 58

Dnr Ks 2015.436

1.1.7

Interpellationssvar – Innebär kommunens hantering av frysta bär
risker? – Sara Sjödal (C)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
interpellationen anses besvarad.
Bakgrund
Fullmäktigeledamoten Sara Sjödal har § 50/2015 inlämnat en interpellation
om riskerna för kommunens hantering av frysta bär.
Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson har den 29 maj 2015
hänvisat till svaret från kostkonsulenten att samtliga kök inom Tierps
kommun lyder under livsmedelslagen. Detta medför bland annat att varje
kök är tvunget att ha en fungerande egenkontrollprogram där rutiner
framgår för att förhindra smittspridning samt säkerställa att maten som
serveras är korrekt ur ett hygienperspektiv. Dessa rutiner inkluderar
hantering av frysta importerade hallon vilka ska kokas en minut innan
beredning. Denna information har gått ut sedan tidigare till köken i
kommunen.1 samband med utbrottet i Ljungby gick även kostkonsulenten
ut med ett informationsmail till berörda enheter för att hålla dem
informerade kring rådande situation samt understryka gällande
rekommendationer från Livsmedelsverket.
Av de bär och bärprodukter vi köper till kommunens verksamheter kommer
37 % från Sverige, 58 % från övriga EU-länder och 5 % från länder utanför
EU. Att ställa höge krav i kommande livsmedelsupphandling skulle inte ge
några garantier för att situationer som den i Ljungby inte skulle inträffa.
Yttrande
Sara Sjödal (C), Bengt-Olov Eriksson (S) och Åsa Sikberg (M) yttrar sig i
ärendet.
__________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 59

Dnr Ks 2015.442

1.4.1

Remiss ”Region Uppsala 2017 – landstingets ansökan till regeringen
om att bilda region”

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förlag
att
tillstyrka att landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att den
1 januari 2017 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lag om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) och därmed att det i
Uppsala län bildas en region med direktvalt regionfullmäktige 2017.
Bakgrund
Landstinget i Uppsala län tillfrågar kommunerna om de ställer sig bakom att
landstinget hos regeringen ansöker om att få överta det regionala
utvecklingsansvaret och att det därmed bildas en region med direktvalt
regionfullmäktige 2017. I förfrågan anges att mycket tyder på att det enbart
kommer att finnas två alternativ för ansvaret över de regionala
utvecklingsfrågorna – länsstyrelserna eller landstingen. Innebörden med att
bilda ”Region Uppsala” är att landstinget och Regionförbundet går samman.
I förfrågan beskriver landstinget att syftet med att bilda regionen är att
stärka och utveckla Uppsala län utifrån tydliga politiska mål. Ett direktvalt
organ stärker den demokratiska legitimiteten för utvecklingsfrågorna. Egen
beskattningsrätt ger mer fördelar än medlemsavgifter. Ett politiskt organ
istället för två innebär en effektivisering och underlättar för medborgarna
samt att ett bättre helhetsgrepp kan tas. Som exempel ges kollektivtrafiken.
Kommunernas roll med direktinflytande över utvecklingsfrågorna, genom
kommunstyrelseordföranden och ledande inom opposition i nuvarande
förbundsstyrelse, uppges vara en av hörnstenarna i den fortsatta processen.
Yrkande
Bengt-Olov Eriksson (S) och Sara Sjödal (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Remiss angående kommunregionbildning.
Beslut delges
Landstinget i Uppsala län
Regionförbundet
______________
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 60

Dnr Ks 2015.397

1.2.5

Bildande av kommunalt bolag

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
bilda ett nytt aktiebolag, med arbetsnamn Tierps Energi & Miljö AB
(TEMAB) med utgångspunkt att Tierps Fjärrvärme AB (TFAB) blir
dotterbolag till TEMAB
uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med förslag på avgränsningar,
bolagsordning och ägardirektiv.
Reservation
Sven Lokander (M) lämnar skriftlig reservation./Bilaga.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 128/2015 behandlat ärendet.
Tierps kommun ökar i befolkning och antal företag, vilket förväntas
fortsätta i en högre takt än i dag. För att hålla de kommunala kostnaderna för
utvecklingen på en rimlig nivå behövs större enheter, och att det möjliggörs
för nya samarbeten med externa aktörer och fördjupade samarbeten med
interna aktörer.
Verksamheterna på Samhällsbyggnad är under kraftig utveckling, med nya
verksamhetsområden och förmodligen även helt nya verksamheter, denna
utveckling kommer även att kräva mycket stora investeringar. Kommunstyrelsens uppdrag till verksamheterna är också att möjliggöra för personer i
utanförskap att få utbildning, praktik eller arbete. Ett annat uppdrag är att
förbättra första intrycket ”Bilden av Tierp”. Våra kunder ställer fortlöpande
högre krav på kvalitet och bättre tillgänglighet.
Varför driva verksamhet i bolagsform
Genom att bilda TEMAB erhålls en större frihet för att snabbt hitta
lösningar för samarbeten med andra kommuner/bolag. Genom att TEMAB
blir ägare till TFAB så uppnås en ökad nyttjandegrad av bränslen, samt
samarbete runt eventuella framtida anläggningar för nyttjande av ny energi.
forts.
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 60 forts

