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§ 143
Allmänhetens frågestund

Inga frågor inkommer från allmänheten.
__________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

3 (48)

TIERPS

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

KOMMUN

2015-12-15

4 (48)

§ 144
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 2015.1042
2.7.3
En person boende i Tobo skrev den 4 december 2015 att denne läst i
tidningen Norra Uppland om att Älvkarleby kommun har infört en
volontärsamordnare. Förslagställaren tycker att det är en bra ide och föreslår
att även Tierps kommun ser över möjligheten till en sådan. Det går nog att
få mer och bättre information från Älvkarleby kommun. Förslaget har
skickats till chefen för Individ och familj för besvarande.
________

Ordf. Sign
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Sekr. Sign
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1.1.6

Anmälan om motion - Sätt Tierps kommun på den digitala
informations- och turistkartan – Anna Ahlin (C)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Anna Ahlin lämnar den 10 november 2015 en motion med följande förslag:
- att Tierps kommun tar initiativet till samverkansprojekt med föreningar,
intresseorganisationer och företag för att skapa en digital informationsoch turistkarta i enlighet med motionens intentioner.
Ahlin skriver:
Vårt sätt att skaffa information har de senaste årtiondena genomgått en stor
förändring. Vill man till exempel idag veta något om en plats eller ett
utflyktsmål plockar man fram telefon eller läsplatta och surfar sig till
information. Inte minst har jag själv märkt det under semestern då jag inte
plockat åt mig turistbroschyrer som förr, utan istället många gånger sökt via
nätet efter sevärdheter, intressanta butiker eller orter som vi passerat.
Det är nu dags att vi placerar Tierp på den digitala informations- och
turistkartan och på så vis underlätta för våra besökare att hitta information
om kommunens smultronställen och intressanta platser. Med inspiration av
geocaching och webplatsen www.platsr.se föreslår jag därför att Tierps
kommun tar initiativet till ett samverkansprojekt med tilltänkta intressenter i
syfte att skapa en webbplats och en app för att öka turist-och
besöksnäringen.
Samverkansprojektet ska gå ut på:
Kommunens föreningar, företagare och intresseorganisationer m.fl. ges
möjlighet till att presentera sin verksamhet eller en intressant plats på en
webbplats/app. På webbplatsen ska koordinaterna finnas så att man lätt kan
hitta fram till det aktuella objektet. På respektive plats, ute i verkligheten,
placeras en så kallad QR kod (fyrkantig streckkod som länkar till webbsidan
när man scannar den med sin smartphone).
forts.
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Justerandes Sign

Sekr. Sign
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§ 145 forts
Föreningar/ företagen/ intresseorganisationer ansvarar själva för att märka ut
platserna, kommunen tillhandahåller endast platsen på den digitala
turistkartan. Se www.platsr.se som exempel.
Tänk dig att du inte är bekant med trakten men ser en skylt med QR kod
utanför en golfbana du passerar. Du stannar, scannar och ser att du befinner
dig vid Örbyhus golfbana och får då mer information som ger dig anledning
att stanna där. Naturligtvis ska det också finnas en informationstavla över
kommunen vid E4:ans rastplats, där man kan scanna QR koder som leder till
mer information.
__________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande
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1.1.6

