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Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 72
Allmänhetens frågestund

Inga frågor inkommer från allmänheten.
_________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 73
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 2015.363
En person i Örbyhus lämnade den 24 april en fråga om det är möjligt att
göra redovisningen av kommuninvånarnas postlåda mer tillgängligt för
medborgarna någonstans på hemsidan än bara i själva protokollen. Det blir
mer tydligt för samtliga medborgare hur synpunkter/frågor mottas och följs
upp och troligen undviks att samma frågor skickas in till postlådan, det blir
lättare att se vilka frågor som hanterats utan att behöva leta igenom i
protokollen.
Chef för Processtöd svarade personen den 12 maj att det var ett bra förslag
och att en sådan webbsida kopplat till postlådan på webb kommer att
upprättas under hösten.
Dnr Ks 2015/671
2.7.3
Den 29 juli gavs ett förslag från en person i Tierps köping att öppna ett
musikkafé i Tierp där ungdomar kan gå på sin fritid eller på sin heltimme
från skolan för att mötas, lyssna på musik och fika. Genom att samarbeta
med estetlinjen på Högbergsskolan kan estetlinjen möjliggöras att ha sina
lektioner där . Samarbete med Studiefrämjandet kan möjliggöra att
spelningar kan arrangeras och förbättra för ungdomar som vill skapa musik.
Personen utvecklar gärna idén tillsammans med kommunen.
Ungdomskonsulenten svarar att ett musikcafé är intressant och att något
sådant kanske kan vara lämpligt på fritidsgården i Tierp. Något hinder för
samarbete med Estetlinjen finns inte, vilket också Kultur och fritid haft
tidigare.
forts.
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 73 forts
Det finns en scen på fritidsgården i Tierp där spelningar med lokala
band hölls en gång i månaden förut, men att det varit svårt att locka band att
spela där. Utrustning finns. Information om fika på alla fritidsgårdarna
lämnas också. Ungdomskonsulenten vill gärna träffa personen för att bolla
idéer.
Dnr Ks 2015.673
2.7.3
Den 31 juli skrev en person i Skärholmen att det skulle vara bra om det
finns en direktlänk till kommunens naturreservat och andra besöksvärda
naturområden på startsidan ”Uppleva och göra” på tierp.se. Synpunkten har
lämnats till Fritidsintendent för besvarande.
Dnr Ks 2015.684
2.7.3
En person från Örbyhus lämnade den 7 augusti två förslag.
1. Kommunen skulle kunna dela ut Snigelfritt till kommunens invånare
om kommunen blir kvitt mördarsniglarna, vilka nu är ett gissel.
2. En skylt att det finns ett bad i Örbyhus borde sättas upp, exempelvis
vid infarten vid macken.
Fråga ett är lämnad till Bygg och miljöchef för besvarande och fråga två är
lämnad till Chef Renhållning för besvarande.
Dnr Ks 2015.722
2.7.3
En person i Arvidsbo undrar den 26 augusti om det är av intresse för
kommunen att utrota den extremt giftiga jättehundlokan i dikena på
Arvidsbovägen, där det finns jättemycket av denna växt. Flera andra
kommuner har ett utrotningsprogram. Personen lämnar fakta kring växtens
giftiga egenskaper såsom fototoxisk verkan, då växtsaft hamnar på huden
och orsakar eksem och vätskefyllda blåsor som kan ge livslånga men, samt
risken för allergisk påverkan. Frågan är lämnad till chef inom
verksamhetsområdet Samhällsbyggnad för besvarande.
Dnr 2015.747
2.7.3
En person i Örbyhus lämnar den 2 september in ett önskemål om ett
cykelställ vid Tobo korsningen Bruksvägen/Louise de Geervägen. Detta för
att skolungdomarna ska kunna ställa cyklarna där när de ska till skolan. Idag
ställs cyklar vid ett privat bostadsrättshus så det inte finns plats för de som
bor där och när cykelstället är fullt ställs cyklar mot huset vilket orsakat
skador på fasaden. Önskemålet är lämnat till chef för Gata Park för
besvarande.

forts.
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 73 forts
Dnr Ks 2015.748
2.7.3
Den 3 september lämnar en person i Tierp en synpunkt om att inte behöva
ha en brun behållare för hushållsavfall på tomten, då hushållet komposterar
hushållsavfallet själv och skapat prima matjord. Detta utifrån
tidningsartiklar om eventuell ny ordning för sophämtningen. Personen
hoppas på att kommunen beaktar självkompostering av hushållsavfall i det
nya regelverket, också utifrån att det finns en hel del hushåll som gör detta,
inte bara personen själv. Chef för Renhållning svarar den 3 september att
stor hänsyn kommer att tas för de som vill ha hemkompostering. Ytterligare
information ges om att översyn av taxorna kommer att ske under 2016 samt
krav på verksamheterna i kommunen att också ha matavfallsinsamling.
Yttrande
Jonas Nyberg (S) förtydligar när det gäller ärendet om musikcafé att
kommunen inte har någon estetlinje men att samarbete på det sätt som
beskrivs skulle kunna ske med kulturskolan, vilket verksamheten behöver
återkoppla om till frågeställaren.

Delges
Ungdomskonsulent Kultur och fritid
________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 74

Dnr Ks 2015.757

1.1.6

Anmälan om motion Läktare till konstgräsplanen – Urban Blomster (V)
och Marlene Larsson (V)

Kommunfullmäktige beslutar
att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund
Urban Blomster och Marlene Larsson lämnar den 3 september en motion
om att en läktare behöver byggas till konstgräsplanen. Konstgräsplanen har
blivit en stor framgång för både unga som äldre invånare. Dam och
herrmatcher spelas på en ganska hög nivå på denna plan och även
ungdomsmatcher och träning drar publik.
Utifrån detta förslår Blomster och Larsson att en mindre läktare byggs och
att detta sker i samarbete med föreningarna, samt att uppdraget att
genomföra byggnationen går till byggprogrammet på gymnasieskolan.

Delges
Sekreterare kommunstyrelsen
____________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 75

Dnr Ks 2015.683

1.1.7

Anmälan om Interpellation Tidsstyrning inom äldrevården –
Gunnar Larsson (FP)

Kommunfullmäktige beslutar
att
interpellationen får framställas och kommer att besvaras under
sammanträdet.
Bakgrund
Ledamoten Gunnar Larsson har den 7 augusti 2015 lämnat in en
interpellation om hur Landskrona kommun, genom att lämna sitt system
med minutstyrning inom hemtjänsten, uppnått budget i balans samtidigt som
både personal och äldre verkar uppleva åtgärden mycket positivt. Mindre
stress och större frihet att använda tiden så att de äldre trivs rapporteras.
Källa: Svenska Dagbladet den 5 augusti. Ett liknande system finns i
Upplands Väsby uppger Gunnar Larsson.
Larsson skriver att en övergång från minutstyrning till friare system borde
kunna förenkla införandet av ”laga-mat-garanti”, vilket Folkpartiet i Tierp
lade en motion om före sommaren.
Folkpartiet vänder sig mot ”…stelbent tidsstyrning i våra kommunala
verksamheter, inte minst i de verksamheter som rör omsorgen om våra
medborgare” och frågar i interpellationen ordföranden i utskottet Arbete och
Omsorg, Pia Wårdsäter (S), följande:


Hur ser kommunledningen på hemtjänstens ökade omfång,
kostnader och tidsstyrning?
 Är kommunledningen beredd att studera erfarenheterna från till
exempel Landskrona och Upplands Väsby?
 Kan kommunledningen tänka sig att arbeta för att personalen kan
använda sin tid friare i samråd med de äldre?
____________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 76

Dnr Ks 2015.743

1.7.7

Anmälan om Interpellation Varför följer inte kommunen lagen? –
Sara Sjödal (C)

Kommunfullmäktige beslutar
att
interpellationen får framställas och kommer att besvaras nästkommande
sammanträde.
Bakgrund
Sara Sjödal har den 1 september 2015 lämnat in en interpellation om varför
kommunen inte följer lagen när det gäller ogräset Flyghavre. Detta ogräs är
ett av de mest besvärliga ogräsen i Sverige och därav ska all mark enligt lag
hållas fri från axade plantor. Fastighetsägare eller den som har
nyttjanderätten av marken ansvarar för bekämpningen.
Sjödal anger vidare att Åkertistel också är ett mycket besvärligt ogräs som
genom sina luftburna frön sprider sig över längre sträckor.
Kommunen sköter inte sina grönytor på ett tillräckligt bra sätt, vilket Sjödal
anser är särskilt respektlöst mot de ekologiska odlare vars åkerarealer
gränsar till kommunens ogräsland men också mot övriga lantbrukare som
drabbas. De ekologiska odlarna har särskilt begränsade resurser att bekämpa
ogräs. Konsekvenserna av den dåliga skötseln blir för dem fler
arbetstimmar, ökade kostnader och ökad klimatbelastning i form av extra
körtimmar med traktor.
Sjödal efterlyser kommunens ansvarstagande och att föregå med gott
exempel i frågan.
Följande frågor ställs:
-

När kommer kommunen att handplocka befintlig flyghavre på sina
marker för att förhindra att den drösar?
- Hur kommer kommunens åkerarealer att skötas i fortsättningen för
att förhindra att flyghavren uppförökas?
- Hur kommer kommunens åkerarealer att skötas i fortsättningen för
att förhindra fröspridning av besvärliga ogräs, exempelvis
Åkertistel?
___________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 77

Dnr Ks 2015.742

1.7.7

Anmälan om Interpellation Radikalisering i Tierps kommun? –
Gunnar Larsson (FP)

Kommunfullmäktige beslutar
att
interpellationen får framställas och kommer att besvaras nästkommande
sammanträde.

