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§ 105
Allmänhetens frågestund

Rose-Marie Rask ställer två frågor om socialt företagande. Politiken har varit eniga
om att stödja det sociala företagandet i kommunen. Är det inte så att kommunen
konkurrerar med det sociala företaget Tierps Kretsloppsservice? Kommunens
arbetsmarknadsenhet, tillsammans med Tierpsbyggen som tidigare samarbetat med
Kretslopsservice kring vissa tjänster, tar över dessa tjänster. Konsekvenserna blir att
fyra personer i det sociala företaget blir av med arbetsuppgifterna. Nästa fråga är
varför ledande politiker inte vill stå fast vid de villkor som skapades för kretsloppet
2011? D v s att kommunen avknoppade sitt eget kretslopp till förmån för det sociala
företagandet.
Bengt-Olov Eriksson (S) svarar att Tierps Kretsloppsservice gör ett fantastiskt jobb
och att kommunen haft täta kontakter med företaget både i stort och att utveckla
företaget. Kommunen är också skyldig och har viljan att bereda personer som står
långt från arbetsmarknaden till sysselsättning och arbete, och detta görs genom
kommunens arbetsmarknadsenhet. Det fungerar inte på det sättet att det ska finnas
ett monopol för Kretsloppsservice för sådana typer av tjänster. Däremot behövs
båda. Bengt-Olov förespråkar en fortsatt dialog kring frågan så eventuella
konsekvenser och problem kan lösas på bästa sätt.
En följdfråga ställs av Jörgen, varför inte expandera till flera sociala företag?
Bengt-Olov svarar att kommunen gärna ser flera sociala företag i kommunen och
förtydligar att Ting & Kaka också är ett sådant företag.
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§ 106
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 2015.769
2.7.3
Den 9 september skrev en person boende i Tierp ett förslag att kommunen kan köpa
gula villan i Söderfors som är till salu och använda den boende för
ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Villan har många rum och stora ytor
att umgås på och fin miljö för fiske, bad, kanotpaddling från tomten.
Verksamhetschefen för Individ- och familj eomsorgen svarade den 22 september att
det kan helt klart vara värt att beakta, och vackert är det onekligen. Dock finns det
omfattande regelverk för hur en byggnad ska vara utformad för att kunna användas
som hem för vård och boende (HVB).
Bl.a. är lagstiftningen om brandskydd mycket detaljerad. En ombyggnation av en
gammal byggnad koster ofta mycket mera än att bygga nytt. Dessutom måste vi
som kommun bemanna ett boende för barn dygnet runt och vår erfarenhet är att det
kan vara svårt att rekrytera utanför tätorten.
Dnr Ks 2015.779
2.7.3
En person boende i Tierp skrev den 14 september att många kompetenta invandrare
som har fått uppehållstillstånd far vänta flera månader på flyktingförläggningar i
väntan på kommunplacering. Där måste Tierp dra sitt strå till stacken. Tierps
kommun tar emot alldeles för få flyktingar. I förhållande till befolkningen har våra
grannkommuner, Gävle och Älvkarleby, tagit emot cirka tre gånger fler flyktingar
enligt Migrationsverkets statistik. Även bostadsbristens Uppsala tar emot avsevärt
fler flyktingar per invånare än vad Tierp gör. Tierps kommun behöver nya invånare
för att utveckla och diversifiera bygden och många flyktingar behöver ett nytt hem.
forts.
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§ 106 forts.
Kommunen borde därför inrätta en strategi med ett mål om att kunna ta emot minst
100 flyktingar per år framöver.
Verksamhetschefen för Individ- och familj eomsorgen svarade den 22 september att
kommun har inrättat en integrationsberedning i syfte att ta fram en
integrationsstrategi. I strategin ska framgå eventuella ytterligare delmål för att nå
det övergripande målet, inom vilken tidsram målen ska följas upp och utvärderas,
på vilket sätt det finns en koppling mellan det lokala integrationsarbetet i
beredningen och det länsövergripande strategiarbetet, hur samverkan med andra
samhällsaktörer med ansvar för etablering kan utvecklas. Integrationsstrategin ska
senast framställas på kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2016. Tierps
kommun har i princip samma problem när det gäller bostäder som Uppsala
kommun har, tyvärr. Detta är en problemställning verksamhetschefen har lyft till
beredningen. Det är också så att flyktingen av naturliga skäl gärna vill bo där de har
sina släktingar/vänner och nära till jobb.
Dnr Ks 2015.886
2.7.3
Den 21 oktober skrev en person boende i Karlholmsbruk att förslag att det vid f.d.
Posten vid Skärplinge finns en uppställningsplats som postbilarna använde.
Personen undrar om inte denna plats kunde omvandlas till parkeringsplatser med en
P-skylt. Det finns kanske utrymme för minst 4 bilar. Någon av dessa tänkta
parkeringsplatser skulle kunna reserveras för besökare till Distriktsmottagningen
eftersom det i dagsläge endast finns 2 parkeringsplatser vid mottagningens entre.
Trafikingenjören svarade 22 oktober att hen varit i kontakt med Tierpsbyggen som
äger marken och att de meddelar att de har planer på att bygga ut postens gamla
lokaler. Detta innebär att det kommer bli en uteplats på stora delar av
uppställningsplatsen och tre nya lägenheter i postens gamla lokaler.
Dnr Ks 2015.894
2.7.3
En person boende i Skärplinge skrev den 23 oktober ett förslag om att det är många
som inte har tidning idag och inte läser på Tierps kommuns hemsida dagligen så
föreslår hen att man ska kunna anmäla sig för att få viktiga nyheter. Både e-post
och sms är önskvärt så att man inte missar viktiga nyheter som att vattnet är
otjänligt eller andra viktiga nyheter. Hen missade själv att Fagerviken hade
anmärkningar på vattnet och fick reda på det genom bekanta som läst tidningen.
forts.
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§ 106 forts
Webbredaktören svarade den 27 oktober att det fmns sedan länge möjlighet att
prenumerera på alla webbsidans nyhetskanaler. Det är enkelt att registrera sin epostadress till de kanaler man är intresserad av, och de flesta nyheter går ut som
nyhetsutskick till e-post, men tyvärr inte per sms.
Alla nyhetskanaler är samlade under länken Prenumeration, samt intill varje enskild
kanal. http://www.tieip.se/om-webbplatsen/prenumeration.html

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

TIERPS

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

KOMMUN

2015-11-03

7 (66)

§ 107
Allmänpolitisk debatt

Debatten pågår mellan k1.13.20 och 15.00 och sammanträdet återupptas kl. 15.20
efter en kaffepaus.
Talande är i ordning S, C, SD, M, MP, V, FP och KD.
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1.2.2

Utlåtande avseende delårsrapport — revisorerna

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
lägga rapporten till handlingarna.
Bakgrund
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål
för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och
flerårsplanen.
Resultatet för perioden är 37,9 mnkr (28,3 mnkr), vilket är 9,6 mnkr högre än
motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar på ett resultat om
18,8 mnkr, vilket är 1,9 mnkr lägre än budgeterat. För kommunens verksamheter
visar prognosen större underskott för individ- och familjeomsorg - 15,3 mkr vilket
är i samma nivå som vid årsskiftet och indikerar att beslutade besparingar inte
kunnat göras.
Resultatet enligt avstämningen mot balanskravet uppgår till 8,7 mnkr enligt
prognosen för helåret. Vi bedömer att balanskravet kommer att uppnås.
Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens
delårsrapport:
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt
Vår sammanfattande bedömning är att kommunen kan nå de finansiella mål
som kommunfullmäktige fastställt.
Vår sammanfattande bedömning är att svårigheterna av avläsa och bedöma
måluppffilelsen för flera verksamheter och mål kvarstår.
Vi noterar också följande iakttagelser som gjorts med anledning av granskningen av
delårs-rapporten:
Kommunen avviker från rekommendation RKR 22 i det avseendet ingen
sammanställd redovisning upprättas för delåret. Vi rekommenderar att en
sammanställd redovisning upp rättas kommande år.
forts.
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§ 108 forts.
Komponentavskrivning tillämpas inte avseende tillgångar som anskaffats
innan utgången av 2014 vilket är en avvikelse från RKR 11.4.
Vår rekommendation gällande namnavtalet för Tierps Arena kvarstår.
Rekommendationen är att kommunen aktivt gör en prövning av det
redovisade värdet av namnavtalet vid upprättande av bokslutet för helåret
2015.
En utförligare redovisning av granskningsresultatet ges i PWC:s
granskningsrapport.
Delges
Revisorerna
Ekonomienheten
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1.2.2