Anmälan om motion – Ökad tillgänglighet till fullmäktiges
sammanträden och digitalt voterings- och närvarosystem –
Daniel Blomstedt (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Blomstedt och Birkehorn Karlsen lämnade den 14 december 2015 en
motion med följande förslag:
- att uppdra till Kommunstyrelsen att införa ett system för videostreaming
utav Kommunfullmäktiges sammanträden
- att uppdra till Kommunstyrelsen att införa ett elektroniskt närvaro- och
voteringssystem som passar Kommunfullmäktiges behov.
Blomstedt och Birkehorn Karlsen skriver:
Kommunfullmäktige i Tierps kommun under det senaste decenniet har fattat
ett antal avgörande beslut i syfte att utveckla den politiska debatten och
medborgarnas delaktighet och inflytande i det politiska arbetet. Nämnas kan
den parlamentariska kommitté som utsågs 2004 och vars arbete ledde fram
till den i Sverige då unika politiska organisation som fortfarande är grunden
för kommunens arbete. Kommunfullmäktiges sammanträden går sedan ett
antal år att följa direkt över webbradion alternativt ta del utav debatten från
”radioarkivet” Efter moderat initiativ har det vidare införts ytterligaren en
allmänpolitisk temadebatt och sedan årsskiftet är Demokratiberedningen den
enda fasta beredningen vilket borgar för ökat medborgarinflytande i
tillfälliga aktuella och sak-specifika beredningar.
Under förra mandatperioden infördes även digitala handlingar via läsplatta
till Kommunfullmäktiges ledamöter. Förutom de positiva miljöeffekterna
och ekonomiska vinsterna ger det även ledamöterna en helt ny möjlighet att
under sittande sammanträden eftersöka och bekräfta sakpolitisk information.
forts.
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§ 146 forts
Vi anser nu att det är läge att ta nästa steg i processen med att vitalisera det
politiska arbetet och ytterligare öka den demokratiska
närvaron/tillgängligheten. För att göra detta föreslår vi att
kommunfullmäktiges sammanträden utöver ljudstreaming även skall
videostreamas samt att implementera ett elektroniskt voterings- och närvarosystem. Detta kan sedan kopplas samman med en bildskärm/projektor för att
visa upp dagordning och bilagor för alla närvarande i fullmäktigesalen. Efter
en omröstning/votering blir det enkelt och tydligt hur var och en av
ledamöterna har röstat.
Liknande system finns redan att tillgå i flera kommuner och landsting i dag.
Uppsala läns landsting införde till exempel nyligen elektroniskt närvarooch voteringssystem. I Tierps kommun finns redan den grundläggande
infrastrukturen och de tekniska förutsättningarna i och med radiostreaming
och ledamöternas läsplattor. I allt väsentligt är det endast vissa
programvaror som skall kompletteras.
Delges
Sekreterare kommunstyrelsen
________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign
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1.1.6

Sänkta arvodesnivåer för gruppledare – Joakim Larsson (SD)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Joakim Larsson lämnade den 15 december 2015 en motion med följande
förslag:
-

att ersättningsnivån per mandat som är fastställd i ERS 2012 för
gruppledare som inte är kommunalråd ändras från 3,75% per mandat till
2 % per mandat.

Joakim Larsson skriver: Tierps kommun har ett reglemente för ersättningar
till förtroendevalda som har gällt sedan 2012. Det är naturligtvis nödvändigt
med bestämmelser för detta även om jag inte helt instämmer i att man måste
ha ersättningar för de uppdrag som man utför i fullmäktige på det sätt som
de är utformade idag. Det finns fortfarande kommuner som har ytterst
begränsade arvoden för arbetet i fullmäktige utöver det som utgör ren
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Jag har i andra sammanhang
förespråkat just denna lösning – att arvodena skall avskaffas helt – men för
tillfället tänkte jag skjuta in mig på en detalj i arvodessystemets utformning.
I Tierp har vi valt att göra på samma sätt som i ganska många andra
kommuner, nämligen att arvodesnivåerna knyts till riksdagsmannaarvodets
utveckling. Varje gång som riksdagsmännen höjer sina arvoden så höjs per
automatik också arvodena för oss som sitter här i fullmäktige. Det är förstås
bekvämt att ha det på det viset men det fritar oss naturligtvis inte från ett
politiskt ansvar för nivåerna på de här arvodena. Mer specifikt så är det
utformat på ett sådant sätt att till exempel arvodena för gruppledare som
undertecknad är baserade på en viss procentsats av riksdagsmannaarvodet,
3,75 % för att vara exakt. Jag anser att denna konstruktion leder till alltför
höga arvoden. Det finns som sagt kommuner där arvodesnivåerna inte alls
ligger på dessa nivåer och jag anser därför att nivån behöver sänkas,
förslagsvis från 3,75 % per mandat till 2 % per mandat.
Delges
Sekreterare kommunstyrelsen
___________
Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande
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1.1.6

Anmälan om motion – Förbättra integrationen i kommunen – Höj
kompetensen – Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund
Lars Göran Birkehorn Karlsen lämnar den 18 november 2015 en motion
med följande förslag:
-

att kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt arbeta fram rutin
för att fastställa om en nyanländ flykting lider av PTSD
att kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram en strategi för
utbildning av all personal som kommer i kontakt med flyktingar som
lider av PTSD.