Bakgrund
Gunnar Larsson lämnar den 1 september 2015 en interpellation om att det
pågår en djupt olycklig och oroande polarisering och radikalisering i dagens
värld, så också i vårt land. Rapporter kommer om unga människor som
ansluter sig till mördarorganisationer, att stenkastning sker mot polis och
ambulans och om en mobb som i vissa områden trakasserar människor för
att deras sätt att leva inte faller mobben på läppen.
Flyktingsförläggningar angrips och bränns ner och tiggare angrips. Laglig
reklam rivs ner som inte faller en mobb på läppen.
Detta kan inträffa, och inträffar förmodligen, i vår kommun enligt Larsson.
Vidare citerar Larsson inrikesminister Anders Yngman från en artikel i
Expressen den 5 juli. Där framgår att inrikesministern ser kommunerna som
centrala i det förebyggande arbetet mot radikalisering, och att en
handlingsplan nu tas fram med flera verktyg inom ramen för det
förebyggande arbetet.
Larsson ställer följande frågor till kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson (S):
-

Hur ser kommunledningen på problemet med radikalisering i vård
kommun, inte minst när det gäller islamisk radikalisering och
rekrytering till mördarorganisationen Daesh?
- Vilken beredskap har kommunen att agera i dessa frågor?
- Vilka kontakter har kommunen med andra kommuner och med
brottsbekämpande myndigheter i dessa frågor?
___________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 78

Dnr Ks 2015.776

1.1.7

Anmälan om Interpellation Flyktingar som lider av Post Traumatic
Stress Disorder (PTSD) – Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
interpellationen får framställas och kommer att besvaras nästkommande
sammanträde.
Bakgrund
Lars-Göran Birkehorn Karlsen lämnar den 14 september in interpellation
om att mer än 50% av de flyktingar som har upplevt krig och tortyr i sitt
hemland utvecklar PTSD. Karlsen ställer följande frågor till kommunalrådet
Bengt-Olov Eriksson (S):
-

Hur många flyktingar som lider av PTSD bor det i Tierps kommun?
Hur har kommunen förberett sig för att kunna bemöta dessa på rätt
sätt?
____________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 79

Dnr Ks 2015.514

1.1.7

Interpellationssvar ”Följs svensk miljö- och djurskyddslagstiftning av
kommunens livsmedelsleverantörer?”

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
interpellationen anses besvarad.
Bakgrund
Fullmäktigeledamoten Åsa Sikberg (M) har § 49/2015 inlämnat en
interpellation med frågeställning om kommunens livsmedelsleverantörer
följer svensk miljö- och djurskyddslagstiftning. Ytterligare frågor
preciseras:
- 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?
Kommunstyrelsens ordförande ger den 8 september 2015 som svar att han
hänvisar till yttrande från upphandlingschefen, vilket är enligt följande:
Bakgrund
Interpellation till fullmäktige har inkommit gällande djurskyddskrav i
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.

forts.
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 79 forts.
”Vilka kriterier efterfrågade kommunen av företagen att deras varor var
producerade enligt den svenska miljö- och djurskyddslagstiftningen i sina
livsmedelsupphandlingar?”
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
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.

forts.
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 79 forts
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.
”hur har kommunen arbetat med uppföljningen av upphandlingarna att
kommunen fick det som den beställde?”
Kommunen har inte gjort någon ingående undersökning huruvida samtliga
ersättningsprodukter har motsvarat helt ursprungsartiklarna. Men det är
upphandlat att leverantören endast får ersätta med produkter som uppfyller
samma krav. I och med att upphandlingarna delades upp i mindre delar har
detta även medfört ökat administration gällande inköpsstatistik och
möjlighet till uppföljning.
”vilka slutsatser och eventuella åtgärder har kommunen vidtagit inför
nästa upphandling?”
Analys av kravställning
Generellt vid upphandling av samtliga livsmedel så har miljöanpassad
upphandling beaktats vid upphandling. För kommunen innebär de krav som
följer av handledningen en miniminivå, och krav på miljö- och
djurskyddslagstiftning ska därför alltid ställas minst i enlighet med denna.
Miljöstyrningsrådets kriterier för offentlig upphandling eller likvärdigt, ska
användas som stöd vid upphandlingsarbetet.
Kravställningen gällande djurskydd avseende rena kött-, ägg eller
mjölkprodukter följer svensk djurskyddslagstiftning med spetskrav, detta är
dock inte tydligt uttryckt gällande blandprodukter och charkprodukter eller
övriga mejeriprodukter. Här följer Miljöstyrningsrådets krav (MSR) där så
är möjligt. 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. I
upphandlingen för gällande avtal delades upphandlingen upp i flera små
områden för att öppna upp för mindre producenter. Med facit i hand så kan
vi konstatera att marknaden inte tycks vara redo för detta.

forts.
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 79 forts
Trots att upphandlande kommuner gick ut med informationsmöten långt
före upphandlingens början där man uppmanade små leverantörer att se över
samarbete gällande transport mm. blev responsen svag, vilket medförde att
alla kommuner inte fick in anbud inom alla områden.
Kommande upphandlings fokus bör läggas på att ställa krav i enlighet med
svensk lagstiftning samt med den ambition vi har för hur våra livsmedel ska
odlas eller födas upp. Om vi ställer höga och relevanta krav, måste vi också
vara medvetna om att detta kan utestänga vissa producenter, att det kan
minska antalet produkter samt öka kostnaderna. Detta oberoende om man
utvärderar genom tilldelningskriterier, ekonomiskt mest fördelaktiga, eller
enligt lägsta pris, då prisbilden styrs av kravställningen, inte av
utvärderingsmodell.
Lagstiftningen tillåter inte att man gynnar lokala leverantörer, det finns
heller inga objektiva kriterier att en gris skulle må bättre av att födas upp i
Tierp än i Svalöv, utan det är under vilka premisser som djuret föds upp som
bör vara relevant vid kravställandet. Det tycks också saknas ett lokalt
intresse eller marknad att svara upp mot offentliga upphandlingar, de
samverkande kommunerna kommer dock även i fortsättningen att göra vad
som är möjligt för att även mindre leverantörer ska ha möjlighet att lämna
anbud. Detta måste dock vägas mot den administrativa belastning och ökade
kostnaderna för kommunen detta medför.
Yttrande
Åsa Sikberg (M), Jenny Lundström (MP), Bengt-Olov Eriksson (S), Gunnar
Larsson (FP) och Sara Sjödal (C) yttrar sig i ärendet.
____________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 80

Dnr Ks 2015.683

1.1.7

Interpellationssvar ”Tidsstyrning inom äldrevården”

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
interpellationen anses besvarad.
Bakgrund
Ledamoten Gunnar Larsson har § /2015 lämnat in en interpellation om hur
Landskrona kommun, genom att lämna sitt system med minutstyrning inom
hemtjänsten, uppnått budget i balans samtidigt som både personal och äldre
verkar uppleva åtgärden mycket positivt. Larsson ställer tre frågor till
ordförande i utskottet Arbete och omsorg.
Pia Wårdsäter (S) svarar den 10 september på frågorna enligt följande:
Hur ser kommunledningen på hemtjänstens ökade omfång, kostnader och
tidsstyrning?
Volymerna för hemtjänst och hemsjukvård ökar nationellt, dels för att antal
äldre i befolkningen ökat men också för att den avancerade hemsjukvård
som kan utföras i hemmet har utvecklats. Befolkningen i Tierp följer den
nationella trenden därav volymökningarna
Tierps kommun använder inte modellen tidsstyrning idag som en detaljerad
styrning vid utförandet av insats. Idag får man behovsprövade beslut för
insatser som genererar en schablontid som till exempel insatsen personlig
omvårdnad kan det ingå dusch, toalettbesök med mera. Vid upprättande av
genomförandeplaner kommer vårdpersonalen överens med kunden om hur
denne vill ha tiden fördelad och på vilka aktiviteter. Biståndsbesluten utgår
ifrån Övergripande riktlinjer för äldre personer med funktionsnedsättning
Socialtjänstlagen (SoL), antagna av kommunfullmäktige 11 juni 2013 § 67,
detta för en rättssäker och likvärdig utredning för alla medborgare.