Delårsrapport 2015

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
godkänna delårsrapporten.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 182/2015 behandlat ärendet.
Några väsentliga händelser
En integrerad mottagning med landstingets Beroendemedicin har skapats. Ett antal
kartläggningar inom förskola, grundskola och gymnasium har genomförts i syfte att
belysa brister och ta fram metoder för att utveckla verksamheterna inom respektive
område. Kontinuerligt stöd har skett till enskilda elever, grupper av elever, personal
och familjer med syfte att motverka utanförskap och stötta barn med särskilda
behov.
Samtliga chefer i kommunen genomgår en kvalitetsledarutbildning som syftar till
att skapa en gemensam plattform för kvalitetsarbete. I detta ingår även arbete med
organisationskultur och värdegrund. Arbetet med att utveckla kommunens
processer fortgår.
Kommunen har implementerat ett nytt intranät.
Den snabbt ökande efterfrågan på villatomter i Tierp har inte kunnat tillmötesgås.
Samtliga lediga tomter har sålts (drygt 20 tomter). En planering för att skapa nya
tomter pågår genom att se över var det finns luckor i nuvarande villaområden.
Planläggning pågår även av stora nya bostadsområden som Siggebobäcken och
Karlholm Strand. Ett nytt tomtområde har skapats i Örbyhus. Lediga tomter finns
på samtliga orter förutom i Tierp.
Kommunfullmäktige har i juni beslutat om att starta ett nytt kommunalt bolag.
Avsikten är av VA, Renhållningen och Gata/Park ska göra en verksamhetsövergång
till bolaget den 1 januari 2016. Ett omfattande arbete för att få detta till stånd sattes
igång efter kommunfullmäktiges beslut.
Under året har flera områden byggts ut med vatten- och avlopp. Flera nya kunder
har även tillkommit utanför dessa områden. Planering för ytterligare VA-verksamhetsområden har gjorts enligt VA-planen och dessa avvaktar beslut i
kommunfullmäktige.
forts.
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§ 109 forts.
Satsningar på att reducera risk för källaröversvämningar har gjorts i områden där
flera fastighetsägare har drabbats. Dessa åtgärder ska även minska mängden
tillskottsvatten vid nederbörd.
Utredning av system för insamling av matavfall antogs av utskottet
samhällsbyggnad den 18 augusti 2015. Utredning föreslog två-kärlslösning samt
införande för Tierp kommuns verksamheter med start 1 mars 2016 samt privata
hushåll 1 januari 2017.
Björkängsbadet invigdes i januari efter omfattande renoveringar. Den nya
idrottshallen Centralhallen invigdes i slutet av maj.
God marknadsföring och utveckling av organisationsstrukturen har gett ökad
tillströmning av sökande till gymnasiet. Teknikcollege och motorcrossverksamheten har bidragit i hög grad.
Införande av planeringsverktyg inom hemtjänsten har medfört kvalitetsäkring av
utförda insatser samt ökat kundfokus då tids- och personkontinuitet kan följas.
Genom verktyget har möjligheten att ta hänsyn till kundernas behov och önskemål
ökat. Detta leder indirekt till ökad trygghet för kunder och deras anhöriga.
Införandet av flexibel arbetstidsmodell har genomförts inom äldreomsorgen. Alla
medarbetare, som så önskar, har minst 75 % sysselsättningsgrad. Medarbetarnas
inflytandegrad har ökat då önskeschema läggs av alla medarbetare.
Inom individ- och familjeomsorgen har flera kunder fatt egen försörjning och fåne
familjer är beroende av försörjningsstöd. Från januari till augusti har antalet
försörjningstagare gått ner med 40 personer och antal hushåll som är beroende av
försörjningsstöd har gått ner med 29.
När det gäller personalområdet bör nämnas att antalet årsarbetare har ökat med 50
personer sedan årsskiftet. Ökningarna har skett inom Samhällsbyggnad, Grundskolan, Äldreomsorgen och Funktionshindradeomsorgen. Den totala sjukfrånvaron
låg vid årsskiftet på 5,4 % och har sjunkit med 0,1 % och ligger därmed för
närvarande på totalt 5,3 %.
När det gäller övriga händelser av väsentlig betydels för kommunen så hänvisas till
respektive verksamhets delårsrapport.
Periodens resultat och budgetutfall
Kommunen redovisar ett resultat för perioden januari — augusti på 37,9 mnkr,
jämfört med 28,4 mnkr för motsvarande period föregående år. Budgeterat resultat
för perioden är 35,1 mnkr, vilket innebär att resultatet är 2,8 mnkr bättre.
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§ 109 forts.
Verksamheternas intäkter är 16,3 mnkr högre än periodiserad budget och
kostnaderna är 10,4 mnkr lägre än periodiserad budget. Avvikelsen på intäktssidan
beror på högre intäkter än beräknat för skogsförsäljning och bygglov samt mer
intäkter för försålda tomter än budgeterat. Dessutom har ersättningen från
Försäkringskassan för personlig assistans blivit högre än beräknat och det finns
statsbidrag inom grundskolan och individ- och familjeverksamheten som inte
budgeterats. Avvikelsen på kostnadssidan förklaras i huvudsak av högre kostnader
än beräknat inom individ- och familjeverksamheten för försörjningsstöd och
placeringar.
Kommunen övergripande mål
Enligt kommunallagens 8:e kapitel 5 § ska det för verksamheten anges mål och
riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Det finns också
finansiella mål som framgår av de ekonomiska styrreglerna.
Perspektiv

Övergripande mål

Mått

Bedömning

Medborgare/
kundperspektiv

Vi har en positiv bild av
kommunen hos alla som
bor, besöker och verkar i
kommunen

Andelen nöjda eller mycket nöjda
kunder i verksamheternas NKImätningar ska sammantaget öka
jämfört med 2014.

Ingen total NKI-mätning
finns för kommunens
verksamhet

Fler nystartade företag.

Bra

Fler sålda tomter för bostäder och
näringsverksamhet.
Antalet dokumenterade och
reviderade processer i kommunens
verksamheter ska öka.
Minst 70 % av omdömet på
arbetsgrupperna ska i
lönesamtalsmallen vara bra eller
mycket bra.
Kostnadseffektiv verksamhet inom
budgetram.

Bra

Processperspektiv

Vi har ett effektivt
arbetssätt

Medarbetarperspektiv

Vi har kompetenta och
motiverade medarbetare
som bidrar till att målen
nås
Vi ska under
planperioden ha ett
positivt resultat som
motsvarar minst 1,5 % av
summan av skatteintäkter
och generella statsbidrag

Ekonomiperspektiv

Bra
Bra

Bra

Uppfyller de ekonomiska
styrreglerna

Finansiella mål
De ekonomiska styrreglerna innehållande finansiella mål antogs 2009 (Kf §
91/2009) och reviderades av kommunfullmäktige år 2013 (Kf § 106/2013) att börja
gälla från och med 2014. Enligt dessa styrregler har kommunen två finansiella mål:
• Kommunens resultat ska under planeperioden uppgå till minst 1,5 % av summan
av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta för att konsolidera ekonomin
med beaktande av pensionsskuldens utveckling, finansiera investeringar och ha
handlingsutrymme för framtida verksamhetsförändringar. Uppfyllelse: För
delårsperioden nås målet och detsamma pekar prognosen för helåret på.
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§ 109 forts.
• Investeringarna i den skattefinansierade verksamheten ska finansieras av
avskrivningar och resultat för samma verksamhet. Med andra ord ska inte den
årliga investeringsvolymen för skattefinansierad verksamhet överstiga summan
av avskrivningar och resultatet för den skattefinansierade verksamheten.
Uppfyllelse: Målet uppnås.
Investeringar
Investeringsbudgeten för 2015, inkl. tilläggsanslag uppgår till 85,8 mnkr. Under
perioden har 28,8 mnkr förbrukats, vilket motsvarar 34 % av årsbudgeten, och
prognosen för hela året är 80,9 mnkr. Det är framför allt Samhällsbyggnad som
beräknar ett överskott på investeringsbudgeten. Se investeringsredovisningen för
ytterligare information.
Prognos och framtidsbedömning
Prognostiserat resultat för 2015 uppgår till drygt 18,8 mnkr, jämfört med budget på
20,7 mnkr. Verksamheterna prognostiserar ett underskott på 4,5 mnkr, medan ett
något lägre överskott prognostiseras för finansförvaltningen beroende på lägre
finansiella kostnader är beräknat. Årsprognosen bygger på verksamheterna egna
bedömningar med justering för beräknade interna poster.
De största budgetavvikelserna avseende de skattefinansierade verksamheterna
prognostiserar individ- och familjeomsorg -15,3 mnkr, samhällsbyggnad
+ 5,1 mnkr och kommunchef + 1,5 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar
mindre avvikelser eller en budget i balans. För utförligare information hänvisas till
verksamhetsberättelserna.
Kommunen har -14,6 mnkr kvar att återställa av tidigare underskott från 2011.
Detta ser ut att täckas av 2015 års resultat enligt prognosen.
Avstämning mot balanskravet
Resultat enligt resultaträkning
Realisationsvinster
Summa justerat resultat enligt balanskravet
Ingående underskott att balansera
Prognos inkl. tidigare underskott

Årsprognos 2015
18 825
- 3 262
15 563
- 6 815
8 748

Kommunala bolag och kommunalförbund
Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning.
Kommunfullmäktige har dock i juni beslutat om att starta ett nytt kommunalt bolag.
Avsikten är att VA, Renhållningen och Gata/Park ska göra en verksamhetsövergång
till bolaget den 1 januari 2016.
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1.6.1

Skattesats 2016

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
fastställa skattesatsen för år 2016 till 20 kronor och 99 öre per skattekrona.
Reservation
Urban Blomster (V) anmäler muntlig reservation från vänsterpartigruppen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 183/2015 behandlat ärendet.
Ordföranden föreslår att skattesatsen förblir oförändrad år 2016.
Kommunfullmäktige har § 96/2014 beslutat om skattesats för år 2015 till
20 kronor och 99 öre per skattekrona.
Yrkande
Bengt-Olov Eriksson (S), Jonas Nyberg (S), Kenneth Gunnarsson (MP), Jenny
Lundström (MP), Catarina Deremar (C), Joakim Larsson (SD), Daniel Blomstedt
(M), Gunnar Larsson (FP) och Benny Lindqvist (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Urban Blomster (V) yrkar att skattesatsen höjs till 21 kronor och 14 öre per
skattekrona.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens förslag ställs mot Urban Blomstes yrkande. Ordföranden
konstaterar att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Delges
Ekonomienheten
Skatteverket
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1.2.1

Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren 2016 — 2018

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
fastställa upprättat förslag till driftbudget, resultatbudget, finansieringsbudget,
balansbudget och investeringsbudget för år 2016
fastställa borgensavgiften för år 2016 till 0,3 %
uppdra till kommunstyrelsen, enligt kommunens finanspolicy, att uppta eventuella
lån 2016 inom en ram på 150,0 mnkr för nyupplåning
fastställa förslag till flerårsplan 2017 — 2018.
Reservation
Skriftlig reservation lämnas av Catarina Deremar (C), Magdalena Ewert (C), Sara
Sjödal (C), Mats Wikander (C), Bengt Jansson (C), Anna-Karin Boman (C), Lilian
Carlsson (C), Åsa Sikberg (M), Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M), Jim Blomstedt
(M), Jelena Zivkovic (M) och Sven Lokander (C)./Bilaga.
Skriftlig reservation lämnas av Joakim Larsson (SD), Sören Westerlund (SD),
Kenneth Lignell (SD), Bengt Lindström (SD), Agneta Colantoni (SD) och RosaIngeborg Malmberg (SD)./Bilaga.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har § 184/2015 behandlat ärendet.
Som ett led i budgetprocessen har det genomförts ett upptaktsmöte den 9 mars där
kommunstyrelsen, fackliga företrädare och revisorerna har deltagit.
För kommunens verksamhet har det upprättats ett underlag för budgeten innehållande uppdrag, övergripande mål och verksamhetsförändringar. I övrigt är
underlagen upprättade med metoden Balanserad Styrning (Balanced Scorecard).
Detta innebär bland annat presentation av så kallade strategier och mått/-målvärden.
Budgetförutsättningar
Utgångspunkten för verksamheternas ekonomiska resurser i form av plan för
ekonomi och verksamhet under åren 2016-2018 är förutom beräknade inkomster av
skatt och statsbidrag m.m. innevarande års budget och bokslut 2014 samt fastställd
flerårsplan 2016-2017. Planen är upprättad utifrån en oförändrad skattesats med 20
kronor och 99 öre/skattekrona.
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Personalkostnaderna och övriga kostnader har räknats upp med 2,2%. Övriga
kostnadsökningar ska i första hand finansieras genom rationaliseringar och
eventuella volymminskningar inom den egna verksamheten.
Liksom för år 2015 ska åtgärder prioriteras som förbättrar första intrycket för
kunden/besökaren samt åtgärder som gör kommunen attraktivare för inflyttning.
Detsamma gäller åtgärder som motverkar utanförskap och underlättar integration.
Dessutom ska åtgärder prioriteras som bidrar till en hållbar utveckling (miljö,
ekonomi och sociala förhållanden) och förbättrad folkhälsa.
Eventuella konsekvenser i kommunens budget med anledning av Regeringens
budgetförslag för år 2016 (Höstpropositionen) som överlämnades den
21 september har inte beaktas i detta dokument.
Ny vision
Kommunfullmäktige beslutade den 15 september 2015 att anta en ny vision för
Tierps kommun att gälla från och med 2016: "Tierps kommun är en grön och
harmonisk oas för hela livet Här förenas landsbygdens lugn med närheten till
storstadens puls. Vi använder kraften ut vår historia och med engagemang och
företagsamhet går vi gemensamt tryggt in i framtiden".
Visionen ska konkretiseras i tre arenor: Livsarenan, affärsarenan och utvecklingsarenan.
Den nya visionen innebär ett stort och långsiktigt arbete där bland annat nya
övergripande mål måste utarbetas som konkretisering av de av kommunfullmäktige fastställda strategiska utvecklingsområdena. Med hänvisning till
tidsaspekten så presenteras just nu inga nya övergripande strategiska mål i detta
dokument.
Större verksamhetsförändringar
Kommunfullmäktige har 2015-06-09 fattat ett inriktningsbeslut om att ett nytt
kommunalt bolag ska bildas dit enheterna VA, Renhållning och Gata/Park är tänkt
att överföras. I föreliggande dokument har inte hänsyn till detta tagits. Andra
viktiga satsningar/förutsättningar som kan nämnas är följande:
•

Kommunikationsenheten inom Medborgarservice har förstärkts med en
informationstjänst.

•

Hänsyn har tagits till helårseffekter avseende hyra för Centralhallen och
PEK-hallen.
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•

En ny förskola med 6 avdelningar i kvarteret Bokbindarlunden startas och
personalförstärkningar inom barnomsorgsverksamheten kommer att ske.

•

Ökad bemanning inom grundskolan.

•

Kostnaderna för interkommunala ersättningar inom gymnasieskolan
beräknas minska.

•

Hänsyn har tagits till volymökningar inom äldreomsorgen vilket bland annat
leder till behov av ökad bemanning.

•

Behovet av en personalpool kopplad till bemanningsenheten för
äldreomsorgen och funktionshindradeomsorgen kommer att utredas.
Syftet är att minska antalet timanställda och öka möjligheten till önskad
sysselsättningsgrad.

•

Individ- och familjeverksamheten far ett tillskott med nästan 4 mnkr allt
annat oförändrat för att budgeten ska överensstämma med verksamhetens
omfattning.

•

I finansieringen (skatter, generella statsbidrag m.m.) har hänsyn tagit till
förändrade regler avseende den statliga kostnadsutjämningen vilket innebär
8,5 mnkr mindre i intäkter. Skatteprognosen för år 2016 baseras på ett
invånarantal den 1 november 2015 med 20 385 invånare vilket innebär en
kalkylerad befolkningsökning under år 2015 med ungefär 140 personer.

Det har utöver ovanstående skett en del verksamhetsomflyttningar vilket
resulterat i motsvarande omfördelningar i budgetramarna, däribland:

Ordf. Sign

•

Inom verksamheten Kommunchef inrättas en tjänst som kommunikationsstrateg vilket medför en omföring av medel från Medborgarservice.

•

Det inrättas också en stab inom verksamheten Kommunchef vilket innebär
att ekonomichefen och personalchefen överflyttas från Gemensam service.

•

Den del av verksamheten utanförskap som berör öppna insatser missbruk
(2,4 mnkr) återförs från Kommunchef till Individ- och familjeomsorgen.

•

Fysisk planering överförs från nuvarande Samhällsbyggnad till
Medborgarservice.

•

Kostnadsansvaret för Räddningstjänsten överförs från nuvarande
Samhällsbyggnad till Medborgarservice.
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•

Verksamhet Färdtjänst överflyttas från Medborgarservice till Individ- och
familjeomsorgen.

•

Redan 2015 har beslut fattats om att överföra ansvaret för gymnasiebiblioteksverksamheten från Kultur- och fritid till Gymnasieskolan.
Upplåningsvolym och borgensavgift
Ramen för nyupplåning 2016 föreslås vara 150 mnkr.
Borgensavgiften för de kommunala bolagen föreslås öka från 0,22% 2015 av
utnyttjad borgensram till 0,3% 2016 av utnyttjad borgensram.
forts.
Investeringsbudget
Investeringsbudgeten för år 2016 uppgår till 64,4 mnkr för icke affärsmässig
verksamhet (VA- och renhållning) vilket ligger 2,5 mnkr under summan av
avskrivningar och resultat för samma verksamhet. Över 80 % av den kommunala
investeringsbudgeten avser investeringar inom Gara/Park. Investeringar i de flesta
lokaler som kommunen använder budgeteras och verkställs av kommunens
fastighetsbolag.
Mål och riktlinjer
Enligt kommunallagens 8:e kapitel 5 § ska det för verksamheten anges mål och
riktlinjer som är av betydels för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska
anges de finansiella mål som är av betydels för en god ekonomisk hushållning
vilket framgår av de ekonomiska styrreglerna.
Perspektiv

Övergripande mål

Mått

Medborgare/
kundperspektiv

Vi har en positiv bild av
kommunen hos alla som bor,
besöker och verkar i kommunen

Andelen nöjda eller mycket nöjda kunder i
verksamheternas NKI-mätningar ska sammantaget
öka jämfört med 2015.
Fler nystartade företag.

Processperspektiv

Vi har ett effektivt arbetssätt

Medarbetarperspektiv

Vi har kompetenta och
motiverade medarbetare som
bidrar till att målen nås
Vi ska under planperioden ha ett
positivt resultat som motsvarar
minst 1,5 % av summan av
skatteintäkter och generella
statsbidrag

Ekonomiperspektiv

Fler sålda tomter för bostäder och näringsverksamhet.
Antalet dokumenterade och reviderade processer i
kommunens verksamheter ska öka.
Minst 70 % av omdömet på arbetsgrupperna ska i
lönesamtalsmallen vara bra eller mycket bra.
Kostnadseffektiv verksamhet inom budgetram.
Uppfyller de ekonomiska styrreglerna

När det gäller övriga mål, se respektive verksamhetsplan.

forts.

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

TIERPS

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

KOMMUN

2015-11-03

19 (66)

§ 111 forts.
Flerårsplan

Nettokostnaderna har räknats upp med 3,2% 2017 och 2,2% 2018 och dessutom har
justering också skett i vissa fall för helårseffekter av hyror. I det avseendet kan
bland annat nämnas den stora renoveringen av Vegahallen/Vegavallen som
beräknas bli klar under 2017 varför Kultur- och fritid från och med år 2018
kompenserat för helårseffekt av hyran.
Den ökande tillväxten i kommunen innebär att stora satsningar görs på att
detaljplanelägga områden för både bostäder och industri/handelsändamål. De fyra
största satsningar är:
•

Sydvästra industriområdet i Tierp. De flesta tomterna i det tidigare
planområdet är sålda eller reserverade. Den nya planen fördubblar dock
storleken på området. 2016 tillgängliggörs ca 100 000 kvm och 2019
ytterligare 100 000 kvm. Detta motsvarar 20 — 50 företagsetableringar.

•

Siggebobäcken i Tierp. Här finns möjligheter att bygga upp till 300 bostäder
under en treårsperiod.

•

Kvarteret lejonet (vid Fredners torg). Här planeras 3 byggnader med 70-80
lägenheter samt centrumhandel i bottenplan. Produktionsstart är beräknad
till år 2017 och inflyttning 2018.

•

Karlholms Strand (f.d. karlitområdet). Här iordningsställs
verksamhetslokaler på ca 50 000 kvm och planeras för ca 430 bostäder med
strandtomt eller havsnära läge. En stor del av lokalerna finns tillgängliga
redan nu och bostadsbyggnationerna beräknas komma igång 2017. Havet
och en stor del hamnanläggning samt närheten till vackra strövområden gör
platsen unik.

Detta och eventuell utbyggnad i kommunen i övrigt kommer att påverka behovet av
kommunal service såsom barnomsorg m.m. Omfattning och tidpunkt för detta är i
dagsläget svårt att bedöma och har därför inte fullt ut kunnat beaktas i
flerårsplanerna.
I flerårsplanen har kalkylerats med en befolkningstillväxt med 150 personer per år
2017 — 2018 vilket också utgjort basen för beräkningen av kommande skatteinkomster.
Vad avser flerårsplanen i övrigt så hänvisas till respektive verksamhets
verksamhetsplan.
forts.

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

TIERPS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

KOMMUN

2015-11-03

20 (66)

§ 111 forts.