Ta bort risken för jäv i samband med myndighetsutövning hos Bygg- &
Miljöenheten.
Från 2016 uppkommer en möjlighet till köp av tjänster och varor mellan
bolagen utan att gå via LOU (nya regler från 2016, ännu ej antagna).
Enligt SKL så är det vid bolagsbildningar som möjligheten finns till bra
styrning, höja kvalitén och få en större kundnöjdhet.
Inom Tierps Energi & Miljö AB kommer att finnas följande verksamheter:
Avgiftsfinansierade enheter är VA och Renhållningen samt
skattefinansierade enheten Gata/Park. Fysisk planering som idag ligger hos
Samhällsbyggnad föreslås överföras till Medborgarservice.

Genom att bilda en koncernmoder erhåller kommunen en bra styrning av
samtliga bolag, Det finns även en möjlighet till vinstöverföring mellan
bolagen. Detta bolag kan om så önskas bildas vid ett senare tillfälle.
Vid bildande av ett moderbolag/holdingbolag blir bolagsstrukturen enligt
nedan:

forts.

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 60 forts
Riskanalys
En person bör snarast efter beslut tillsättas för att utreda/genomlysa följande
riskområden:
 Skattekonsekvenser avseende framförallt momsfrågor på
tillgångssidan
 Sammanställd redovisning
 Delegationsordningen, vad kan föras över till bolag och inte
 Myndighetsutövning, vad måste ligga kvar hos kommunen
 Avtalsförhållanden, externa, interna och tillkommande
 Föreslå KF hur uppdrag, mål, och vision för bolaget kan se ut
 Gränsdragning mot Fysisk planering/Medborgarservice
 Arbeta fram riskanalys inför verksamhetsövergång till bolag
 Genomföra förhandlingar om verksamhetsövergång till bolag
Yrkande
Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sven Lokander (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Yttrande
Bengt-Olov Eriksson (S) och Anna Ahlin (C) yttrar sig i ärendet.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens förslag ställs mot Sven Lokanders yrkande.
Ordförande finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 61

Dnr Ks 2015.394

7.1

Återvinningscentraler samt hantering av miljöfarligt avfall

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
godkänna föreslagen utvecklingsplan för Tierps kommuns
återvinningscentraler samt miljöstationer.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 129/2015 behandlat ärendet.
Verksamhet Renhållning har utvärderat befintlig status av Tierps kommuns
Återvinningscentraler och miljöstationer. I utvärderingen ligger även förslag
till utveckling av Återvinningscentralerna samt hantering av farligt avfall
från hushållen (miljöstationer), se bilaga 1 för mer detaljerad information.
Utvecklingsförslagen baseras på att höja nivån av återvinning, arbetsmiljö,
tillgänglighet, säkerhet för besökare och anställda, kostnadsoptimering samt
uppfyllnad av rådande miljökrav.
Godkänns utvecklingsplanen kommer projektering av byggnationen för
utveckling av Gatmot att påbörjas.
Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna är beskrivna i ”Återvinningslyftet 20152017 för Tierps kommun”. Där investeringar krävs skall kostnaden täckas
av taxan för renhållning, grundavgiften.
Projekteringar kommer påvisa den mer exakta byggkostnaden då
uppdaterade mängdförteckningar finns som underlag.
Byggkostnad kommer att redovisas för kommunstyrelsen innan
verkställande av byggnationen.
Projekteringskostnad beräknas totalt till 600 000 kr för utvecklingsbehoven
av Gatmots återvinningscentral. Kostnaden för projektering inryms inom
ramen av beviljade investeringsanslag för 2015.
__________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 62

Dnr Ks 2013.333

3.1.1

Förslag till ersättning av detaljplan för fastigheten Libbarbo 2:5
samt del av Libbarbo 2:41 och S:2