forts.
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 80 forts
Kan kommunen tänka sig att arbeta för att personalen kan använda sin tid
friare i samråd med de äldre?
Alla insatser beviljas idag utifrån den enskildes behov. Genom att ha
riktlinjer säkerställs att medborgarna har tillgång till jämlik vård och
omsorg. I genomförandeplanen påverkar kunden hur och när insatsen utförs.
En av anledningarna till att tidsmätningssystemet införts är behovet av att
ersätta utförarna på ett konkurrensneutralt sätt i samband med införandet av
insatser inom LOV.
Yttrande
Gunnar Larsson (FP) och Pia Wårdsäter (S) yttrar sig i ärendet.
__________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 81

Dnr Ks 2011.453

Ny vision för Tierps kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
fastställa Tierps kommuns vision enligt Demokratiberedningens förslag
och därmed upphäva nuvarande vision
uppdra till kommunstyrelsen att föreslå indikatorer/mått på makronivå
fastställa en plan för att få visionen att genomsyra all verksamhet, i planen
ska ingå implementering i styrdokumenten och verksamheterna, samverkan
med näringsliv, organisationer och föreningar för att uppnå visionen, och
hur bolagen involveras
ge demokratiberedningen i uppdrag att årligen genomföra ett öppet möte på
temat ”Hur blir visionen verklighet - hur gör vi det här ihop?”.
Reservation
Gunnar Larsson (FP) lämnar skriftlig reservation./Bilaga.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har §151/2015 behandlat ärendet.
Kommunfullmäktige har §92/2012 beslutat att uppdra till
Demokratiberedningen att ansvara för visionsarbetet.
Demokratiberedningen har tagit fram ett förslag till ny vision för Tierps
kommun. Arbetet med det nya visionsarbetet inleddes med en workshop
med fullmäktiges ledamöter. Utifrån denna, dokumentation från tidigare
dialoger (i bl.a. bilden av Tierp, bostadsförsörjningsplanen och
besöksnäringsseminarierna), resultaten från SCBs medborgarundersökningar, kommunens översiktsplan, mål och policys m.m. togs ett
underlag fram. Underlaget användes i de omfattande medborgardialoger
som genomförts under våren 2015. Utifrån medborgardialogerna
omarbetades underlaget till ett förslag till ny vision.
Förslaget temadiskuterades i kommunfullmäktige 2015-06-09. Efter
temadiskussionen har vissa omarbetningar gjorts, se bilaga ” Omarbetning
av visionen utifrån KFs temadiskussion”.

forts.
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 81 forts.
För att fullmäktige ska kunna följa att kommunen som helhet närmar sig
visionen krävs indikatorer/mått på s.k. makronivå. Fullmäktige fastställer
dessa. De olika verksamhetsområdena i organisationen sätter indikatorer på
mikronivå (dvs för sina verksamheter).
Det nya förslaget lyder som följer:
Vision för Tierps kommun
Tierps kommun är en grön och harmonisk oas för hela livet.
Här förenas landsbygdens lugn med närheten till storstadens puls.
Vi använder kraften ur vår historia och med engagemang och företagsamhet
går vi gemensamt tryggt in i framtiden.
Visionens konkretiserande i tre arenor
LIVSARENAN
I Tierps kommun har vi stora ambitioner för vårt samhälle. Tierp ska vara
en kommun att räkna med. En kommun att upptäcka. Att växa upp i. Att bo
i. Och leva ett rikt liv i.
Föräldrar och barn ska känna sig trygga och veta att barnen får bästa möjliga
start i livet i Tierps kommun. Förskola och skola ska vara jämlik och hålla
högsta kvalitet. Varje elev ska ges förutsättningar till en fast förankring i
vuxenlivet. Ungdomar har minst gymnasieutbildning, eftersom det ger
tillträde till arbetsmarknad och vidare studier. Nyanlända måste få chanser
att komma in i samhället. Ökad delaktighet och inkludering är kommunens
sammanhållande kitt. Alla ska ha en plats i samhället och känna sig
behövda.
På ålderns höst ska invånarna erbjudas ett rikt liv och god omsorg som
möter upp de egna önskemålen.
I Tierps kommun finns en stark lokal identitet. Människor som lever och
verkar här ska känna stolthet, bry sig om varandra, vara trygga och delaktiga
i samhällets utveckling. Tierps kommun är ett små-skaligt samhälle som
erbjuder invånarna både storstadens tempo och småstadens lugn och
sammanhållning, med prisvärt boende i en grön miljö.
Hela kommunen måste utvecklas i takt med omvärlden, men också tillvarata
det som är kulturellt och historiskt förankrat.
forts.
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 81 forts
I den lokala identiteten ingår starka sociala nätverk, det geografiska läget,
goda kommunikationer, ett brett och omfattande föreningsliv, starka naturoch kulturvärden och närhet till allt.
Utbyggda kollektiva transporter, gång- och cykelvägar, goda bytespunkter
mellan trafikslag och utbyggd digital infrastruktur gör att hela kommunen
kan leva. Det ska vara möjligt att driva och utveckla företag, studera på
distans, växa upp och bo i alla delar av Tierps kommun.
AFFÄRSARENAN
Tierps kommun ligger i en av Europas mest attraktiva storstads-och
kunskapsregioner. Tillväxten i Gävle och Uppsala skapar möjligheter för
Tierps kommun att växa och blomstra. Närheten till dessa städer och
Stockholm ger kommuninvånarna tillgång till över en miljon arbetstillfällen.
Med 60 minuter till Arlanda är steget ut i världen kort.
Tillgängligheten och kommunikationerna, både fysiska och digitala, måste
därför vara utmärkta.
Tierps kommun har vuxit fram ur en stark bruks- och industritradition, med
flera världsledande företag som fortfarande dominerar näringslivet. Tierp
ska vara en exceptionell god värdkommun för sina företag. De flesta nya
jobb uppstår i nystartade små och medelstora företag. Därför ska Tierps
kommun stödja fram-växten av nya företag och bidra till en stark
entreprenörsanda. Vägen till hjälp ska vara kort och snabb.
Grunden för detta läggs genom ett mycket gott företagsklimat med hög
kundservice, enkelhet, effektiv hantering och gott personligt bemötande.
Tierps kommuns anställda ska ha som utgångspunkt att ge bästa möjliga
service till sina kunder, oavsett om det gäller skola, företagsservice, omsorg
eller myndighetsutövning.
Satsningarna på entreprenörskap och kreativitet börjar redan i skolan.
Samarbetet mellan arbetsliv och utbildning behövs för att dels förbereda
ungdomar inför arbetslivet, dels säkra kompetensförsörjningen. Det gäller
både inom näringslivet och inom offentligt finansierade tjänster.
Ett besök i Tierps kommun ska ge minnesvärda upplevelser för livet.
Kommunens invånare står för ett gott värdskap. En besöksnäring baserad på
äventyr kan växa fram med motorsport som dragplåster, toppat med
fallskärmshoppning, dykning, cykelleder och ekoturism.
forts.
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 81 forts
Allt inramat i attraktiva natur- och kulturmiljöer och en historisk fond
skapad av vikingar med förfäder och invandrade valloner.
UTVECKLINGSARENAN
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.
Tierps kommun siktar på att öka sin befolkning. Det krävs för att trygga den
kommunala ekonomin och klara växande behov av omsorg och service. En
befolkningsökning på en procent per år, motsvarande 200 invånare,
eftersträvas. Med den tillväxttakten passerar kommunen 23 000 invånare år
2030. Detta skapar underlag för fler företag, fler arbetstillfällen och bättre
offentlig och kommersiell service.
Fler invånare fordrar fler bostäder, som tillgodoser invånarnas behov i olika
livs-skeden. Den fysiska översiktsplaneringen har stor betydelse för
kommunens utveckling som boende- och etableringsort.
Bebyggelse i stationsnära lägen kring Tobo, Örbyhus, Tierp och Mehedeby,
ger god tillgänglighet till en stor arbetsmarknad och kan locka till sig
välutbildade invånare. Alternativa boendeformer kan prövas för att nå nya
invånare med utgångspunkt från deras fritidsintressen och livspreferenser.
En långsiktig markanvändning förutsätter att tillgång till rent vatten och
möjlighet till grön produktion säkras, liksom hållbara transportlösningar.
Längs kusten och på landsbygden, samt i flera av kommunens mindre orter,
finns attraktiva boendemiljöer och närhet till natur och rekreation på
armlängds avstånd från storstadens utbud och puls.
Med snabba kommunikationer som kortar restider till Uppsala och Gävle
har Tierps kommun goda förutsättningar att attrahera företagsetableringar
som söker platser med god balans mellan kostnader och nytta i val av
lokalisering. I Tierps kommun finns mark, lokaler och närhet till be
slutsfattare. Kommunikationer till närliggande städer direkt från
kransorterna underlättar arbetskraftsförsörjningen i hela kommunen.