Yrkande
Bengt-Olov Eriksson (S), Jonas Nyberg (S), Kenneth Gunnarsson (MP), Jenny
Lundström (MP) och Gunnar Larsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Catarina Deremar (C), Daniel Blomstedt (M) och Benny Lindqvist (KD) yrkar
bifall till Allians för Tierps förslag att
-Fastställa borgensavgift för år 2016 till 0,30%
-Uppdra till kommunstyrelsen, enligt fmanspolicy, att uppta eventuella lån 2016
inom en ram på 150 mkr för omsättning och nyupplåning
-Fastställa allians för Tierps förslag till flerårsplan 2017-2018 enligt tabell Al, A2
och A3
-Fastställa särskilt redovisade beslut enligt tabell A4.
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag att
-Fastställa driftbudget för år 2016 i enlighet med bilaga SD1
-Fastställa resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget och
investeringsbudget i enlighet med kommunstyrelsens förslag (med förändringar i
enlighet med bilaga SD1) för år 2016 samt plan för 2017 och 2018
-Fastställa skattesatsen för år 2016 till 20 kr och 99 öre/skattekrona
-Fastställa borgensavgift för år 2016 till 0,3%
-Uppdra till kommunstyrelsen, enligt finanspolicy, att uppta eventuella lån 2016
inom en ram på 150 mkr för omsättning och nyupplåning
-Fastställa särskilt redovisade beslut enligt bilaga SD2
-Fastställa flerårsplan för driftbudget 2017-2018 enligt bilaga SD1
Tilläggsyrkande
Urban Blomster (V) yrkar att en låglönepott om 6 mnkr införs.
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Propositionsordning
Kommunstyrelsens förslag och Catarina Deremar (C), Daniel Blomstedt (M) och
Benny Lindqvist (KD) yrkande samt Joakim Larssons (SD) yrkande ställs mot
varandra. Ordförande finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Bifall eller avslag ställs gällande Urban Blomsters tilläggsyrkande om låglönepott.
Ordförande finner att fullmäktige avslår Blomsters tilläggsyrkande.
Delges
Ekonomienheten
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Bolagsordning för Tierps Energi & Miljö AB

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsen förslag
att
anta föreliggande förslag till bolagsordning för Tierps Energi & Miljö AB.
Reservation
Skriftlig reservation lämnas av Sven Lokander (M)/bilaga, och Catarina Deremar
(C), Sara Sjödal (C), Magdalena Ewert (C), Anna Ahlin (C), Mats Wikander (C),
Anna- Karin Boman (C), Lilian Carlsson (C), Lotta Varlgren (C), Bengt Jansson
(C),Åsa Sikberg (M), Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) och Jelena Zivkovic
(M)./Bilaga
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 185/2015 behandlat ärendet.
Kommunfullmäktige har den 9 juni 2015 enligt § 60/2015 beslutat att bilda ett nytt
aktiebolag. Enligt beslutet ska kommunstyrelsen återkomma med förslag på
avgränsningar, bolagsordning och ägardirektiv.
Den ursprungliga bolagsordningen är endast preliminär i och med att bolaget är ett
köpt så kallat "skrivbordsbolag" och behöver därför anpassas till bolagets
verksamhet.
Yttrande
Catarina Deremar (C) och Bengt-Olov Eriksson (S) yttrar sig i ärendet.
Yrkande
Daniel Blomstedt (M) yrkar att rätt skrivning i §6 om aktiekapital görs i
bolagsordningen, d v s ska minst utgöra 2 mnkr och högst 20 mnkr./Bilaga.
Sven Lokander (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar bifall till Daniel Blomstedts yrkande och förtydligar
att denna skrivning finns i det rätta underlaget.
Bengt-Olov yrkar också bifall till kommunstyrelsens förslag samt yrkar avslag till
Catarina Deremars tilläggsyrkande.
Åsa Sikberg (M) yrkar bifall till Catarina Deremars tilläggsyrkande.
Tilläggsyrkande
Catarina Deremar (C) yrkar att bolagsordningen kompletteras med punkt om
villkor för tillsättande av VD.
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Propositionsordning
Kommunstyrelsens förslag ställs mot Sven Lokanders yrkande. Ordförande finner
att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Bifall eller avslag ställs gällande Catarina Deremars tilläggsyrkande. Ordförande
finner att fullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
Delges
Tierps Energi och Miljö AB
Chef Samhällsbyggnad
Ekonomienheten
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1.2.5

Verksamhetsövergång till Tierps Energi & Miljö AB

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
enheterna Vatten & Avlopp, Renhållningen och Gata/Park genom
verksamhetsövergång överförs till Tierps Energi & Miljö AB från och med
den 1 januari 2016
uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att teckna avtal med
Tierps Energi & Miljö AB benämnt "Avtal med Gränsdragningslista" före den 31
december 2015.
Reservation
Sven Lokander (M) lämnar skriftlig reservation./Bilaga.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 186/2015 behandlat ärendet.
Kommunfullmäktige har den 9 juni 2015 enligt § 60/2015 beslutat att bilda ett nytt
aktiebolag. Enligt beslutet ska kommunstyrelsen återkomma med förslag på
avgränsningar, bolagsordning och ägardirektiv.
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/volymer 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.
Genom att bilda TEMAB erhålls en större frihet för kommunen att snabbt hitta
lösningar för samarbeten (i första hand avtalsmässigt) med andra kommuner/bolag.
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Genom att TEMAB är tänkt att bli moderbolag till Tierps Fjärrvärme AB så uppnås
en ökad nyttjandegrad av bränslen, samt samarbete runt eventuella framtida
anläggningar för nyttjande av ny energi.
Det blir lättare att renodla gränsdragningen mellan avgiftsfinansierad verksamhet
och skattefinansierad verksamhet.
Jäv i samband med myndighetsutövning hos Bygg- & Milj öenheten tas bort.
Man kan utveckla kundrelationerna på ett mer tydligt sätt, vad avser direktinformation, hemsida och kundtjänst.
Möjlighet till köp av tjänster och varor mellan bolagen kan ske genom användning
av teckal-reglerna.
Enligt SKL så är det vid bolagsbildningar som möjligheten finns till bra styrning,
höja kvalitén och få en större kundnöjdhet.
I TEMAB är det inte tänkt att bygga upp en egen administration, avsikten är att
köpa tjänster från kommunen, såsom upphandling, löner, HR, IT och
ekonomiredovisning med bokslut, samverkan runt arbetsverktyg för kundtjänst
samt köp av kommunikatörstjänst.
Risk- och konsekvensanalys har den 14 september 2015 överlämnats.
Ärendet har samverkats i Central Samverkansgrupp den 23 september 2015.
Yrkande
Sven Lokander (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens förslag ställs mot Sven Lokanders yrkande. Ordförande finner
att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Delges
Tierps Energi och Miljö AB
Chef Samhällsbyggnad
Ekonomichef
Chef Gemensam Service och upphandling
Chef Medborgarservice
HR
Lönechef
Redovisningschef
IT chef
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

TIERPS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

KOMMUN

2015-11-03
§ 114

dnr Ks 2015.397
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1.2.8.2

Ägardirektiv för Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
anta föreliggande förslag till ägardirektiv för Tierps Energi och Miljö AB
ägardirektiven kompletteras under punkt 1 med följande text
"Bolaget ägs av Tierps kommun. Bolaget med dess dotterbolag Tierps Fjärrvärme
AB är en del av kommunens verksamhet"
ägardirektivet kompletteras omedelbart, enligt ovan.
Reservation
Sven Lokander (M) lämnar skriftlig reservation./Bilaga.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 201/2015 behandlat ärendet.
Kommunfullmäktige har § 60/2015 beslutat att bilda ett nytt aktiebolag Enligt
beslutet ska kommunstyrelsen återkomma med förslag på avgränsningar,
bolagsordning och ägardirektiv.
Förslaget är en utveckling av tidigare upprättade ägardirektiv för bolagen, med
syfte att tydligare klargöra vilka förväntningar och krav som ställs på bolaget.
Yrkande
Sven Lokander (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens förslag ställs mot Sven Lokanders yrkande. Ordförande finner
att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Delges
Tierps Energi och Miljö AB
Chef Samhällsbyggnad
Ekonomienheten

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

KOMMUN

2015-11-03

§ 115

Dnr Ks 2015.760
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1.6.2

Taxor inom den gemensamma räddningsnämndens område
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
fastställa föreslagna taxor att gälla från och med 2016-01-01 enligt lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor och enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga
och explosiva varor.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har § 189/2015 behandlat ärendet.
Den 7 september 2015 inkom förslag till beslut från den gemensamma
räddningsnämnden angående taxor inom den gemensamma räddningsnämndens
område. Ärendet skickades till Tierps kommun, Uppsala kommun och Östhammars
kommun.
Reglerna i 8 kap. regeringsformen möjliggör att viss angiven föreskriftsrätt kan
delegeras till kommun. Ett sådant bemyndigande finns för kommuner i 3 kap. och
5 kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och i 36 § lagen (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor.
Räddningstjänsten drivs i form av en gemensam nämnd för Uppsala, Östhammar
och Tierps kommuner, varje kommun skall anta den taxa som skall gälla i
kommunen, enligt förslaget kommer samma taxa att gälla i alla tre kommunerna.
Delges
Räddningsnämnden
Ekonomienheten

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KOMMUN

2015-11-03

§ 116

Dnr Ks 2015.822
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1.2.8

Tillägg reglemente IT-nämnden - Samanträden på distans

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
sammanträden på distans får hållas under förutsättningar som anges i förslaget till
reviderat reglemente för gemensam IT-nämnd i Tierps och Älvkarleby kommuner
reglemente antaget 2011 i båda kommunerna kompletteras i § 4 med följande
lydelse:
"Nämnden får hålla möten där ledamöterna är närvarande på distans. Sådant
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på
lika villkor. Ordföranden avgör om ett sammanträde kan ske på distans."
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 190/2015 behandlat ärendet.
Kommunallagen 32 § anger att föreskrifter om sammanträde på distans måste
finnas i reglemente och att kommunfullmäktige i respektive deltagande kommun
ska fastställa reglementet. Vidare anges att deltagande på distans sker på det sätt
som anges i 5 kap. 38 a § kommunallagen det vill säga bild och ljudöverföring i
realtid och att samtliga deltagande kan delta på lika villkor, vilket innefattar att alla
kan se och höra varandra.
IT-nämnden består av ledamöter från kommunerna Tierp och Älvkarleby.
Möjligheten att hålla sammanträden på distans innebär att ledamöterna inte alltid
behöver resa till Tierp och därmed sparas resurser i form av tid, pengar och miljö
Delges
Sekreterare IT nämnd
Älvkarleby kommun

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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§ 117