-

Birkehorn Karlsen skriver att mer än 50 % av de flyktingar, som har upplevt
krig och tortyr i sitt hemland, utvecklar PTSD. Källa: Psykolog Casper Aaen
(Sondergård, Videbeck, Neumann, Tremblay & Piche.) Publicerat på danska
Psykiatrifondens hemsida http://www.psykiatrifonden.dk
Vanliga symptom på PTSD är ångest, minnessvårigheter,
koncentrationssvårigheter, bristande kontroll av känslor, känsla av ensamhet
och isolering, självmordstankar, irritabilitet och oförmåga att engagera sig.
När man lider av PTSD är det mycket svårt att till exempel lära sig ett nytt
språk eftersom hjärnan är upptagen av traumat. Att lära sig det nya språket
är en förutsättning för en lyckad integration och egenförsörjning. Det kan
därför vara helt avgörande för den enskilde att den i kontakten med
kommunen och samhället bemöts utifrån rätt förutsättningar. I ett
interpellationssvar, 2015-10-29, förklarar ordförande för utskottet arbete och
omsorg att kommunen inte har någon statistik över hur många flyktingar
som lider av PTSD och som bor i kommunen. Således kan inte dessa
bemötas på bästa sätt utifrån detta perspektiv.
forts.
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§ 148 forts
Även barn kan utveckla PTSD. Detta gäller även barn som fötts i Sverige
och inte upplevt krig. De kan ärva mammans PTSD. Det är därför viktigt att
kommunen har kompetens att bemöta individer som lider utav PTSD i alla
verksamheter de kan tänkas komma i kontakt med. Enligt samma
interpellationssvar kan det konstateras att kommunen saknar en bred och
djupgående kunskap inom detta område.
Även detta faktum bidrar till att individer med PTSD inte kan bemötas på
bästa sätt. Detta försvårar integrationen och leder till ökade
samhällskostnader. Framförallt för den enskilde men även ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv är det således viktigt att kommunen ökar
medvetandet och kunskapen om vilket handikapp det är att lida av PTSD.
Att kommunens anställda utbildas så att integrationen kan effektiviseras är
därför en självklarhet.
Delges
Sekreterare kommunstyrelsen
__________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande
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1.1.6