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
godkänna granskningsutlåtande och det reviderade planförslaget antagandehandling
anta detaljplanen enligt Plan- och bygglagen 5 kap. §27 (PBL 2010:900).
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 130/2015 behandlat ärendet.
Förslag till ersättning av detaljplan för fastigheten Libbarbo 2:5 samt del av
Libbarbo 2:41 och S:2 har upprättats med normalt planförfarande och har
varit föremål för granskning under tiden 29 januari 2015 till 26 februari
2015.
Planens syfte är att få till stånd byggnation i form av bostäder och
centrumverksamhet samt en separat parkeringsyta som ska tjäna som allmän
pendlarparkering i anslutning till tågstationen.
__________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 63

Dnr Ks 2014.368

3.1.1

Förslag till ersättning av detaljplan för Ängsvägen, fastigheterna
Tierp 101:3, 101:5, 102:1 samt del av Tierp 2:1

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
godkänna granskningsutlåtande och det reviderade planförslaget antagandehandling
anta detaljplanen enligt Plan- och bygglagen 5 kap. §27 (PBL 2010:900).
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 131/2015 behandlat ärendet.
Förslag till ersättning av detaljplan för Ängsvägen, fastigheterna
Tierp 101:3, 101:5, 102:1 samt del av Tierp 2:1, har upprättats med normalt
planförfarande och har varit föremål för granskning under tiden 6 mars 2015
till och med 10 april 2015.
Planförslaget syfte är att strypa trafikflödet till och från Ängsvägen via
Blomstergatan och på så vis skapa en säkrare miljö för de boende och
förbipasserande på Blomstergatan. Vidare möjliggör planförslaget för ett
skapande av en sammanhängande fastighet för Tierp 101:3 och Tierp 102:1,
där användningsändamålen ”verksamheter”, ”kontor” och ”lager” medges.
Planförslaget syftar också till att skapa en enhetlig plan för den norra delen
av Ängsvägens industriområde.
__________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 64

Dnr Ks 2015.438

1.6.2

Förslag till ändring – Regler och avgifter för pedagogisk verksamhet
för barn 1 – 13 år

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
anta föreliggande förslag till Regler och avgifter för pedagogisk verksamhet
för barn 1 – 13 år
reglerna gäller från och med 1 juli 2015
nuvarande regler enligt beslut i kommunfullmäktige § 71/2011 och
§ 136/2013 upphör att gälla från samma tidpunkt
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda behov och förutsättningar för
utökade öppettider.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 132/2015 behandlat ärendet.
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa
Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast den
sista december varje år. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att
kommunen följer villkoren i förordningen.
Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket
indexeras. De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan och
ska tillämpas från och med den 1 juli 2015.
Förskola
Avgiftstak*
Barn 1
3%
Barn 2
2%
Barn 3
1%

Dock högst
1 287 kr
858 kr
429 kr

forts.

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

Nuvarande
taxa
1 260 kr
840 kr
420 kr

§ 64 forts

Fritidshem
Avgiftstak*
Barn 1
2%
Barn 2
1%
Barn 3
1%

Dock högst
858 kr
429 kr
429 kr

Nuvarande
taxa
840 kr
420 kr
420 kr

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är för närvarande 42 890
kr.
* Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk
omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem samt omsorg som
erbjuds enligt 25 kap 5 § skollagen (2010:800) under tid då förskola eller
fritidshem inte erbjuds. Förordning (2011:678).
De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att
öka och därför har statsbidraget minskats i motsvarande omfattning, vilket
redan gjordes när ramarna för 2015 fastställdes. Det innebär att
förordningsändringen inte ytterligare kommer att påverka den bidragsram
som fastställts för varje kommun för 2015. Statsbidraget betalas ut av
Skolverket två gånger per år, senast den 31 mars och den 30 september med
hälften av bidraget per gång.
Med anledning av de nya förutsättningarna för maxtaxan föreslås en
justering av nu gällande avgiftsuttag. Justering föreslås göras i enlighet med
de av Skolverket redovisade avgiftstaken.
Bilaga: Reviderat förslag av de av kommunfullmäktige § 71/2011 fastställda
Regler och avgifter för pedagogisk verksamhet för barn 1 – 13 år.
I det reviderade förslaget har det nya taxeförslaget förts in samt ett antal
förändringar av textinnehållet. Förändringarna har markerats med kursiv
stil.
Yrkande
Daniel Blomstedt (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
__________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 65

Dnr Ks 2015.345

1.3.6

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län

Jäv
Ledamot i Samordningsförbundet Pia Wårdsäter (S) deltar inte i
fullmäktiges behandling och beslut i ärendet på grund av jäv.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
för sin del godkänna Samordningsförbundet Uppsala läns årsredovisning
2014
tillstyrka att ansvarsfrihet beviljas för ledamöter i Samordningsförbundet
Uppsala läns styrelse, för verksamhetsåret 2014.