Dnr Ks 2015.823
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1.2.8

Tillägg reglemente Lönenämnden - Samanträden på distans

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
sammanträden på distans får hållas under förutsättningar som anges i förslaget till
reviderat reglemente för gemensam Lönenämnd i Tierps, Älvkarleby och Knivsta
kommuner
reglemente antaget 2011 i de tre kommunerna kompletteras i § 4 med följande
lydelse:
"Nämnden får hålla möten där ledamöterna är närvarande på distans. Sådant
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på
lika villkor. Ordföranden avgör om ett sammanträde kan ske på distans." .
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 191/2015 behandlat ärendet.
Kommunallagen 32 § anger att föreskrifter om sammanträde på distans måste
finnas i reglemente och att kommunfullmäktige i respektive deltagande kommun
ska fastställa reglementet. Vidare anges att deltagande på distans sker på det sätt
som anges i 5 kap. 38 a § kommunallagen d v s bild och ljudöverföring i realtid och
att samtliga deltagande kan delta på lika villkor, vilket innefattar att alla kan se och
höra varandra.
Lönenämnden består av ledamöter från kommunerna Tierp, Älvkarleby och
Knivsta. Möjligheten att hålla sammanträden på distans innebär att ledamöterna
inte alltid behöver resa till Tierp och därmed sparas resurser i form av tid, pengar
och miljö
Delges
Sekreterare Lönenämnd
Älvkarleby kommun
Knivsta kommun

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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§ 118

Dnr Ks 2015.824

30 (66)

1.2

Tilläggsanslag för återbetalning av överskott på Lönecentrum efter 2014 års
bokslut

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
bevilja tilläggsanslag med 137 190 kr på ansvar 11301 personalchef, verksamhet
0610 personalenhet/Lönecentrum
finansieringen sker genom ianspråktagande av rörelsekapital.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 192/2015 behandlat ärendet.
Tierps kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden Lönecentrum som
hanterar löner för Tierps kommun, Älvkarleby kommun och Knivsta kommun.
Enligt det avtal som finns ska ett eventuellt överskott i nämndens verksamhet
fördelas procentuellt efter antal lönespecifikationer.
Eftersom det finns överskott efter 2014 års bokslut har personalchef hemställt om
tilläggsanslag för återbetalning av överskott till Älvkarleby kommun (61 870 kr)
och Knivsta kommun (75 320 kr) med totalt 137 190 kr.
Delges
Personalchef Tierps kommun
Älvkarleby kommun
Knivsta kommun

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande
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§ 119

Dnr Ks 2015.800
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1.6.2

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel år 2016
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
fastställa bifogade förslag till taxa för offentlig kontroll av livsmedel
taxan ska gälla från och med den 1 januari 2016
nuvarande taxa, fastställd av kommunfullmäktige § 99/2014 upphör att gälla från
samma datum
timavgiften vid tillämpning av taxan ska vara 1 000 kronor.
Reservation
Daniel Blomstedt (M), Åsa Sikberg (M), Lars- Göran Birkehorn Karlsen (M),
Jim Blomstedt (M), Sven Lokander (M), Joakim Larsson (SD), Agneta
Colantoni (SD), Sören Westerlund (SD), Kenneth Lignell (SD), Bengt
Lindström (SD) och Rosa Ingeborg Malmberg (SD) anmäler skriftlig reservation
till förmån för Daniel Blomstedts tilläggsyrkande./Bilaga
Bakgrund

Kommunstyrelsen har § 193/2015 behandlat ärendet.
Enligt aktuell lagstiftning ska taxefinansieringsgraden på livsmedelsområdet vara
100 %. Eftersom lönekostnaderna stiger och taxefinansieringsgraden sedan tidigare
är mycket låg sker en årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i
taxan.
Motivering
Timavgiften är höjd med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2016 som
beräkningsgrund.
Tilläggsyrkande
Daniel Blomstedt (M) yrkar att fast årlig kontroll ska debiteras endast i de fall då
årlig livsmedelskontroll skett.
Yrkande
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till reservationen i kommunstyrelsen vilken gäller
till förmån för tilläggsyrkande om debitering av den årliga fasta kontrollen.
forts.
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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§ 119 forts.
Propositionsordning
Bifall eller avslag ställs gällande Daniel Blomstedts tilläggsyrkande. Ordförande
finner att fullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
Delges
Bygg och Miljöchef
Medborgarservice
Ekonomienheten

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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§ 120

Dnr Ks 2015.801
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1.6.2

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område år 2016

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
fastställa bifogade förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
taxan ska gälla från och med den 1 januari 2016
nuvarande taxa, fastställd av kommunfullmäktige § 98/2014 upphör att gälla från
samma datum
timavgiften vid tillämpning av taxan ska vara 1 000 kronor.
Reservation
Daniel Blomstedt (M), Åsa Sikberg (M), Lars- Göran Birkehorn Karlsen (M),
Jim Blomstedt (M), Sven Lokander (M), Joakim Larsson (SD), Agneta
Colantoni (SD), Sören Westerlund (SD), Kenneth Lignell (SD), Bengt
Lindström (SD) och Rosa Ingeborg Malmberg (SD) anmäler skriftlig reservation
till förmån för Daniel Blomstedts tilläggsyrkande./Bilaga
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 194/2015 behandlat ärendet.
Tierps Kommun arbetar för att fmansieringsgraden via taxan ska utgöra 75 % av
den totala kostnaden för miljötillsynen. Eftersom lönekostnaderna stiger och
taxefinansieringsgraden sedan tidigare är mycket låg sker en årlig översyn av
timavgiften samt översyn av innehållet i taxan.
Taxebilagorna innehåller mindre justeringar samt ett tillägg för uttag av taxa för
hälsoskyddstillsynen, vilket Tierps Kommun tidigare har saknat.
Motivering
Timavgiften är höjd med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2016 som
beräkningsgrund. Motivet till höjningen är en strävan efter att den taxefinansierade
delen av verksamheten ska utökas successivt till att nå en självfmansieringsgrad om
75 %.
forts.
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§ 120 forts.
Tilläggsyrkande
Daniel Blomstedt (M) yrkar att tillsynsobjekt som ej blivit föremål för tillsyn inte
debiteras avgift.
Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till reservationen i kommunstyrelsen vilken gäller
till förmån för Daniel Blomstedts tilläggsyrkande.
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Bifall eller avslag ställs gällande Daniel Blomstedts tilläggsyrkande. Ordförande
finner att fullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
Delges
Bygg och Miljöchef
Medborgarservice
Ekonomienheten

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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§ 121
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1.6.2

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen samt lag
om handel med vissa receptfria läkemedel år 2016

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
fastställa bifogade förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen,
tobakslagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
taxan ska gälla från och med den 1 januari 2016
nuvarande taxa, fastställd av kommunfullmäktige § 100/2014 upphör att gälla
från samma datum
timavgiften vid tillämpning av taxan ska vara 1 000 kronor.
Reservation
Daniel Blomstedt (M), Åsa Sikberg (M), Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M),
Jim Blomstedt (M), Jelena Zivkovic (M) och Sven Lokander (M) lämnar
skriftlig reservation./Bilaga.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 195/2015 behandlat ärendet.
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med syfte
att hålla jämn takt med för verksamheten stigande kostnader.
Motivering
Timavgiften är höjd med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2016 som
beräkningsgrund.
Tilläggsyrkande
Daniel Blomstedt (M) yrkar att fast årlig kontroll ska debiteras
endast i de fall då årlig kontroll skett.
Yrkande
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
forts.
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§ 121 forts.
Propositionsordning
Bifall eller avslag ställs gällande Daniel Blomstedts tilläggsyrkande. Ordförande
finner att fullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
Delges
Bygg och Miljöchef
Medborgarservice
Ekonomienheten

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande
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§ 122
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1.6.2

Taxa för prövning och tillsyn inom strålskyddslagstiftningens område år
2016

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
fastställa bifogade förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt
strålskyddslagen
taxan ska gälla från och med den 1 januari 2016
timavgiften vid tillämpning av taxan ska vara 1 000 kronor.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har § 196/2015 behandlat ärendet.
Tierps kommun har tidigare saknat en taxa för tillsyn och prövning enligt
strålskyddslagen.
Motivering
En fast taxa ger en ökad tydlighet gentemot verksamheterna och möjliggör för att
kommunen ska kunna bedriva en taxefinansierad tillsyn inom det aktuella området.
Yrkande
Daniel Blomstedt (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Delges
Bygg och Miljöchef
Medborgarservice
Ekonomienheten

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign
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1.6.2

VA-taxa för Tierps kommun år 2016
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
fastställa föreliggande förslag till taxa för allmänna vatten- och
avloppsanläggningar för år 2016
taxan ska gälla från och med den 1 januari 2016
taxan även gäller för Tierp Energi & Miljö AB vid en eventuell verksamhetsövergång
nuvarande taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar, fastställd av
kommunfullmäktige § 103/2014 upphör att gälla från samma datum.
Reservation

Daniel Blomstedt (M), Åsa Sikberg (M), Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M),
Jim Blomstedt (M), Sven Lokander (M) och Jan Salomonsson (M) lämnar
skriftlig reservation till förmån för Daniel Blomstedts yrkande./Bilaga
Bakgrund

Kommunstyrelsen har § 197/2015 behandlat ärendet.
Det finns ett ökat tryck från fastighetsägare att ansluta till kommunalt vatten och
avlopp samt utökning av verksamhetsområden. Antagen VA-plan ska realiseras och
det kommer att innebära upprättande av nya verksamhetsområden. Vi behöver
också öka insatsen på åtgärder av vatten och avloppsledningsnätet.
Anläggningstaxan föreslås höjas då dagens anslutningsavgift inte täcker
kostnaderna för nyanslutningar. Grundavgiften föreslås höjas med 6,3 %.
Lägenhetsavgiften föreslås höjas med 7,0 %. Mätaravgifterna för annan fastighet än
bostadsfastighet föreslås höjas med 7,3 %.
Fast brukningsavgift för vatten och avlopp föreslås höjas med 30,0 %.
Mätaravgiften föreslås lämnas oförändrad för den minsta vattenmätarklassen.
Övriga vattenmätarklasser föreslås höjas med 20,0 %. Rörlig brukningstaxa, d.v.s.
vattenförbrukning föreslås höjas med 10,0 %. Med detta kommer vi täcka in ökande
kapital- och personalkostnader.
forts.
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§ 123 forts.
Yrkande
Daniel Blomstedt (M) yrkar att VA-taxan omarbetas så att en mer rättvis
fördelning av kostnaderna erhålls mellan olika boendeformer.
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Bifall eller avslag ställs gällande Daniel Blomstedts yrkande. Ordförande
konstaterar att fullmäktige avslår yrkandet.
Delges
VA chef
Chef Samhällsbyggnad
Tierps Energi och Miljö AB
Ekonomienheten