forts.
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 81 forts
Yttrande
Ingrid Larsson (FP) och Gunilla Wisell (KD) yttrar sig i ärendet.
Yrkande
Lars-Peter Hållstrand (S), Daniel Blomstedt (M), Sara Sjödal (C) och
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Gunnar Larsson (FP) yrkar avslag på samtliga att-satser och förslår att
fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att göra en tydlig
sammanställning av de kostnader som framtagandet av visionen åsamkat
kommunen, liksom av de kostnader som blir följden av att fullmäktige
skulle följa förslaget till beslut.
Catarina Deremar (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag
till Gunnar Larssons yrkande.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens förslag ställs mot Gunnar Larssons yrkande. Ordförande
finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 82

Dnr Ks 2011.453

Strategiska utvecklingsområden till visionen för Tierps kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
fastställa strategiska utvecklingsområden för perioden 2016-2019 enligt
Demokratiberednings förslag
punkt tre under rubriken ”Livsarenan” omformuleras enligt följande:
”Prioritera hög kvalitet inom skolan utifrån elevernas och den framtida
arbetsmarknadens behov”.
uppdra till kommunstyrelsen att utifrån de beslutade strategiska
utvecklingsområdena årligen arbeta in övergripande mål i
verksamhetsplanerna.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har §81/2015 beslutat om ny vision.
Kommunstyrelsen har §152/2015 behandlat ärendet.
Den nya visionen består av en kort visionstext som är konkretiserad i tre
arenor; livsarenan, affärsarenan och utvecklingsarenan. För att den nya
visionen för Tierps kommun ska få verkningskraft fastställer
kommunfullmäktige strategiska utvecklingsområden kopplade till respektive
arena. De strategiska utvecklingsområdena fastställs i början av varje
mandatperiod. Utifrån de strategiska utvecklingsområdena fastställs årligen
övergripande mål för verksamheterna.
Strategiska utvecklingsområden för visionens tre arenor
LIVSARENAN
• Det ska vara lätt för invånarna i Tierps kommun att engagera sig och delta
i den lokala samhällsutvecklingen. Alla behöver hjälpas åt.
• Vid planering och byggande ska ett grönt, rent och tilltalande utseende
eftersträvas. Kommunens olika delar ska ha tillgång till natur, grönska, rent
vatten och präglas av god tillgänglighet.
• Prioritera hög kvalitet inom skolan utifrån behov på framtidens
arbetsmarknad.
forts.
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 82 forts.
• Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög kvalitet och
tillgänglighet får hela kommunen att leva.
• Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska
erbjudas nära. Arbeta förebyggande för att minska utanförskap.
AFFÄRSARENAN
• Stärka attityder till entreprenörskap och företagande.
• Involvera hela kommunorganisationen för att skapa ett vinnande
företagsklimat som gör det lätt att starta, driva och låta sitt företag växa här.
• Göra kommunen synlig för företag som söker etableringsplats.
• Jobba aktivt i skolan med att utveckla och stimulera generella kompetenser
som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling, (dvs
entreprenöriellt lärande).
• Utveckla ett kommunalt utbildningsutbud på rätt nivå, utifrån företagens
behov.
• Samordna och koordinera insatserna för stärkt besöksnäring
• Säkerställa tillgången till snabbt bredband i hela kommunen.
UTVECKLINGSARENAN
• Stödja en omställning av samhället utifrån hållbarhetens tre dimensioner
(ekologisk, social och ekonomisk) och konkretisera hur de ska införas i den
kommunala verksamheten.
• Underlätta införandet av småskaliga energilösningar.
• Främja tillgängligheten i transport-infrastrukturen med bättre samordning
mellan olika trafiksystem.
• Inleda omställningen till fossilfria transporter, med början i den
kommunala bilparken och inom kollektivtrafiken.
• Kommunens ska ha hög beredskap för byggande av attraktivt och
behovsanpassat boende för invånare i olika faser av livet.
• Aktivt arbeta med omvärldsbevakning och samverkan för att hitta nya
lösningar på lokala utmaningar.
Yttrande
Daniel Blomstedt (M) och Gunnar Larsson (FP) yttrar sig i ärendet.
Gunnar Larsson anger också att han avstår från att rösta i ärendet.
forts.
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 82 forts
Yrkande
Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och
bifall till Lars-Göran Birkehorn Karlsens tilläggsyrkande.
Catarina Deremar (C) yrkar bifall till Lars-Göran Birkehorn Karlsens
tilläggsyrkande.
Tilläggsyrkande
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) yrkar på omformulering av tredje
punkten under rubrik ”Livsarenan” enligt följande: ”Prioritera hög kvalitet
inom skolan utifrån elevernas och den framtida arbetsmarknadens behov”.
Propositionsordning
Bifall eller avslag ställs gällande kommunstyrelsens förslag. Ordförande
finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Bifall eller avslag ställs gällande Lars-Göran Birkehorn Karlsens
tilläggsyrkande. Ordförande finner att fullmäktige bifaller Karlsens
tilläggsyrkande.

Delges
Demokratiberedningen
Kommunchef
Utredare Processtöd
Chef regional utveckling Regionförbundet
__________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 83

Dnr 2015.397

1.2.5

Val av 5 ledamöter och 5 suppleanter i styrelsen för Tierps energi &
Miljö AB under bildande samt val av ordförande och vice ordförande

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att
till ledamöter och suppleanter i styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB
under bildande för tiden fram till och med 2018 års bolagsstämma utse:
Ledamöter

Suppleanter

Jonas Nyberg (S)
Tamms Väg 20 B
815 75 Söderfors

Erika A Wallin (S)
Gällbo 223
819 61 Skärplinge

Viktoria Wennberg (S)
Palmgatan 1 E
815 38 Tierp

Sabina Löfstedt (V)
Rådhusallén 8 B
815 38 Tierp

Gunnar Jansson (S)
Nöttövägen 99
819 62 Karlholmsbruk

Karolina Larsson (MP)
Trollrike 1
748 96 Tobo

Björn Hellstedt (C)
Halls 221
815 91 Tierp

Sara Sjödal (C)
Orrskog 110
815 93 Tierp

Per Bergsten (M)
Bondegatan 5 D
815 36 Tierp

Lars-Göran Birkehorn Karlsen(M)
Bruksgatan 17
748 50 Tobo

forts.
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 83 forts
till ordförande i Tierps Energi & Miljö AB utse Jonas Nyberg (S) för tiden
fram till och med 2018 års bolagsstämma samt utse Björn Hellstedt (C) till
vice ordförande för samma tid.
Bakgrund
Fullmäktige har i § 60/2015 godkänt att bilda ett nytt aktiebolag, med
arbetsnamnet Tierps Energi & Miljö AB (TEMAB) med utgångspunkt att
Tierps Fjärrvärme AB (TFAB) blir dotterbolag till TEMAB. Tanken är en
personunion mellan styrelsen i TEMAB och Tierps Fjärrvärme AB.
Fullmäktige har att utse fem ledamöter och fem suppleanter i styrelsen för
Tierps Energi & Miljö AB för tiden fram till och med 2018 års
bolagsstämma.
Yttrande
Bengt-Olov Eriksson (S) och Catarina Deremar (C) yttrar sig i ärendet.
Sven Lokander (M) yttrar sig i ärendet och anmäler att han inte deltar i
beslutsfattandet.
Delges
De valda
Tierps Energi & Miljö AB
Verksamhetschef Samhällsbyggnad
Troman
______________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 84

Dnr 2015.397

1.2.5

Val av en förtroendevald revisor och en revisorsuppleant i Tierps
Energi & Miljö AB under bildande

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
till revisor och revisorssuppleant i Tierps Energi & Miljö AB under bildande
för tiden fram till och med 2018 års bolagsstämma utse:
Revisor

Suppleant

Per Davidsson (M)
Prästgården 106
815 91 Tierp

Karl-Gunnar Marklund (S)
Villavägen 27
748 50 Tobo

Bakgrund
Fullmäktige har § 83/2015 utsett styrelse i Tierp Energi och Miljö AB under
bildande.
Fullmäktige har att utse en förtroendevald revisor och en revisorssuppleant
för tiden fram till och med 2018 års bolagsstämma.
Delges
De valda
Tierps Energi & Miljö AB
Verksamhetschef Samhällsbyggnad
Troman
______________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 85