Bakgrund
Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och
årsredovisning för 2014 och tillstyrker at ledamöterna beviljas ansvarsfrihet.
Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets
styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. Förbundet emotser
protokollsutdrag från fullmäktige så snart ärendet behandlats.
Beslutsunderlag
- Revisionsberättelse 2014
- Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014
- Årsredovisning 2014
Delges
Samordningsförbundet Uppsala län

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 66

Dnr Ks 2015.443

1.2.6.1

Begäran om entledigande som ledamot i kommunfullmäktige – Krister
Aspgren (S)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
bevilja framställan om entledigande och hemställer hos Länsstyrelsen i
Uppsala län om ny sammanräkning.
Bakgrund
Krister Aspgren har i en skrivelse inkommen den 13 maj 2015 begärt
entledigande som ledamot kommunfullmäktige.
Delges
Krister Aspgren
Länsstyrelen i Uppsala län
Fullmäktiges sekreterare
Lönecentrum
Troman

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 67

Dnr Ks 2015.443

1.2.6.1

Begäran om entledigande som ersättare i Tierps Fjärrvärme AB –
Krister Aspgren (S)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
bevilja entledigande.
Bakgrund
Krister Aspgren har i en skrivelse inkommen den 13 maj 2015 begärt
entledigande som ersättare i Tierps Fjärrvärme AB.
Delges
Krister Aspgren
Tierps Fjärrvärme AB
Lönecentrum
Troman

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 68

Dnr Ks 2015.492

1.2.6.1

Begäran om entledigande som ledamot i Demokratiberedningen–
Gunilla Pettersson (M)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
bevilja entledigande.
Bakgrund
Gunilla Pettersson har i en skrivelse inkommen den 28 maj 2015 begärt om
entledigande som ledamot i Demokratiberedningen.
Delges
Gunilla Pettersson
Demokratiberedningen
Lönecentrum
Troman

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 69
Val av ersättare i Tierps fjärrvärme AB

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
i Tierps Fjärrvärme AB under tiden den 9 juni 2015 – 31 december 2018
utse:
Ersättare
Erika Aspgren Wallin (S)
Gällbo 223
819 61 Skärplinge
Bakgrund
Kommunfullmäktige beviljade § 67/2015 Krister Aspgrens (S) framställan
om entledigande som ersättare i Tierps Fjärrvärme AB.
Delges
Den valde
Tierps Fjärrvärme AB
Lönecentrum
Troman

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 70
Val av ledamot i Demokratiberedningen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
i Demokratiberedningen under tiden den 9 juni 2015 – 31 december 2018
utse:
Ledamot
Emma Lokander (M)
Ersta 310
815 92 Tierp
Bakgrund
Kommunfullmäktige beviljade §68/2015 Gunilla Petterssons (M)
entledigande som ledamot i Demokratiberedningen.
Delges
Den valde
Demokratiberedningen
Lönecentrum
Troman

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 71
Delgivningar

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
delgivningen tas som en anmälan till protokollet.
Bakgrund
Fullmäktiges ledamöter och ersättare delges
Dnr Ks 2015.485
Handl nr 2015.3164
Beslut från Länsstyrelsen i Stockholm om att Catarina Deremar är förordnad
som begravningsombud för kommunen t.o.m. den 31 december 2018.
Dnr Ks 2015.292
Länsstyrelsens protokoll från sammanträde den 29 april 2015 om utsedd
ersättare i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna efter avgående
ersättare Christer Landén. Ny ersättare är Robert Brandt för tiden 29 april
2015 t.o.m. den 14 oktober 2018.
Dnr Ks 2014.799
Gemensam räddningsnämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner
har antagit ett uppdaterat avtal om gemensam räddningsnämnd från 201501-01. Fullmäktige beslutade om avtalet 2014-12-16 § 151.
Dnr Ks 2015.298
Handl nr 2015.3096
Protokoll från Älvkarleby kommunfullmäktige 2015-04-29 §§ 46-47.
Beviljande av ansvarsfrihet för It- och Lönenämnden, med hänvisning till
revisionsberättelse 2014.
Dnr Ks 2015.298
Handl nr 2015.3102
Protokoll från Knivsta kommunfullmäktige 2015-04-23 §§ 95-97.
Beviljande av ansvarsfrihet för Lönenämnden, med hänvisning till
revisionsberättelse 2014.
Protokoll från Demokratiberedningen 2015-04-22 §§ 6-13,2015-05-18 §§
14-17, www.tierp.se
Protokoll från Integrationsberedningen 2015-03-23 §§ 1-4, 2015-04-23 §§
5-10, 2015-05-21 §§ 11-14, www.tierp.se
__________
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