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
bordlägga ärendet för att behandla det på nästkommande sammanträde.
Bakgrund
Då ordföranden i utskottet arbete och omsorg, som svarat på motionen, inte
kan närvara under fullmäktigesammanträdet, behöver ärendet bordläggas.
Kommunstyrelsen har §225/2015 behandlat ärendet.
Ledamoten Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) har i motion till
kommunfullmäktige den 9 juni 2015, § 45, föreslagit att kommunstyrelsen
får i uppdrag att :
- utreda hur spelmanslagen och folkdanslagen oftare kan användas vid
högtidliga tillfällen
- undersöka hur och i vilken omfattning spelmanslagen, folkdanslagen
och Eric Sahlström Institutet kan användas i kommunala verksamheter
- ta fram samarbetsavtal som reglerar samarbetet mellan kommunen,
spelmanslagen, folkdanslagen och Eric Sahlström Institutet, där bidrag
kopplas till motprestationer
- föreslå hur det första kommunfullmäktigesammanträdet efter ett val kan
göras högtidligare.
Birkehorn Karlsen skriver: ”Kulturarvet speglar ett folks själ. Här förenas
det mest livskraftiga i det nationella arvet, med det bästa som skapas i andra
länder, och av andra folk. Den förenar förankringen i tradition och historia
med nya tiders utmaningar. Kulturen är också ett uttryck för respekt för
mångfald, valfrihet och rätten till olikheter.
Tierps unika tradition av folkmusik, folkdanser och sånger, samt
nyckelharpans roll som bärare av bygdens musik bör få en mer
framträdande roll för att stärka Tierps varumärke och kultur. Vid högtidliga
tillfällen bör kommunen i högre grad än vad som idag är fallet använda
spelmanslagen, folkdanslagen och Eric Sahlström Institutet.
forts.
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§ 149 forts
Exempel på sådana högtidliga tillfällen är Nationaldagen, Midsommarafton, invigningar, skolavslutningar samt då kommunen får prominenta
besök från Sverige eller andra länder.
Jag föreslår också att efter ett val då ett nytt kommunfullmäktige
sammanträder för första gången att det första sammanträdet göras
högtidligare.
Spelmanslagen, folkdanslagen och Eric Sahlström Institutet kan med fördel
även användas i skolundervisningen för att lära ut folkmusik och folkdans
samt i de kommunala omsorgerna för underhållning.”
Motionssvar
Kommunfullmäktige antog 18 september 2012 en kulturpolicy för att
tydliggöra arbetet med kulturfrågorna inom kommunen. Från och med den 1
maj 2014 är Kultur och fritid ett eget block representerat i kommunens
strategiska ledningsgrupp, vilket ger stora möjligheter för kulturen att lyftas
och representeras i flera sammanhang. Ett av de övergripande målen i
kulturpolicyn är att kommunens kulturarv ska vara en levande tillgång som
bevaras, används och utvecklas. Målet uppnås bland annat genom det
omfattande folkmusikprojekt som drivs av Kulturskolan i kommunens
skolor.
Kulturbidragen till kommunens föreningar stärker det fria kulturlivet och
gör att föreningar kan fortsätta att driva folkmusik- och dansprojekt.
Bidragen delas ut för offentlig verksamhet vilket är ett ställningstagande
från kommunen för att se till att vår unika kultur i kommunen kommer fler
tillgodo. I dialog med föreningarna görs muntliga överenskommelser om
kommande års verksamhet. Kultur och fritid har även börjat titta på andra
kommuner, såsom Sandviken, med målet att på sikt skriva mer formella
överenskommelser. Dessa överenskommelser kommer dock inte att fungera
som ”beställningar” av verksamhet, utan handlar mer om att säkerställa att
föreningarna följer de grundläggande värderingar som kommunen står för
samt att uppföljning och redovisning sker enligt plan.
Bidraget till ESI – Eric Sahlström Institutet – kommer från och med
budgetåret 2016 att hanteras av Kultur och fritid vilket ger utökade
möjligheter till samverkan mellan institut och kommun. Under hösten
forts.
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§ 149 forts.
genomförs en förstudie men namnet Kulturarvstrappan, som syftar till att
skapa en modell för arbete med det lokala kulturarvet i våra skolor. Med
hänvisning till det arbete som redan nu genomförs föreslås att motionen
avslås.
Ordföranden i utskottet arbete och omsorg har den 17 november 2015
besvarat motionen enligt ovanstående och föreslagit att motionen avslås
samt att uppdra till kommunfullmäktiges presidium att föreslå hur första
kommunfullmäktige-sammanträdet efter ett kommunalval kan göras mer
högtidligt.
________
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1.1.6

Motionssvar – Idrottsbibliotek i samarbete med de lokala idrottsföreningarna – Urban Blomster (V)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
bifalla motionen
ge Kultur och fritid i uppdrag att utreda frågan vidare.
Reservation
Daniel Blomstedt (M), Åsa Sikberg (M), Lars-Göran Birkehorn Karlsen
(M), Jim Blomstedt (M), Sven Lokander (M), Jelena Zivkovic (M), Catarina
Deremar (C), Sara Sjödal (C), Erik Kolm (C), Anna Ahlin (C), Lotta
Carlberg (C), Lilian Carlsson (C), Magdalena Ewert (C), Mats Wikander
(C), Anna Grimberg (C) och Gunnar Larsson (L) lämnar skriftlig
reservation./Bilaga.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har §226/2015 behandlat ärendet.
Ledamoten Urban Blomster (V) har i motion till kommunfullmäktige den
3 november 2015, § 128, föreslagit:
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.
Motionssvar
Att barn får prova på sport i olika former är ett viktigt led i att göra idrott,
lek och rörelse tillgängligt. Genom att få prova på olika sporter ges
möjlighet för barn och ungdomar att hitta den sport man är intresserad av.
forts.
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Sekr. Sign
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§ 150 forts
Inget barn ska behöva avstå från att röra på sig för att man inte har rätt
utrustning.
Ett sportotek/idrottsbibliotek/fritidsbank skulle ge skolorna större
möjligheter till varierande friluftsdagar, där alla kan delta på lika villkor.
Det som behöver utredas vidare är;
-