Dnr 2015.397

1.2.5

Val av ombud och ersättare vid bolagsstämmor med Tierps Energi &
Miljö AB under bildande

Kommunfullmäktige beslutar
att
till ombud och enersättare vid bolagsstämmor med Tierps Energi & Miljö
AB under bildande för tiden fram till och med 2018 års bolagsstämma utse:
Ombud

Ersättare

Lars-Peter Hållstrand (S)
Vavdstorpen 109
819 65 Hållnäs

Barbro Wiklund (S)
Kråkvägen 7
815 44 Tierp

Bakgrund
Fullmäktige har § 83-84/2015 utsett styrelse, revisor och revisorsuppleant i
Tierps Energi & Miljö AB (TEMAB).
Fullmäktige har att utse ombud och en ersättare vid bolagsstämmor med
TEMAB för tiden fram till och med 2018 års bolagsstämma.
Delges
De valda
Tierps Energi & Miljö AB
Verksamhetschef Samhällsbyggnad
Troman
______________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 86

Dnr Ks 2015.680

Ansökan om permutation av Tierps kommuns stipendiefond

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
hemställa hos Kammarkollegiet om att få ändra föreskrifterna för Tierps
kommuns stipendiefond så att både avkastning och kapital får användas för
stiftelsens ändamål till dess att fonderna är uttömda
när medlen är utdelade och reviderad slutredovisning visar att tillgångarna
är noll kr upplöses stiftelsen.
Reservation
Sverigedemokraterna lämnar muntlig reservation till förmån för Joakim
Larssons (SD) skriftliga reservation i kommunstyrelsen, §154/2015.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har §154/2015 behandlat ärendet.
Stipendiefondens medel för den årliga utdelningen i fonden är mycket
begränsade vilket medför att de inte går att använda till fondens ändamål.
Stiftelsens förvaltare, Tierps kommun, ansöker om permutation i enlighet
med 6 kapitlet 1 § Stiftelselagen (1994:1220). Kommunen yrkar att få ändra
föreskrifterna för Tierps kommuns stipendiefond så att både avkastning och
kapital får användas för stiftelsens ändamål till dess att fonderna är uttömda
och pengarna upphör när pengarna är utdelade och reviderad slutredovisning
visar att tillgångarna är noll kr upplöses stiftelsen.
Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till sin reservation i kommunstyrelsen och
avslag till permutationen.
Daniel Blomstedt (M) och Kenneth Gunnarsson (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Joakim Larssons yrkande ställs mot kommunstyrelsens förslag. Ordförande
finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Utdragsbestyrkande

§ 86 forts.
Delges
Tierps kommuns stipendiefond
Kammarkollegiet
Ekonomienheten
_________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 87

Dnr Ks 2014.950

2.9.5

Räddningsnämnden – Reviderat avtal ny brandstation i Tierp

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
teckna bifogat reviderat avtal mellan Tierps, Uppsala och Östhammars
kommuner om ny brandstation i Tierp
tidigare avtal från 2014 om ny brandstation i Tierp samtidigt upphör att
gälla.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har §155/2015 behandlat ärendet
Avtalet är en revidering av tidigare avtal från 2014 (kf § 12/2015).
Anledningen till att avtalet behöver revideras är en ny kostnadsuppskattning.
En förstudie är gjord under 2015 av White arkitekter AB med en mer
grundlig kostnadsberäkning. Kostnadsuppskattning är 95 796 tkr
(-10/+30%) för projektet inklusive byggherrekostnader och tomt. Brandförsvarets del av kostnaden bedöms till 62 %: 59 400 tkr och ambulansen
del till 38%: 36 400 tkr. I nuvarande avtal är kostnadsuppskattning cirka
38 400 tkr med en yta på cirka 1 200 kvm för brandförsvarets del.
Kostnadsökningen beror främst på att ytan ökat till cirka 1 700 kvm vilket i
sin tur främst beror på ökade ytor för teknikutrymmen (undercentral,
fläktrum, förråd, städ, el, tele-data). Byggkostnaden bedöms även öka till
cirka 34 800 kr/kvm, i nuvarande avtal bedömdes byggkostnaden till cirka
32 000 tkr/kvm.
Kostnadsökningen av årshyran som uppstår för räddningsnämnden fördelas
mellan kommunerna enligt kostnadsfördelningen i samarbetsavtalet för den
gemensamma räddningsnämnden. Räddningsnämnden får full kostnadstäckning för hyresökningen genom ökat anslag från kommunerna enligt
avtalsförslaget.
Delges
Räddningsnämnden
Ekonomienheten
__________
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 88

Dnr Ks 2014.151

2.12

Medfinansiering av Leader nedre Dalälven perioden 2015-2021

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
årligen under perioden 2015 till 2021 medfinansiera Leader Nedre Dalälven
med kr 465 766
finansiering sker via Ansvar 10102 verksamhet 0992 bidrag och avgifter,
konto 76110.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har §156/2015 behandlat ärendet.
År 2013 upphörde tidigare finansieringsperiod för de olika EUprogrammen. Det nya EU-programmen skulle ha börjat gälla redan 2014,
men har inte blivit klara förrän under 2015. När det gäller Leader så kallas
verksamheten för Lokalt ledd utveckling och finansieringsperioden startar
2015 och beräknas pågå till 2021.
Tidigare har Tierps kommun ingått i två olika Leaderområden (Nedre
Dalälven och Upplandsbygd), dessutom har Tierps köping inte ingått i
Leaderområdet. Från och med den här perioden ingår hela Tierps kommun i
Leader Nedre Dalälven och Tierps köping räknas till området. Det medför
att det finns mycket stora möjligheter att genomföra utvecklingsinsatser
även för föreningar i köpingen, och därmed erhålla ekonomiskt stöd från
Leader.
Flertalet Leader-projekt har haft stor betydelse för utvecklingen av
landsbygden och skapat aktiviteter för ungdomar och turism, stärkt företag
samt skapat en samhörighetskänsla för bygden. I och med att Tierps köping
ingår så kommer möjligheterna att använda dessa medel, fortsätta bidra till
utvecklingen i samhället, och på sikt leda till ökad sysselsättning, fler
aktiviteter att uppleva och utföra samt ett bättre samhällsklimat.
Delges
Leader nedre Dalälven
Ekonomienheten
______________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 89

Dnr Ks 2015.698

1.6.2

Revidering av regler, taxor och avgifter vid korttidsuthyrning av
idrottshallar mm

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
anta ny taxa för Centralhallen att gälla f o m den 15 september 2015
anta nya taxor för övriga idrottshallar och lokaler att gälla f o m den 1
januari 2016
anta nya lokalbokningsregler, inkluderande Möbeln och Aspenaulan, att
gälla f o m den 1 januari 2016
uppdra till kommunstyrelsen att uppta en dialog med berörda föreningar i
syfte att avveckla driftbidragen
upphäva beslut kf § 49/2011, kf § 130/2011 och kf § 131/2011.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har §159/2015 behandlat ärendet.
Enligt uppdrag har taxor och avgifter för korttidsuthyrning av lokaler,
idrottshallar, gymnastiksalar och bad setts över. Möjligheten att
omförhandla föreningars driftsbidrag gällande kommunens egna hyresobjekt
har vägts in. En jämförelse mellan flera kommuner har gjorts som visar att
systemen och nivåerna i taxor för korttidsuthyrning av lokaler och
anläggningar varierar mycket.
En höjning av taxorna i kommunen innebär viss ökad intäkt men samtidigt
en stor ekonomisk påfrestning för ideella föreningar. Största delen av
uthyrningsverksamheten är till föreningar med stor barn- och
ungdomsverksamhet. Kultur och fritid ser mycket positivt på de vinster som
barn och ungdomsverksamheten ger ur både folkhälsoperspektiv och för att
fortsatt vara en attraktiv kommun. Denna aspekt behöver vägas in.
Avgifterna reviderades senast 2011.

forts.
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 89 forts
Yrkande
Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och
yrkar att fjärde att-satsen ändras och formuleras enligt följande: ”uppdra till
kommunstyrelsen att uppta en dialog med berörda föreningar i syfte att
avveckla driftbidragen”.
Catarina Deremar (C) yrkar bifall till Bengt-Olov Erikssons yrkande om
ändring.
Daniel Blomstedt (M) och Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag och Bengt-Olov Erikssons yrkande.
Delges
Verksamhetschef Kultur och fritid
Ekonomienheten
______________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 90