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande
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§ 124

Dnr Ks 2015.788
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1.6.2

Slamtaxa för Tierps kommun år 2016

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
fastställa föreliggande förslag till slamtaxa för år 2016
taxan ska gälla från och med den 1 januari 2016
taxan även gäller för Tierp Energi & Miljö AB vid en eventuell verksamhetsövergång
nuvarande slamtaxa fastställd av kommunfullmäktige § 130/2014 upphör att
gälla från samma datum.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 198/2015 behandlat ärendet.
Renhållningsenhetens verksamhet är finansierad utav verksamhetens abonnenttaxa,
även för hantering av slam samt att målet för verksamheten är att uppnå ett
balanserat resultat för varje verksamhetsår.
Slamtaxan föreslås generellt vara oförändrad, endast mindre justeringar av
tilläggstjänster som ligger utanför ordinarie hantering.
Motivering
Renhållningsenheten har valt att förlänga avtalet med nuvarande leverantör vilket
medför oförändrade priser från entreprenör förutom eventuella indexjusteringar.
För tjänsten av budning ordinarie turer föreslås taxan förändras för att täcka de
utökade administrativa omkostnaderna i samband med budning.
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§ 124 forts
Slamavskiljare/köksavlopp

Ny taxa 2016

Nuvarande taxa

Budning 0 —1,5 m3
Budning 1,5 — 3 m3
Budning 3 — 5 m3
Budning 5 — 8 m3

1 173 kronor
1 505 kronor
2 034 kronor
3 223 kronor

1 039 kronor
1 380 kronor
1 909 kronor
3 098 kronor

Slutna tankar

Ny taxa 2016

Nuvarande taxa

Budning 0 — 3 m3
Budning 3 — 5 m3
Budning 5 — 8 m3

1 505 kronor
2 034 kronor
3 223 kronor

1 380 kronor
1 909 kronor
3 098 kronor

Alla taxor är inklusive moms

Alla taxor är inklusive moms
Ekonomiska konsekvenser
Slamverksamheten inom renhållning beräknas uppnå ett balanserat resultat under
2015 och även 2016 med nuvarande slamtaxa och dess mindre föreslagna
justeringar.
Delges
Chef Renhållning
Chef Samhällsbyggnad
Ekonomienheten
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1.6.2

Renhållningstaxa för Tierps kommun år 2016

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
fastställa föreliggande förslag till renhållningstaxa för år 2016
taxan ska gälla från och med den 1 januari 2016
taxan även gäller för Tierp Energi & Miljö AB vid en eventuell
verksamhetsövergång, samt
nuvarande taxa för renhållning, fastställd av kommunfullmäktige
§ 102/2014 upphör att gälla från samma datum.
Reservation
Daniel Blomstedt (M), Åsa Sikberg (M), Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M),
Jim Blomstedt (M), Sven Lokander (M) och Jan Salomonsson (M) lämnar
skriftlig reservation till förmån för Daniel Blomstedts yrkande./Bilaga
Bakgrund

Kommunstyrelsen har § 199/2015 behandlat ärendet.
Renhållningsenhetens verksamhet är finansierad utav verksamhetens abonnenttaxa
samt att målet för verksamheten är att uppnå ett balanserat resultat för varje
verksamhetsår.
Under 2016 kommer större utvecklingsarbeten samt byggnationer vara genomförda
i flera av renhållningens områden. Dessa förändringar innebär förhöjda kostnader
varvid verksamheten föreslår förändringar i abonnemangstaxan.
Utvecklingen inom området grovt och farligt avfall från hushållen, återvinningscentraler (VSH5612), innebär behov att utöka intäkterna från grundavgifterna för
att motsvara kommande kostnadsökningar.
För hushållens restavfall/tömning av kärl (VSH5611), finns inget större behov att
förändra taxorna under 2016 förutom taxan för säck. Däremot kommer behov
finnas att förändra taxan innan matavfallsinsamling påbörjas för kommunens verksamheter under 2016, detta görs i ett separat tillägg februari 2016 till kommunfullmäktige.
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§ 125 forts.
Hämtning av latrin (VSH5617) har behovet att öka intäkterna för att motsvara
kommande höjningar av mottagning och destruktionsavgifter.
Fastighetsnära insamling (VSH5615) kommer under 2016 att förändras logistiskt
och avtalsmässigt, vilket innebär kostnadsökningar samt reducerade intäkter.
Taxorna är i behov av förändring för att uppnå ett balanserat resultat.
Motivering
1. Grundavgift betalas av alla hushåll och verksamheter.
Grundavgiften finansierar drift och underhåll av våra återvinningscentraler samt
logistik och destruktions kostnader kopplade till hushållens grova och farliga avfall.
Grundavgiften finansierar även planering, information och administration.
Under 2016 kommer kostnader öka inom följande områden som skall täckas utav
intäkterna från grundavgifterna:
—Fullföljande av godkänd utvecklingsplan för Tierps kommuns
återvinningscentraler. Beräknad kostnadsökning/år för verksamheten är 550 000 kr.
—Utökning av bemanningar på återvinningscentralerna för att tillmötesgå säkerhet
och arbetsmiljökrav. Beräknad kostnadsökning/år är 600 000 kr.
—Farligt Avfall från hushåll får bättre hanteringsutrustning för fullgott skydd av
miljö och personal. Beräknad kostnadsökning/år är 150 000 kr.
—Kommunikationsinsatser till abonnenter samt invånare. Dels allmän information
om återvinning samt insatser vid genomförande av matavfallsinsamling. Beräknad
kostnadsökning för 2016 är 500 000kr.
Totala kostnadsökningen som är kopplad till grundavgiften är totalt 1 800 000 kr/år.
Föreslagna taxeförändringar motsvara en intäktsökning på 1 800 000 kr/år.
Föreslagna taxeförändringar av grundavgiften är för att verksamheten skall uppnå
ett balanserat resultat.
Alla taxor är inklusive moms

Ny taxa 2016

En-till tvåbostadshus

985 kr

Flerbostadshus

340 kr/år
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§ 125 forts
2. Hämtningsavgift — Årsabonnemang
I stort sett oförändrade taxor. Endast mindre ökning för extra säckar på grund av
den manuella arbetsinsatsen som krävs.
3. Hämtning av latrin, förhöjda mottagning och destruktionsavgifter.
I dagsläget omfattar hämtning av latrin 251st abonnemang.
Prishöjningar för kärl samt mottagnings/destruktionsavgift innebär förhöjda
kostnader.
Förslagna taxeförändringar av för hämtning av latrin är för att verksamheten skall
uppnå ett balanserat resultat.
Alla taxor är inklusive moms

Ny taxa 2016

Normalservice hämtning av 6 st behållare per säsong

Nuvarande Taxa

1 800 kr

1 268 kr

Tilläggstjänster extra behållare i samband med ordinarie hämtning

338 kr

290 kr

Tilläggstjänster extra behållare utanför ordinarie hämtning

675 kr

Ej tillgänglig

4. Hämtning av förpackningar vid verksamheter/företag/fastigheter
Kommunen har av serviceskäl varit verksamma med förpackningsinsamling under
en längre tid och kommer fortsatt så vara. Då logistiska förändringar genomförs
under 2016, vilket innebär kostnadsökningar, samt att avtalsförändringar kommer
genomföras som medför att ersättning av insamlat material reduceras.
Förslagna taxeförändringar för hämtning av förpackningar är för att verksamheten
skall uppnå ett balanserat resultat.
Alla taxor är inklusive moms

Ny taxa 2016
2 050 kr

966 kr

hämtning 1 gång varannan vecka

1 025 kr

513 kr

3 046 kr

1 419 kr

Årsabonnemang 3501 kärl hämtning 1 gång varje vecka
hämtning 1 gång varannan vecka
Årsabonnemang 6501 kärl hämtning 1 gång varje vecka
hämtning 1 gång varannan vecka
Årsabonnemang häckar för kartong hämtning 1 gång varje vecka
hämtning 1 gång varannan vecka
Årsabonnemang container 1,5 kbm hämtning igång varje vecka
hämtning 1 gång varannan vecka
Årsabonnemang container 3,0 kbm hämtning igång varje vecka
hämtning 1 gång varannan vecka
Årsabonnemang container 6,0 kbm hämtning igång varje vecka
hämtning 1 gång varannan vecka
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2 508 kr
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§ 125 forts.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Ett av det mest vanligaste abonnemanget för hushållsavfall inom Tierps kommun
blir för en-familjs villa och förslagen taxa 1 975 kr/år, då ingår grundavgift samt
kärl med tömning varannan vecka.
Detta ligger i motsvarande nivå som Tierps kommuns grannkommuner, där
motsvarande abonnemang* är från 1 935 kr/år till 2 662 kr/år. Jämförda kommuner
är Älvkarleby (Gästrike Återvinnare), Uppsala (Uppsala Vatten AB), samt Heby
kommun.
*Baserat på respektive kommuns abonnemangstaxa för år 2015.
För latrin samt fastighetsnära insamling kommer Tierps kommun vara i likvärdig
nivå som grannkommunerna.
Yrkande
Daniel Blomstedt (M) yrkar att renhållningstaxan omarbetas så att den baseras på
avfallsvikt.
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall tillkommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens förslag ställs mot Daniel Blomstedts yrkande. Ordföranden
finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Delges
Chef Renhållning
Chef Samhällsbyggnad
Ekonomienheten
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1.2.8

Idrotts- och fritidspolicy
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
anta idrotts- och fritidspolicy för Tierps kommun att gälla från och med
den 15 november 2015
upphäva beslut Ks § 150/2007.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 187/2015 behandlat ärendet.
Måldokument för kultur- och fritidsnämnden från år 2004 har tidigare resulterat i en
kulturpolicy och en biblioteksplan. För idrott och fritid har det saknats övergripande
dokument. En inre arbetsgrupp bestående av chef kultur och fritid, fritidsintendent
och ungdomskonsulent har arbetat fram policydokumentet. Idrotts- och fritidspolicyn har därefter kommunicerats med en yttre arbetsgrupp bestående av sex
personer. Politikerna Jonas Nyberg, Pia Wårdsäter och Kenneth Gunnarsson har
varit med och lämnat synpunkter på det utarbetade förslaget.
Policydokumentet beaktar den nya visionen för kommunen.
Delges
Kultur och fritid
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1.2.8