Ut- och inlämning av materiel. Det krävs stort utrymme och någon
måste finnas på plats.
Skötsel av material. Det är viktigt att materialet tas om hand på rätt
sätt. Det ska vara roligt att använda de man lånar, inga slöa skridskor
eller trasiga skidbindningar.
Samverkan med föreningar samt eventuellt arbetsmarknadsenheten.
Ekonomi. Att iordningsställa ett
sportotek/idrottsbibliotek/fritidsbank har dels stora
investeringskostnader i form av material men även driftskostnader,
personal, reparationer och underhåll.

-

-

Det finns stora möjligheter att i samband med ombyggnation av Möbeln och
Vegahallen utreda denna fråga vidare. Med hänvisning till ovanstående
föreslås att motionen bifalles och att Kultur och fritid får i uppdrag att
utreda frågan vidare.
Ordföranden i utskottet barn och ungdom har den 19 november 2015
besvarat motionen enligt ovanstående och föreslagit att motionen bifalles
samt att Kultur och fritid får i uppdrag att utreda frågan vidare.
Yrkande
Urban Blomster (V), Kenneth Gunnarsson (MP), Bengt-Olov Eriksson (S)
och Gunilla Wisell (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Daniel Blomstedt (M) yrkar avslag till motionen men bifall till att ge Kultur
och Fritid uppdrag att utreda frågan vidare.
Gunnar Larsson (L), Sara Sjödal (C) och Catarina Deremar (C) yrkar bifall
till Daniel Blomstedts yrkande.
forts.
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§ 150 forts
Propositionsordning
Kommunstyrelsens förslag ställs mot Daniel Blomstedts yrkande.
Ordförande finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Delges
Verksamhetschef Kultur och Fritid
__________
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Sekr. Sign
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1.1.6

Motionssvar – folder om ekologiska producenter i Tierps kommun –
Urban Blomster (V)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
avslå motionen då marknadsföring och information om ekologiska
producenter inte kan anses vara en angelägenhet av allmänt intresse och
därmed falla inom den kommunala kompetensen enligt kommunallagens
2 kapitel.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har §227/2015 behandlat ärendet.
Ledamoten Urban Blomster (V) har i motion till kommunfullmäktige den
3 november 2015, § 129, föreslagit:
-

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. Bland annat
ett rikt odlingslandskap, ett rikt växt och djurliv och en giftfri miljö.
Motionssvar
En folder med information om kommunens ekologiska producenter kan inte
anses vara av ett sådant allmänt intresse som anges i 2 kap. 1 §
kommunallagen. För att en åtgärd skall vara av allmänt intresse krävs att det
kommer kommunens medlemmar direkt tillgodo. Allmänintresset ska
forts.
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§ 151 forts
bedömas utifrån om det är lämpligt, ändamålsenligt, skäligt och så vidare att
kommunen befattar sig med frågan.
Det kan inte anses komma kommunens medlemmar tillgodo att kommunen
tar fram en folder med endast vissa av kommunens producenter förtecknade,
dessutom skulle en åtgärd att marknadsföra vissa producenter i kommunen
även kunna uppfattas som att kommunen lämnar understöd till enskild,
vilket inte är tillåtet.
Kommunstyrelsens ordförande har den 17 november 2015 besvarat
motionen enligt ovanstående och föreslagit att motionen avslås.
Yrkande
Urban Blomster (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.
__________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign
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1.1.7

Interpellation - Arbetsrättslig information för ungdomar
– Urban Blomster (V)

Kommunfullmäktige beslutar
att
interpellationen får framställas och kommer att besvaras på nästkommande
sammanträde.
Bakgrund
Ledamoten Urban Blomster har den 2 december 2015 lämnat in en
interpellation om arbetsrättslig information för ungdomar och ställer
följande fråga:
-

Hur ser den arbetsrättsliga informationen ut i våra skolor inför
sommaren 2016?