Dnr Ks 2015.689

6.1

Utökning av VA-verksamhetsområde, Björkholm

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag
att
utöka VA-verksamhetsområde i Björkholm enligt bifogad karta
kostnaden belastar ansvar 14606, verksamhet 5450 och 5460.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har §161/2015 behandlat ärendet.
Enligt beslutad VA-plan är Björkholm ett område som ska utbyggas med
kommunalt vatten och avlopp mellan 2014 och 2017.
Utdrag ur VA-planen:
7.2.5 Björkholm
Förutsättningar
Kustnära och med strandängar som kan översvämmas när vattenståndet i
Östersjön är högt.
Behov
Ca 50 fastigheter. Tätbebyggt fritidsområde. Stort engagemang för
möjligheter att göra standardhöjande åtgärder. Finns idag några slutna
tankar och flera BDT-avlopp med infiltration. Infiltration av
avloppsvatten är olämpligt på grund av periodvis höga vattennivåer.
Sommarvatten är framdraget för avhämtning i gemensam tappkran.
Området har speciella förutsättningar, vilket lett till att jämförelsevärdet
för behov av kommunalt VA i prioriteringsunderlaget inte fullt visar det
verkliga behovet. Kommunalt VA är en förutsättning för att restriktioner
för vattentoaletter ska kunna hävas.
Möjligheter
Tekniskt och ekonomiskt är det goda förutsättningar att anlägga VAledningar. Anslutning kan ske genom en förlängning av VA-anslutningen
till Snatrabodarna.

forts.
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 90 forts
Övrigt
I projektering av VA till Snatrabodarna har det förberetts kapacitet för att
ta med Björkholm.
Beslutsunderlag
VA-plan. Fastställd av kommunfullmäktige den 10 juni 2014 § 66. Karta
med gräns för nytt VA-verksamhetsområde.
Motivering
Detta är ett fullföljande av ett av åtagandena i VA-planen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Preliminär beräkning av anläggningskostnad:
ca 10 000 tkr
Intäkter från anslutningsavgifter (ca 51 fastigheter) ca 9 950 tkr
Detta innebär en underfinansiering med ca 50 tkr.
Det finns ett stort intresse att ansluta vidare till Snöskär. Detta kan göras i
sydöstra delen av det nya verksamhetsområdet i Björkholm och anslutas
på separat avtal under 2017. Snöskär är inte planerat som
verksamhetsområde. Intäkter från denna anslutning kommer vara ca 300
tkr och väger väl upp underfinansieringen för Björkholm. Det finns även
ett intresse för en fortsatt förlängning till Boholmen, men det är en så
länge okänt hur många som kan vara aktuellt att ansluta.
Tidplan
Projektet är planerat att genomföras kv. 3 2017 – kv. 2 2018.
Delges
Verksamhetschef Samhällsbyggnad
VA chef
__________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 91

Dnr Ks 2015.690

6.1

Utökning av VA-verksamhetsområde, Fagerviken

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag
att
utreda möjlighet att säkra vattenförsörjningen i Fagerviken
utreda utökning av VA-verksamhetsområde i Fagerviken
kostnaden belastar ansvar 14606, verksamhet 5450 och 5460.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har §162/2015 behandlat ärendet.
Enligt beslutad VA-plan är Fagerviken ett område som ska utbyggas
ytterligare med kommunalt vatten och avlopp mellan 2014 och 2017. I
dag finns ingen möjlighet att ansluta annat än enstaka fastigheter pga.
begränsad kapacitet i vattenförsörjningen. T.ex. utfärdas
bevattningsförbud varje sommar för att vattnet ska räcka till.
Utdrag ur VA-planen:
7.2.1 Fagerviken
Förutsättningar
Kustnära. Delvis berg.
Behov
Både fritidshus och permanentboende. Nyexploatering i eller nära
befintligt verksamhetsområde kan förväntas. Den exakta begränsningen
av verksamhetsområdet behöver utredas i samband med planeringen.
Möjligheter
Utvidgning av befintligt verksamhetsområde för befintliga och nya
bostäder. Möjligheterna att lösa vatten och avloppsförsörjningen lokalt är
liten. Anslutning till kommunalt vatten och avlopp är fullt tekniskt
möjligt, men kan bli kostsamt för många av områdena.

forts.
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 91 forts
Övrigt
För vissa områden kan sjöledning bli aktuellt.
Kapaciteten i nuvarande ledningar för vatten är idag begränsad. En
utredning av vatten och avloppsförsörjning i Fagerviken och övriga
kustnära samhällen på Hållnäshalvön.
Beslutsunderlag
VA-plan. Fastställd av kommunfullmäktige den 10 juni 2014 § 66.
Motivering
Detta är ett fullföljande av ett av åtagandena i VA-planen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Preliminär beräkning av anläggningskostnad – utreds
Intäkter från anslutningsavgifter – beror på antal nyanslutningar
Det är bl.a. de ekonomiska konsekvenserna som ska utredas. Sannolikt
får en ny vattenledning anläggas från Skärplinge till Fagerviken, ca 8 km.
Några fastigheter utanför det befintliga verksamhetsområdet har redan
kommunalt vatten.
Tidplan
Utredning genomförs 2016.

Delges
Verksamhetschef Samhällsbyggnad
VA-chef
__________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 92

Dnr Ks 2015.691

6.1

Utökning av VA-verksamhetsområde, Försäter

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag
att
utöka VA-verksamhetsområde i Försäter enligt bifogad karta
kostnaden belastar ansvar 14606, verksamhet 5450 och 5460.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har §163/2015 behandlat ärendet.
Enligt tidigare beslut om verksamhetsområde samt beslutad VA-plan är
Försäter ett område som ska utbyggas med kommunalt vatten och avlopp
mellan 2014 och 2017.
Utdrag ur VA-planen:
7.1.4 Försäter
Till viss del kuperad terräng. Samlad bebyggelse i närheten av
Strömarån. Ett 20-tal fastigheter. Liten andel godkända avlopp. Enskilda
brunnar av varierande kvalitet och kvantitet. Några fastigheter är anslutna
till kommunalt VA. VA-ledningar går genom området. Kommunal
anslutning är tekniskt enkelt och ekonomiskt fördelaktig.
Äldre beslut om att utöka verksamhetsområdet. Delvis redan utbyggt.
Fastigheterna i området bör anslutas inom 4 år.
Beslutsunderlag
VA-plan. Fastställd av kommunfullmäktige den 10 juni 2014 § 66. Karta
med gränser för befintligt och nytt VA-verksamhetsområde.
Befintligt verksamhetsområde har redan några fastigheter anslutna, och
tillkommande fastigheter är ca 23. I utökat område tillkommer 5
fastigheter.

forts.
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 92 forts
Motivering
Detta är ett fullföljande av ett av åtagandena i VA-planen och tidigare
beslut. Dessutom kan utökningen också vara förberett med
anslutningspunkt för eventuella VA-ledningar från Lövstabruk.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Preliminär beräkning av anläggningskostnad:
ca 2 000 tkr
Intäkter från anslutningsavgifter (ca 28 fastigheter) ca 2 600 tkr
Detta innebär en överfinansiering med ca 600 tkr. Några av fastigheterna
har redan kommunalt vatten.
Ytterligare exploatering förväntas vara begränsad.
Tidplan
Projektet är planerat att genomföras 2018.

Delges
Verksamhetschef Samhällsbyggnad
VA-chef
__________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 94

Dnr Ks 2015.692

6.1

Utökning av VA-verksamhetsområde, Hovgårdsberg

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag
att
utöka VA-verksamhetsområde i Hovgårdsberg enligt bifogad karta
kostnaden belastar ansvar 14606, verksamhet 5450 och 5460 samt
verksamhet 5420.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har §164/2015 behandlat ärendet.
Enligt tidigare beslut om verksamhetsområde samt beslutad VA-plan är
Hovgårdsberg ett område som ska utbyggas med kommunalt vatten och
avlopp mellan 2014 och 2017.
Utdrag ur VA-planen:
7.2.3 Hovgårdsberg
Förutsättningar
Samlad bebyggelse på och väster om Vendelåsen.
Behov
I området ligger Vendels skola med ca 80 elever, med ett avlopp som
saknar rening. Ca 20 fastigheter ligger i närheten av skolan, nästan alla
behöver åtgärdas. Oklart om både dricksvatten och avloppsrening kan
säkerställas lokalt med enskilda anläggningar.
Möjligheter
Skolan och flera andra fastigheter i området är redan anslutna till
kommunalt vatten, via vattenledning från Odens källa.
Flera alternativ kan vara möjliga för att lösa avloppsfrågan. Dels
överföringsledning till befintligt reningsverk i Husby, enskilda lösningar
eller gemensamhetsanläggning. Den bästa och mest ekonomiska
lösningen bedöms vara att anlägga ett mindre reningsverk för skolan och
angränsande bebyggelse, inom ramen för kommunalt
verksamhetsområde.
forts.
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 94 forts
Övrigt
Alternativet att ansluta Hovgårdsberg och även Karby till det kommunala
reningsverket i Husby kräver längre avloppsledningar samt en
kapacitetsökning alternativt ett nytt reningsverk i Husby. Det förväntas
bli avsevärt dyrare än ett mindre reningsverk i Hovgårdsberg. Behovet av
kommunalt avlopp i Karby är mindre, se 7.5.2.
Beslutsunderlag
VA-plan. Fastställd av kommunfullmäktige den 10 juni 2014 § 66. Karta
med gräns för nytt VA-verksamhetsområde.
Motivering
Detta är ett fullföljande av ett av åtagandena i VA-planen och tidigare
beslut.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Preliminär beräkning av anläggningskostnad:
ca 2 500 tkr
Intäkter från anslutningsavgifter (ca 26 fastigheter) ca 1 800 tkr
Detta innebär en underfinansiering med ca 700 tkr.
Några av fastigheterna har redan kommunalt vatten. Eventuellt kan
anläggningskostnaden reduceras om befintliga samfällda
avloppsledningar kan utnyttjas.
Reningsverk tillkommer för området, byggkostnad: ca 2 500 tkr
Tidplan
Projektet är planerat att genomföras 2016.