Revidering av kulturpolicy
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
fastställa revideringen av kulturpolicyn för Tierps kommun att gälla från och med
den 15 november 2015
nuvarande kulturpolicy antagen av kommunfullmäktige § 97/2012 upphör att gälla
från samma datum.
Reservation

Joakim Larsson (SD), Sören Westerlund (SD), Kenneth Lignell (SD), Bengt
Lindström (SD), Agneta Colantoni (SD) och Rosa Ingeborg Malmberg (SD) lämnar
skriftlig reservation till förmån för Joakim Larssons yrkande./Bilaga
Bakgrund

Kommunstyrelsen har § 188/2015 behandlat ärendet.
Den nuvarande kulturpolicyn fastställdes av kommunfullmäktige den
18 september 2012, § 97. Det finns idag ett behov av att den revideras. Det som
revideras är stycket under rubriken Kommunens vision som idag lyder:
Tierps kommun kännetecknas av utveckling och tillväxt, god livsmiljö samt att
barn och unga är prioriterade. Kultur och kreativitet är en självklar
framgångsfaktor för hållbar utveckling i kommunen.
Stycket ändras till:
Tierps kommuns kulturpolicy följer kommunens vision. Kultur och kreativitet
är en självklar framgångsfaktor för hållbar utveckling i kommunen.
Policydokumentet beaktar den nya visionen för kommunen.
Yrkande

Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till ändringsyrkandet i kommunstyrelsen gällande
ändring av skrivning. "Barn och unga ska ges goda förutsättningar att utveckla sin
läsförståelse och sitt språk" ändras till "Barn och unga ska ges goda förutsättningar
att utveckla sin läsförståelse och svenska språket".
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§ 127 forts.
Viktoria Wennberg (S), Jenny Lundström (MP), Catarina Deremar (C)
och Gunnar Larsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens förslag ställs mot Joakim Larssons yrkande.
Ordförande konstaterar att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Delges
Kultur och Fritid
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1.1.6

Anmälan om motion - Idrottsbibliotek i samarbete med de lokala
idrottsföreningarna — Urban Blomster (V)

Kommunfullmäktige beslutar
att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Urban Blomster lämnar den 28 oktober 2015 en motion med följande förslag:
- att Tierps kommun verkar med avsikten att öppna ett idrottsbibliotek i samarbete
med de lokala idrottsföreningarna .
Blomster skriver att idrott är idag en fråga om klass och hur tjock plånbok en familj
har, så får det inte vara. Vänsterpartiet vill att alla barn och ungdomar ska ha
möjlighet att delta i de idrottsaktiviteter barnen och ungdomarna själva vill oavsett
familjens ekonomiska situation.
Ett idrottsbibliotek där nödvändig utrustning finns att låna är ett steg i att göra
idrotten mer tillgänglig för alla.
Delges
Sekreterare kommunstyrelsen
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1.1.6

Anmälan om motion - Folder om ekologiska producenter
i Tierps kommun - Urban Blomster (V)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Urban Blomster lämnar den 15 oktober 2015 en motion med följande förslag:
- att en enklare folder framställs med förteckning och kontaktuppgifter på alla
ekologiska producenter i vår kommun och att denna också läggs ut på kommunens
hemsida.
Blomster skriver att fler söker idag de närproducerade och ekologiska varorna, av
både miljö och kvalitetsskäl. Våra matvanor och vårt val av mat påverkar vår
omvärld. Mat som odlas eller förädlas för försäljning i närområdet är ofta
småskaligt och hantverksmässigt framställd. Små företag får möjlighet att starta och
utvecklas. Många finns utanför tätorten och möjliggör för en levande landsbygd.
Kortare transporter är bra för miljön. Nära kontakter mellan kund och odlare/
uppfödare/tillverkare gör det lätt att få upplysningar om djurhållning, odlingsätt och
tillverkningsmetoder. Ekologisk mat bidrar till att uppfylla flera av de miljömålen.
Bl.a. ett rikt odlingslandskap, ett rikt växt och djurliv och en giftfri miljö
Delges
Sekreterare kommunstyrelsen
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1.1.6

Anmälan om motion - Inför Rättviksmodellen och skapa nya företag, jobb
och skatteintäkter i kommunen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning
Bakgrund
Ledamoten Lars Göran Birkhorn Karlsen lämnar den 26 oktober 2015 en motion
med följande förslag:
- att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa Rättviksmodellen i Tierps kommun.
Birkehorn Karlsen skriver att Riksrevisionsverket har riktat skarp kritik mot det
rådande systemet för livsmedelskontroll och förordar Rättviks modell för tillsyn
och kontroll som bygger på fakturering för utförda tjänster.
Vi behöver ha en enklare och enhetligare tillsyn, tillståndshantering och
regeltillämpning i kommunen. Om vi inte väljer att förenkla för företagen så säger
vi nej till nya företag, jobb och skatteintäkter i kommunen.
Riksrevisionens kritik mot dagens tillsynssystem måste tas på allvar. Enligt
Riksrevisionen har det funnits problem i den offentliga livsmedelskontrollen under
lång tid. Bland annat pekar Riksrevisionen på Livsmedelsverkets rapportering av
brister i kontrollen under många år.
Tillväxt och Tillsyn kallas Rättvik kommuns modell för en samsyn som har lett till
en rad fördelar för kommunens arbete med företagen. En stor del handlar om en
rättvis modell för tillsyn och beräkning av tillsynsavgifterna som de själva utarbetat
och infört i kommunen.
I Rättvik ser man ingen mening med att gå direkt på sanktionsavgifter när någon
gör fel. Ofta förstår inte ens företagaren att han gjort fel när det finns så många
regler för dem att följa. Rättviks kommun vill hellre ha en dialog med företagen och
hjälpa dem förstå vad som gäller. Därmed har de skapat grunden för en sund
tillväxt enligt deras näringslivschef.
Konkret handlar Rättviksmodellen om ett annat sätt att beräkna både avgifter och
antal besök som bygger på fakturering för utförd tillsyn.
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§ 130 forts.
Man har en fast årlig avgift som bygger på fasta kostnader i förhållande till antalet
livsmedelsanläggningar. Sedan har man en rörlig avgift som debiterar för utförd
kontroll och den bygger helt på de rörliga lönekostnaderna förknippade med den
kontrollen. Detta debiteras efter att en faktisk kontroll utförts.
Tillsynen ska enligt lag vara avgiftsbaserad, inte skattefinansierad, vilket innebär att
man betalar för en motprestation. Vilket är kärnan i det hela.
Rättviksmodellen är tydlig och utgår från faktiskt utförda kontroller. Häri ligger
skillnaden för företagaren. Företagare i Rättviks kommun behöver inte betala för
timmar som aldrig blivit utförda. På fakturan är allt, klart och tydligt specificerat.
Rättviksmodellen har en kombination av riskklassificering och
erfarenhetsklassificering. Riskfaktorer räknas ut enligt tidigare modell, i förhållande
till vad restaurangen eller hand-laren hanterar livsmedel på för sätt.
Delges
Sekreterare kommunstyrelsen
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1.1.6

Motionssvar "Sporthall i Söderfors "

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
avslå motionen.
Reservation
Urban Blomster (V) anmäler muntlig reservation från vänsterpartigruppen.
Bakgrund
Ledamöterna Urban blomster (V), Marlene Larsson (V) och Alexander Karlsson
(V) har den 20 oktober 2014 lämnat en motion med följande förslag:
- att utreda och planera för en sporthall i Söderfors.
Bakgrund
Vänsterpartiet anser att den gymnastiksal som nu finns är otidsenlig och fyller inte
de krav som idag ställs på sådana utrymmen För Söderfors samhälle är det av
största vikt att orten är attraktiv för inflyttning. En sporthall skulle kunna vara en
del i detta.
Motionssvar
Kommunstyrelsens ordförande har den 13 oktober 2015 besvarat motionen enligt
följande.
För att få en levande kommun behöver vi kunna tillgodose flera olika typer av
fritidsaktiviteter på flera olika ställen i kommunen. Idag har Söderfors bl a
skidbacke och bandybana vilket enbart finns i Söderfors och således ingen
annanstans i kommunen. Söderfors har också en 50 m utebassäng vilket finns
enbart på två ställen i kommunen. Under kommande år planeras för utbyte av
belysning i motionsspåren. Vi kommer att åtgärda värmestuga och toaletter vid
skidbacken samt undersöka möjligheterna att skapa en skicrossbana. På senare tid
har ett utegym byggts, tennisbanorna har renoverats och en ny 7-mannafotbollsplan har anlagts. Dessutom har omklädningsrummen till gymnastiksalen renoverats.
Underlag för byggnation av större sporthallar finns framförallt på orter som har
högstadium och gymnasium, där behovet av stora ytor för rörelse finns och där
samordning med skolans behov blir naturligt.
En genomgång av våra uthyrningstimmar visar att graden av uthyrning (kvällstid)
av gymnastiksalen inte är särskilt hög i Söderfors jämfört med andra orter i
kommunen. Mes hänvisning till det arbete som redan nu genomförs föreslås att
motionen avslås.
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§ 131 forts.
Yrkande
Alexander Karlsson (V) och Urban Blomster (V) yrkar bifall till motionen.
Bengt-Olov Eriksson (S) och Daniel Blomstedt (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Yttrande
Catarina Deremar (C), Jenny Lundström (MP), Urban Blomster (V) och Åsa
Sikberg (M) yttrar sig i ärendet.
Proposition
Bifall eller avslag ställs gällande motionen. Ordförande finner att fullmäktige
avslår motionen.
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1.1.7

Interpellationssvar — Radikalisering i Tierps kommun? — Gunnar Larsson
(FP)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
anse interpellationen besvarad.
Bakgrund