Blomster skriver att de flesta ungdomar som får ett sommarjobb möter
schyssta arbetsgivare. Det finns tyvärr undantag. Varje sommar hör vi om
hur ungdomar på olika sätt blir utnyttjade på jobbet. Därför behöver elever i
våra skolor informeras om villkor och regler på arbetsmarknaden och ges
god introduktion inför sitt första jobb.
__________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande
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1.1.8

Fråga om extra bolagstämman för Tierps Energi och Miljö AB den
2 december blivit stadgeenligt aviserad - Sven Lokander (M)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
frågan får framställas och besvaras under sammanträdet.
Bakgrund
Fullmäktigeledamot Sven Lokander har den 9 december 2015 lämnat in
följande frågor.
- Hur har bolagsstämman den 2 december aviserats?
- Anser styrelseordföranden att allmänheten informerats på sådant sätt
att bolagsordningens rätt för allmänheten att närvara uppfyllts?
- Anser du att kallelsen till bolagsstämman blivit stadgeenligt utlyst?
Lokander skriver: Beslutet att överlåta en stor del av kommunens
verksamhet från de folkvalda till en bolagsstyrelse är en mycket omfattande
omorganisation, där allmänhet och folkvalda fråntas sitt inflytande till
förmån för en bolagsstyrelse. Detta kräver att det kommunägda bolaget är
mycket öppen för att ge information och inhämta allmänhetens synpunkter.
Det är oroväckande när man redan som första åtgärd i bolaget bryter mot
bolagsordningen genom att inte informera om kommande bolagsstämma
som bolagsordningen föreskriver. Det är givetvis av intresse från
allmänheten och pressen att vara med och höra ordförandens
inledningsanförande, där ordföranden kan förväntas presentera sin syn på
uppdraget och hur han avser att fullgöra sitt uppdrag beträffande öppenhet
och information.
Genom att i strid med bolagsordningen förrätta bolagsstämma internt så
visar man tydligt att bolaget inte avser att vara öppna för någon som helst
insyn för allmänhet eller press.
Utdrag ur Bolagsordning för TEMAS antagen den 3 november
§12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma
______
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1.1.8

Fråga om inomhusmiljön på Vallskoga förskola – Catarina Deremar
(C)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
frågan får framställas och besvaras under sammanträdet.
Bakgrund
Fullmäktigeledamot Catarina Deremar har den 10 december 2015 lämnat in
följande frågor.
-

Vilka åtgärder tänker man vidta för att ge barn och personal en god
arbetsmiljö?
Hur ser tidsplaneringen ut för att hitta en lösning för Vallskoga
förskola?
Vad kan påföljden bli om arbetsmiljön inte är tillfredsställande?

Deremar skriver: Vallskoga förskola har 38 barn och ett av den förskolans
viktiga arbeten är att jobba med en giftfri förskola för att ge barnen en giftfri
miljö. Sedan en tid tillbaka har det varit problem med inomhusmiljön på
Vallskoga förskola. Det är uppenbart att en del barn mår sämre när de är på
förskolan än när de inte är där.
Som kommun har vi ansvar för den verksamhet som bedrivs och här handlar
det om barn i åldrarna 1-5 år och våra anställdas arbetsmiljö. Jag ställer mig
frågande till att ansvarig majoritet inte har vidtagit åtgärder tidigare.
______

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande
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1.1.8

Svar på fråga om extra bolagstämman för Tierps Energi och Miljö AB
den 2 december blivit stadgeenligt aviserad - Sven Lokander (M)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
frågan anses besvarad.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade §153/2015 att Sven Lokander fråga om extra
bolagstämman för Tierps Energi och Miljö AB den 2 december blivit
stadgeenligt aviserad får framställas.
Svar på fråga
Jonas Nyberg (S) svarar att extrastämman blivit stadgeenligt utlyst till
aktieägaren, det vill säga Tierps kommun. Jonas Nyberg håller med om att
allmänheten ska få samma information som aktieägarna om bolagstämmor,
vilket inte var fallet med denna första stämma.
__________
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Sekr. Sign
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1.1.8