Delges
Verksamhetschef Samhällsbyggnad
VA-chef
__________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 95

Dnr Ks 2015.693

6.1

Utökning av VA-verksamhetsområde, Sjukarby

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsen förslag
att
utöka VA-verksamhetsområde i Sjukarby enligt bifogad karta
kostnaden belastar ansvar 14606, verksamhet 5450 och 5460.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har §165/2015 behandlat ärendet.
Enligt beslutad VA-plan är Sjukarby ett område som ska utbyggas med
kommunalt vatten och avlopp mellan 2014 och 2017.
Utdrag ur VA-planen:
7.2.4 Sjukarby
Förutsättningar
Ligger på en mindre ås i norra utkanten av Tierps köping. Delvis låglänt
jordbruksmark i norra delen. Åretrunt bostäder och lantbruksfastigheter.
Behov
Ca 25 fastigheter. Ytterligare exploatering med fler bostäder kan vara
aktuellt på sikt. Få godkända avlopp. God vattentillgång till de flesta
fastigheterna, dock är vattnet hårt. Några kända fastigheter som har
problem med avloppet i norra delen. Området ligger inom
vattenskyddsområde, där infiltration av avloppsvatten bör undvikas.
Möjligheter
Ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde och nära befintligt
ledningsnät med tillräcklig kapaitet. Tekniskt och ekonomiskt goda
förutsättningar att ansluta till verksamhetsområde, men fornlämningar i
området kan utgöra hinder vid anläggande.

forts.
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§ 95 forts
Övrigt
Både självfalls- och LTA-lösningar kan vara aktuellt.
Beslutsunderlag
VA-plan. Fastställd av kommunfullmäktige den 10 juni 2014 § 66. Karta
med gräns för nytt VA-verksamhetsområde.
Motivering
Detta är ett fullföljande av ett av åtagandena i VA-planen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Preliminär beräkning av anläggningskostnad:
ca 3 000 tkr
Intäkter från anslutningsavgifter (ca 33 fastigheter) ca 2 725 tkr
Detta innebär en underfinansiering med ca 275 tkr. Tomter och planer på
ytterligare tomter finns i området som på längre sikt kan väga upp
underfinansieringen.
Tidplan
Projektet är planerat att genomföras kv. 4 2016 – kv. 1 2017.

Delges
Verksamhetschef Samhällsbyggnad
VA-chef
__________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 96

Dnr Ks 2015.694

7.1

System för insamling av matavfall

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
godkänna föreslaget system, två kärl, för insamling av matavfall
insamling av matavfall ska påbörjas den 1 mars 2016 för kommunens
verksamheter samt 1 januari 2017 för hushåll och externa verksamheter
kostnaderna är taxefinansierade för verksamheten Renhållning,
VSH 15707.
Fullmäktige beslutar vidare
att
uppdra till kommunstyrelsen att en informations- och kommunikationsplan
utarbetas inför implementering av nytt insamlingssystem av hushållsavfall.
Reservation
Gunnar Larsson (FP) lämnar skriftlig reservation./Bilaga.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har §166/2015 behandlat ärendet.
Tierps kommun har med gällande avfallsplan, § 163/2012, satt krav på att
separat matavfallsinsamling skall införas inom kommunen för egna
verksamheter, privata bostäder samt externa verksamheter.
I och med detta har Renhållningsenheten genomfört en förstudie med fokus
på vilket insamlingssystem som lämpligast passar in i Tierps kommuns
nuvarande förutsättningar.
Verksamheten Renhållning föreslår, enligt förstudien bilaga 1, att införa två
kärls lösning för insamling av matavfall och att insamlingen påbörjas
1 januari 2017 för en-familjs bostäder, flerbostadshus, samt externa
verksamheter. För interna verksamheter som till exempel skolkök och
äldreboenden föreslår verksamheten att det påbörjas 1 mars 2016.

forts.
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 96 forts
Beslutsunderlag
Rapport ”Insamling av matavfall i Tierps kommun”.
Motivering
Verksamheten föreslår lösning med två kärl för insamling av matavfall
baserat på renhetsgrad av insamlat matavfall samt logistiska och
ekonomiska förutsättningar jämfört med andra alternativ. För mer
information hänvisas till bilaga 1, Rapport Insamling av matavfall i Tierps
kommun.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
De ekonomiska investeringarna kommer främst vara kopplade till
anskaffning av nya fordon samt kärl. Detta kommer medföra förändringar i
både abonnemangens varianter samt taxor för att motsvara investeringarnas
kommande kapitalkostnader.
Ett av det mest vanligaste abonnemanget inom Tierps kommun är för enfamiljs villa och nuvarande taxa är 1 665 kronor/år, då ingår grund avgift
samt kärl med tömning varannan vecka.
Efter införandet av hämtning av matavfall kommer taxan vara förändrad till
att vara ca 2 100 kronor/år, enligt dagens beräkningar. Detta ligger i
motsvarande nivå som Tierps kommuns grannkommuner, där motsvarande
abonnemang är från 1 935 kronor/år till 2 662 kronor/år. Jämförda
kommuner är Älvkarleby (Gästrike Återvinnare), Uppsala (Uppsala Vatten
AB), samt Heby kommun.
Tidsplan
1 mars 2016, införande av matavfall insamling från Tierps kommuns
verksamheter.
1 januari 2017, införande av matavfall insamling från Tierps kommuns
verksamheter.
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§ 96 forts
Yrkande
Gunnar Larsson (FP) yrkar att föreslaget system ska avse verksamheter och
fastigheter med sophantering, avvakta med insamling från hushåll och
utreda detta ytterligare med inriktning mot flerfackssystem samt att andra
att-satsen omformuleras med lydelsen att gälla externa verksamheter och
fastigheter med sophantering.
Catarina Deremar (C), Daniel Blomstedt (M), Jenny Lundström (MP) och
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jonas Nyberg, Daniel Blomstedt och Catarina Deremar yrkar bifall till
Catarina Deremars tilläggsyrkande.
Tilläggsyrkande
Catarina Deremar (C) yrkar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta
en informations- och kommunikationsplan inför implementering av nytt
insamlingssystem av hushållsavfall.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens förslag ställs mot Gunnar Larssons yrkande. Ordförande
finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Bifall eller avslag ställs gällande Catarina Deremars tilläggsyrkande.
Ordförande finner att fullmäktige bifaller tilläggsyrkandet.
Delges
Verksamhetschef Samhällsbyggnad
Chef Renhållning
______________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 97

Dnr Ks 2015.677

4.1.2

Fastighetsreglering fastigheterna Tierp 1:1 och Tierp 1:115 och
revidering i reglemente

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
godkänna föreliggande fastighetsregleringsavtal gällande fastigheterna Tierp
1:1 och Tierp 1:115
att revidering görs i kommunstyrelsens reglemente - Delegering från
kommunfullmäktige, § 11, 2:a stycket - i syfte att uppnå en tillämpbar
delegation, enligt nedanstående
”inom en högsta beloppsram om 2,0 mnkr, genom köp, byte,
fastighetsreglering, expropriation eller inlösen jämlikt Plan- och bygglagen
för kommunens räkning förvärva, samt genom försäljning, byte eller
fastighersreglering avhända kommunen fastighet eller fastighetsdel”
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 160/2015 behandlat ärendet.
AB Tierpsbyggen har förvärvat mark på Badhusgatan för nybyggnation av
flerbostadshus och kommer påbörja byggnation av ytterligare en etapp.
Därför behöver del av Tierp 1:1, som Tierps Kommun äger, föras över till
fastighet Tierp 1:115 som AB Tierpsbyggen äger.
Överlämnande till fullmäktige för beslut om reglering grundar sig på
styrelsens begräsning enligt nuvarande formulering i reglementet.
Nuvarande reglemente – ”Delegering från kommunfullmäktige” § 11, 2:a
stycket, bör ändras i syfte att uppnå en tillämpbar delegation avseende
beloppsram, när det gäller fastighetsreglering och förköpsrätt. Därav lämnas
också förslag om revidering i reglementet på denna punkt.
Yttrande
Sven Lokander (M) yttrar sig i ärendet.
Yrkande
Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.
Delges
Fysisk planering
_____________
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

§ 98

Dnr 2015.721

Val av nämndemän till Tingsrätten i Uppsala län 2016-2018

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag
att
till nämndemän vid Uppsala tingsrätt utse
Nämndemän
Helena Broman (S)
Smedsvägen 9
815 75 Söderfors
Lars-Åke Nygren (S)
Bruksgatan 12 D
748 50 Tobo
Ann-Charlotte Andersson (S)
Maln 2891
819 61 Skärplinge
Tommy Eriksson (S)
Sund 204
819 61 Skärplinge
Carina Larsson (MP)
Tolftaliden 70 A
815 41 Tierp
Bert Karlsson (V)
Rådhusallén 14 D
815 38 Tierp

forts.