Fullmäktigeledamoten Gunnar Larsson har § 77/2015 inlämnat en interpellation om
radikalisering i kommunen.
Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson har den 19 oktober 2015
svarat som följer:
I den dagliga verksamheten ska kommunens samtliga verksamheter vara lyhörda på
minsta tecken om att något kan vara på gång som kan peka på att en enskild person,
grupp eller organisation avser att alliera sig med grupper som kan hänföra sig till
exempelvis våldsbejakande extremism.
Kommunchefens ledningsgrupp har det övergripande ansvaret och den 26:e oktober
kommer den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism att träffa
några av kommunens tjänstemän för att diskutera frågan. I kommunens kommande
Risk- och sårbarhetsanalys, som skall antas av kommunfullmäktige inom en snar
framtid, finns denna risk med under avsnittet sociala risker och social oro.
Inom nätverket Tryggare Uppsala län och Länsgruppen för samverkan Kommun
och Polis finns frågan med på dagordningen när SÄPO har någon information att
lämna. Kommunen har också möjlighet, vid behov, att kontakta säkerhetspolisens
lokala avdelning.
Det har hittills inte kommit några signaler om radikalisering vare sig från våra egna
verksamheter eller från polisen.
Yttrande
Gunnar Larsson (FP), Bengt-Olov Eriksson (S) och Urban Blomster (V) yttrar sig i
ärendet.
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1.1.7

Interpellationssvar — Varför följer inte kommunen lagen? — Sara Sjödal (C)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
anse interpellationen besvarad.
Bakgrund
Fullmäktigeledamoten Sara Sjödal har § 76/2015 inlämnat en interpellation om
varför inte kommunen följer lagen om bekämpning av ogräs på sina grönytor.
Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson har den 2 november 2015
besvarat interpellationen och i svaret hänvisat till yttrandet från kommunarkitekten
som följer.
När kommer kommunen att handplocka befintlig flyghavre på sina marker för att
förhindra att den drösar?
Bekämpning av flyghavre kan ske genom olika metoder vilka alla har sin grund i att
utveckling och/eller spridning av frön motarbetas. Vanliga metoder är
handplockning av enskilda plantor, kemisk bekämpning eller att genom slagning
eller putsning förhindra att flyghavreplantor går i ax.
Flyghavrebeståndet som har uppkommit inom aktuellt område har sedan länge
redan axat och plantorna har därigenom redan gjort den skada som ogräset kan
orsaka i år. Det finns alltså inga skäl att sätta in skötselinsatser förrän i samband
med nästa års växtsäsong.
Hur kommer kommunens åkerarealer att skötas i fortsättningen för att förhindra att
flyghavren uppförökas?
Kommunens generella hållning är att all kommunalägd jordbruksmark så länge det
är möjligt ska utarrenderas för jordbruksändamål. På så vis krävs inga sär-skilda
skötselinsatser från kommunen sida och marken kommer till nytta i väntan på
eventuell exploatering.
För det aktuella området är utarrendering inte möjlig under nästkommande år på
grund av arkeologiska utredningar.
forts.
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§ 133 forts.
Istället planeras enligt rekommendation från länsstyrelsen att skötselinsatser
genomförts i form av putsning eller slagning en gång tidigt på säsongen innan
flyghavreplantorna hinner gå i ax, exempelvis en vecka innan midsommar.
Skötselåtgärden bör sedan återupprepas ytterligare en gång ca 2-3 veckor efter det
första tillfället. Orsaken till att två skötseltillfällen planeras är att flyghavre gror
från olika markdjup vilket medför en tidsmässigt ojämn mognad. Under resterande
del av säsongen bedöms okulär besiktning av markområdet med enstaka
handplockningsinsatser vid behov, utgöra en fullgod skötsel för att undvika att
flyghavren sprids. Handplockade plantor kommer att bortföras från området och
eldas upp.
Hur kommer kommunens åkerarealer att skötas i fortsättningen för att förhindra
fröspridning av besvärliga ogräs, exempelvis åkertistel?
Generellt gäller som nämnt att kommunen så långt det är möjligt ska utarrendera
sina åkerarealer för jordbruksändamål. Om så ej är möjligt kommer skötselinsatser
att framarbetas och beställas utifrån det specifika områdets särskilda
förutsättningar, såsom ogrästryck, typ av ogräs, förekomst av eventuella
naturvärden och intresse för bevarande av biologisk mångfald, tidsplan för
eventuell exploatering etc.
För det aktuella fallet bedöms planderad skötsel i form av putsning/slagning som en
effektiv metod även för att bekämpa åkertistel.
Yttrande
Sara Sjödal (C) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) yttrar sig i ärendet.
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1.1.7

Interpellationssvar — Flyktingar som lider av Post Traumatic Stress Disorder
(PTSD) — Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
anse interpellationen besvarad.
Bakgrund
Fullmäktigeledamoten Lars- Göran Birkehorn Karlsen har § 78/2015 inlämnat en
interpellation om PTSD hos flyktingar som kommer till kommunen, och har i
interpellationen ställt två frågor.
Utskottet arbete och omsorgs ordförande har den 29 oktober 2015 svarat som följer.
Hur många flyktingar lider av PTSD som bor i vår kommun samt hur kommunen
förberett sig för att kunna bemöta dessa på rätt sätt?
Vi har ingen statistik över hur många flyktingar som lider av PTSD som bor i
Tierps kommun. Behandlingen är Hälso- och Sjukvårdens ansvar.
När en flykting kommer till vår kommun genomförs en utredning. Samtliga får
dessutom samtal och bedömning på Röda Korsets behandlingscenter för
krigsskadade och torterade vid tre tillfällen.
Personalen på boendena har regelbundet handledning av legitimerad psykoterapeut.
Landstingets asylsamordnare planerar träffar där de kommunala företrädarna får en
behovsanpassad kompetensutveckling.
Yttrande
Lars- Göran Birkehorn Karlsen (M), Åsa Sikberg (M), Pia Wårdsäter (S), Daniel
Blomstedt (M), Kenneth Gunnarsson (MP) och Gunnar Larsson (FP) yttrar sig i
ärendet.
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1.2.6.1

Begäran om entledigande som ersättare i Kommunfullmäktige — Robert
Wahlqvist (SD)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
godkänna begäran om entledigande.
Bakgrund
Robert Wahlqvist har i en skrivelse inkommen den 8 oktober 2015 begärt
entledigande från uppdraget som ledamot i Kommunfullmäktige.
Delges
Länsstyrelsen
Robert Wahlqvist
Sekreterare Kommunfullmäktige
Lönecentrum
Troman
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§ 136
Val av en ledamot i styrelsen för Stiftelsen

Leufsta

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Leufsta från 2015-11-03 till 2018-12-31 utse:
Ledamot
Catarina Deremar (C)
Yvre 163
815 91 Tierp
Bakgrund
Centerpartiet har lämnat förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Leufsta under
åren 2015-11-03 — 2018-12-31, för att ersätta Fritz Wahlund.
Delges
Den valde
Stiftelsen Leufsta
Personalenheten
Troman
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§ 137
Val av en ledamot och en ersättare i lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarks
kärnkraftverk

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
till ledamot och ersättare i lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarks kärnkraftverk
för åren 2015-11-03 — 2018-12-31 utse:
Ledamot
Lilian Carlsson (C)
Lamyra 144
748 95 Örbyhus

Ersättare
Lotta Carlberg (C)
Skottbro Väster Ekeby 299
748 94 Örbyhus

Bakgrund
Centerpartiet har lämnat förslag till en ledamot och en ersättare i lokala
säkerhetsnämnden under åren 2015-11-03 — 2018-12-31, för att ersätta Fritz
Wahlund.
Delges
Den valde
Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarks kraftverk
Personalenheten
Troman
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§ 138
Val av en ersättare till Östhammars referensgrupp för slutförvar

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
till ersättare till Östhammars referensgrupp för slutförvar för åren 2015-11-03 2018-12-31 utse:
Ersättare
Lotta Carlberg (C)
Skottbro Väster Ekeby 299
748 94 Örbyhus
Bakgrund
Centerpartiet har lämnat förslag till ersättare till Östhammars referensgrupp för
slutförvar 2015-11-03 — 2018-12-31, för att ersätta Fritz Wahlund.
Delges
Den valde
Östhammars referensgrupp för slutförvar
Personalenheten
Troman
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§ 139
Val av en revisor för granskning av kommunens räkenskaper och förvaltning

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
till revisor att granska kommunens räkenskaper och förvaltning under åren 201511-03 — 2018-12-31 utse:
Revisor
Veronica Stennek (C)
Karins gränd 5
815 45 Tierp
Bakgrund

Centerpartiet har lämnat förslag till revisor att granska kommunens räkenskaper och
förvaltning under åren 2015-11-03 — 2018-12-31, för att ersätta Fritz Wahlund.
Delges
Revisorerna
Ekonomienheten
Troman
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§ 140
Sammanträdesplan för 2016

Beslut
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
fastställa nedan angivna sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2016:
tisdagen den 23 februari
tisdagen den 5 april — bokslut
tisdagen den 14 juni
tisdagen den 20 september
tisdagen den 1 november — delårsrapport, skattesats, budget, flerårsplan
onsdagen den 14 december
att sammanträdena vid samtliga tillfällen börjar kl. 18.00, utom sammanträdet den
14 juni som startar kl. 16.00 och den 1 november, som startar kl. 13.00.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 170/2015 behandlat ärendet
Delges
Blockchefer
Ekonomienheten
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§ 141
Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2016
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att
kungörelsen om kommunfullmäktiges sammanträden år 2016 ska införas i
Arbetarbladet, Upplands Nyheter, Upsala Nya Tidning, Norra Uppland samt på
kommunens hemsida.
Bakgrund

Enligt kommunallagen 5 kap 10 § ska uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden införas minst en vecka före sammanträdesdagen i de ortstidningar som fullmäktige fastställer.
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§ 142
Delgivningar

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
delgivningen tas som en anmälan till protokollet.
Bakgrund
Fullmäktiges ledamöter och ersättare delges:
Protokoll, Demokratiberedningen 2015-09-24 §§ 21-26, www.tierp.se
Protokoll, Integrationsberedningen 2015-09-30 §§ 28-34, www.tierp.se
Protokoll, Lönenämnden 2015-09-02 §§ 3-5, www.tierp.se
Protokoll, It-nämnden 2015-09-02 §§ 3-5, www.tierp.se
Protokoll, Jävsnämnd 2015-08-24 §§ 8-14, www.tierp.se
Protokoll, Samordningsförbundet 2015-09-18 §§63-72
http://www.finsamuppsala.se/media/125712/protokoll-styrelse-2015-09-18.pdf
Dnr Ks 2015.1 - handl 2015.5875
Protokoll, Överförmyndarnämnden 2015-09-23 §§149-162
Dnr Ks 2015.1 - handl 2015.6219
Delårsuppföljning januari- augusti 2015 - Gemensam Räddningsnämnd.
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