Svar på fråga om inomhusmiljön på Vallskoga förskola
– Catarina Deremar (C)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
frågan anses besvarad.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade §154/2015 att Catarina Deremars fråga om
inomhusmiljön på Vallskoga förskola får framställas.
Svar på fråga
Kenneth Gunnarsson (MP) svarar enligt följande:
En medicinsk bedömning har gjorts vilken säger att problemen som finns
inte kräver akut utrymning, men inomhusmiljön kan påverka känsliga
personer.
De som får besvär och eller känner oro erbjuds flytta till annan förskola.
Beslut har tagits om att riva förskolan och bygga en ny. Den nya beräknas
stå klar under 2017.
Under övergångsperioden tills den nybyggda förskolan står klar, upphandlas
ersättningslokaler, baracker. Målet är att placera dessa på mark där vattenoch avlopp finns och i anslutning till annan verksamhet. Dessa baracker
beräknas kunna tas i bruk under mars 2016. Besked om placering kommer
meddelas föräldrar och personal i dagarna.
I övrigt kommer alla förskolor undersökas av fastighetsbolaget gällande fukt
och mögel, därefter ska samtliga skolor undersökas. Arbetet påbörjas 2016.
Yttrande
Catarina Deremar (C) yttrar sig i ärendet.
________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

TIERPS

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

KOMMUN

2015-12-15

§ 157

Dnr Ks 2015.1041

25 (48)

1.6.3

Utbetalning av partistöd 2016

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
partistöd utbetalas enligt angivna belopp 2016.
Bakgrund
Kommunfullmäktige fastställde regler för partistöd den 16 september 2014,
§ 75 som gäller från och med den 15 oktober 2014. Enligt 5 § Årlig
utbetalning, betalas partistöd ut i förskott i januari månad efter beslut i
kommunfullmäktige.
Mottagare av partistöd ska årligen senast den 30 juni lämna en skriftlig
redovisning till Tierps kommun som visar att partistödet föregående år
har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket
kommunallagen. Har redovisning och granskningsintyg enligt 2 kap.11 §
andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen,
utbetalas inget partistöd. Partistödet består av ett grundstöd om 20 % av
basbeloppet per parti och år och mandatstöd om 57 % av basbelopp per
mandat och år. Till redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg.
Mottagaren utser själv en särskild granskare som granskar om redovisningen
ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt partistödet.
Redovisningen ska granskas av en person som partiet själv utser.
Processtöd har tagit fram en instruktion och mall för redovisning
av partisstöd som delgivits samtliga gruppledare 2015-12-01.

forts.
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§ 157 forts
Utbetalning av partistöd 2016
Centerpartiet
Grundbidrag
Mandat
9
Liberalerna
Grundbidrag
Mandat
1
Vänsterpartiet
Grundbidrag
Mandat
3
Miljöpartiet de gröna
Grundbidrag
Mandat
3
Kristdemokraterna
Grundbidrag
Mandat
1
Moderata samlingspartiet
Grundbidrag
Mandat
6
Socialdemokraterna
Grundbidrag
Mandat
20
Sverigedemokraterna
Grundbidrag
Mandat
6

8 900 kr
228 285kr

237 185 kr

8 900 kr
25 365 kr

34 265 kr

8 900 kr
76 095 kr

84 995 kr

8 900 kr
76 095 kr

84 995 kr

8 900 kr
25 365 kr

34 265 kr

8 900 kr
152 190 kr

161 090 kr

8 900 kr
507 300 kr

516 200 kr

8 900 kr
152 190 kr

161 090 kr

Totalt
Delges
Chef för Processtöd
Redovisningschef
_________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign
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158

Återrapportering avseende verkställande av kommunfullmäktiges
beslut om uppdrag perioden september-december 2014