§ 98 forts.
Lars-Gunnar Sandin (C)
Fäcklinge 204
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

815 91 Tierp
Maria Sundh (C)
Halls 305
815 91 Tierp
Peter Dons-Möller (M)
Bangårdsgatan 14 C
815 41 Tierp

Roger Henningsson Brander (M)
Åkerby 274
819 61 Skärplinge
Bengt Lindström (SD)
Karlitplan 6C
81940 Karlsholmsbruk
Bakgrund
Valberedningen har 1§/2015 behandlat ärendet och lämnat förslag till val av
nämndemän till Tingsrätten i Uppsala län för perioden 2016-2018. Detta
med anledning av nya rutiner som infördes under 2014 hos tingsrätten och
att val av nämndemän gjordes endast för ett år framåt vid föregående
valtillfälle, hösten 2014.
Yttrande
Joakim Larsson (SD) och Daniel Blomstedt (M) yttrar sig i ärendet.
Delges
De valda
Tingsrätten i Uppsala län
Troman
__________

§ 99

Dnr Ks 2015.762 2.4.2

Tillämpningsanvisningar till OPF-KL pensionsreglemente för
förtroendevalda
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

att
avvakta med beslut om tillämpningsanvisningar avseende omställningsstöd
för att ha möjlighet att ta del av eventuellt kommande rekommendationer
från Sveriges kommuner och Landsting
tillämpningsanvisningar beslutas senast innan nästa kommunval år 2018.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har §153/2015 behandlat ärendet. Kommunstyrelsen har i
uppdrag från fullmäktige att utarbeta tillämpningsanvisningar till OPF-KL
pensionsreglementet för förtroendevalda. Uppdraget behöver dock hanteras
utifrån de förutsättningar gällande omställningsstöd som råder, varav
fullmäktige föreslås avvakta med tillämpningsanvisningar.
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2014, § 76 att anta
bestämmelser om omställningsstöd och pension till nyvalda förtroendevalda
(OPF-KL) med tillhörande bilaga.
För dem som nu tillhör PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen
fortsätter tidigare pensionsreglementen att gälla framgent.
Kommunfullmäktige lämnade även ett uppdrag till kommunstyrelsen att
besluta om tillämpningsanvisningar.
Beslut om tillämpningsanvisningar bör ske vid senare tidpunkt, dock senast
innan nästkommande val år 2018, då omställningsstödet enligt OPF-KL
först kan bli aktuellt efter fyra års uppdrag. För att få ta del om
omställningsstödet i OPF-KL krävs att förtroendeuppdragets omfattning har
varit minst 40 %. Sveriges kommuner och Landsting har aviserat att de
kommer att ta fram rekommendationer till riktlinje innan det blir aktuellt.
Delges
Kommunstyrelsen
Personalchef
______________

§ 100

Dnr Ks 2015.164

Särskild medlemsinsats år 2015 till Kommuninvest

Beslut
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

1.6.6

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
erlägga särskild medlemsinsats år 2015 motsvarande upp till den högsta
nivån 900 kr/invånare vilket motsvarar totalt 10 271 411 kr.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har §150/2105 behandlat ärendet.
Tierps kommun är medlem i Kommuninvest som bl.a. erbjuder mycket
förmånliga lån till majoriteten av Sveriges kommuner och Landsting
inklusive deras bolag (under förutsättning att kommunen är medlem i
föreningen).
Föreningsstämman fastställde 2015-04-16 nya stadgar för Kommuninvests
ekonomiska förening. I stadgarna har bl.a. tillkommit en möjlighet för
medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera
särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet
som följer av medlemskapet. Kommuninvest måste liksom andra aktörer på
marknaden ha ett större kapital enligt de lagkrav som växt fram i kölvattnet
av finanskrisen. Planen för denna kapitaluppbyggnad syftar till att
minimikravet på större kapital ska vara uppnått senast 2018 då kravet på
viss lägsta bruttosoliditet träder i kraft.
Många av medlemmarna har aviserat sin avsikt att redan under 2015 sätta in
hela eller huvuddelen av den högsta insatsnivån. Kommunerna erhåller
återbäring och ränta på insatskapitalet. Räntan på insatskapitalet under 2014
som fasställdes av stämman 2015 var 2,5 procent. Räntenivån på
insatskapitalet bestäms i efterhand på föreningsstämman.
Medlemsinsatsen är en finansiell anläggningstillgång varför erläggandet av
denna endast innebär en omföring från likvida medel till annan tillgång.
Kommunens resultat påverkas alltså inte av transaktionen.
Delges
Ekonomichef
Kommuninvest
__________

§ 101

Dnr Ks 2015.717

1.2.6.1

Begäran om entledigande som ledamot i Demokratiberedningen –
Nathalie Nordén (MP)

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
bevilja framställan om entledigande.
Bakgrund
Nathalie Nordén har i en skrivelse inkommen den 25 augusti begärt
entledigande från uppdraget som ledamot i Demokratiberedningen.
Delges
Nathalie Nordén
Sekreterare Demokratiberedningen
Lönecentrum
Troman
______________

§ 102
Val av ledamot i Demokratiberedningen

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
till ledamot i Demokratiberedningen utse
Ledamot
Linda Wallberg
Idrottsvägen 4
815 40 Tierp
Bakgrund
Kommunfullmäktige har §101/2015 behandlat ärende om begäran om
entledigande från uppdrag som ledamot i Demokratiberedningen.
Delges
Den valde
Sekreterare Demokratiberedningen
Lönecentrum
Troman
_____________

§ 103
Redovisning av ej besvarade motioner

Beslut
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har §168/2015 behandlat ärendet.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29 ska kommunstyrelsen två
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges sammanträde i februari
och september.
Av förteckningen framgår att följande motioner är obesvarade den 31
augusti 2015:
- Motion om ”Sporthall i Söderfors” - Urban blomster (V), Marlene Larsson
(V)
- Motion om ”Lyft fram Tierps unika kultur och stärk därmed Tierps
varumärke”- Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)
- Motion om ”Upphandla alla livsmedel med minikrav i nivå med svensk
djurskyddslagstiftning” – Sara Sjödal (C), Åsa Sikberg (M)
- Motion om ”Maten för våra äldre – Laga-mat-garanti- Gunnar Larsson
(FP)
__________

§ 104
Delgivningar

Beslut
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige beslutar
att
delgivningen tas som en anmälan till protokollet.
Bakgrund
Fullmäktiges ledamöter och ersättare delges:
Protokoll, Demokratiberedningen 2015-08-20 §§17-20 , www.tierp.se
Protokoll, Integrationsberedningen 2015-09-03 §§ 23-26 , www.tierp.se
Dnr Ks 2015/709
1.7.2
Länsstyrelsen Stockholm, rapport från inspektion hos
Överförmyndarnämnden för Uppsala, Tierps, Östhammars, Knivsta,
Älvkarleby och Heby kommuner.
Dnr Ks 2015/292
Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (S)
Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (SD)
Dnr Ks 2015/1 – handl 2015.4018
Regionförbundet, årsredovisning 2014
http://www.regionuppsala.se/dokumentation
Dnr 2015/1 – handl 2015.3904
Förbundsstyrelsens förslag till medlemsavgift 2016 till Regionförbundet.
Dnr Ks 2015/1 – handl 2015.4478
Samordningsförbundet, protokoll juni 2015.
http://www.finsamuppsala.se/dokument/styrelseprotokoll/?ID=17
Dnr Ks 2015/1 – 2015.3818
Räddningsnämnden, uppföljning tertial 1, 2015.
https://www.uppsala.se/organisation-ochstyrning/organisation/namnder/raddningsnamnden/?year=
__________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