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
godkänna återrapporteringen för angiven period.
Bakgrund
Enligt kommunallagen 3 kap. §§14-15 ansvarar nämnd för att fullmäktiges
beslut verkställs och att redovisa hur uppdragen fullgjorts. Revisorerna har
riktat kritik för bristande återrapportering av uppdrag som fullmäktige
beslutat om. Kommunstyrelsen beslutade under 2014 att återrapportera
verkställande av kommunfullmäktiges beslut till fullmäktige två gånger
om året. Redovisning av obesvarade motioner redovisas i särskilt ärende.
Uppdrag perioden september-december 2014
Under perioden fattades beslut om att uppdra till kommunstyrelsen att
-

besluta om tillämpningsanvisningar för det nya pensionsreglementet
för förtroendevalda (§76/204)
bereda frågan om krav på skriftlig redovisning och granskningsintyg
gällande lokalt partistöd ( §157/2014)

Resultat
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att avvakta med
tillämpningsanvisningar avseende omställningsstöd, för att ha möjlighet att
ta del av eventuella rekommendationer från Sveriges kommuner och
landsting (SKL). Tillämpningsanvisningar föreslogs att besluta om innan
nästa kommunval år 2018. Fullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens
förslag. (§99/2015).
Kommunstyrelsen föreslog fullmäktige i februari 2015 om komplettering i
reglerna för partistöd gällande redovisning och granskningsintyg.
Fullmäktige fastställde de nya reglerna. (§11/2015). Skriftligt förtydligande
i form av instruktion och mall för redovisningen är upprättat av Processtöd
och är skickat till gruppledarna i november 2015. Mallen görs också
tillgänglig på webb.
_______
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1.6.5

Borgensram för Tierps Energi & Miljö AB
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
bevilja Tierps Energi & Miljö AB (TEMAB) en total borgensram avseende
proprieborgen för upptagna lån (aktuell låneskuld) om 100 mnkr.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har §217/2015 behandlat ärendet.
Tierps kommunfullmäktige har § 60/2015 beslutat att bilda bolaget Tierps
Energi & Miljö AB (TEMAB) som bland annat ska ansvara för VA- och
renhållnings-verksamheten i kommunen. I budgeten för de tre kommande
åren ligger det 50 – 60 mnkr per år för investeringar i VA- och renhållning.
För att kunna göra dessa investeringar måste bolaget ta upp lån och med
anledning av detta behöver bolaget en borgensram från kommunen.
Eftersom flera långivare kräver proprieborgen d.v.s. där borgensmannen går
i borgen såsom för egen skuld så bör borgensramen avse en sådan borgen.
Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen har den 24 november
2015 lämnat förslag i ärendet.
Delges
Tierps Energi & Miljö AB
Ekonomichef
Chef Samhällsbyggnad
__________
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1.6

Aktieemission i Tierps Energi & Miljö AB genom apportegendom

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
anta föreliggande förslag till apportemission avseende Tierps Energi &
Miljö AB.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har §218/2015 behandlat ärendet.
Kommunfullmäktige har i beslut den 2015-06-09 enligt § 60 Dnr KS
2015.397 beslutat att bilda ett nytt aktiebolag, med arbetsnamnet Tierps
Energi & Miljö AB (TEMAB) med utgångspunkt att Tierps Fjärrvärme AB
(TFAB) blir dotterbolag till TEMAB.
Beslutsunderlag
Protokoll från extra styrelsemöte i Tierps Energi & Miljö AB 2015-11-18,
med styrelsens redogörelse och ”Förslag till beslut om aktieemission genom
apportegendom” till extra bolagsstämma.
Protokoll från extra bolagsstämma i Tierps Energi & Miljö AB 2015-12-02,
om beslut att anta styrelsens förslag till beslut om aktieemission genom
apportegendom i enlighet med styrelsens förslag.
Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över
styrelsens redogörelse för apportegendom.
Motivering
En emission innebär att antalet aktier och aktiekapitalet i ett bolag utökas.
Aktiekapitalet kan tillföras med pengar (kontantemission), egendom
(apportemission eller kvittning (kvittningsemission). I detta fall handlar det
om apportegendom som utgörs av samtliga aktier i Tierps Fjärrvärme AB.
Genom att sätta en högre teckningskurs på aktierna än aktiernas nominella
värde erhåller bolaget ett fritt eget kapital som stärker bolaget ekonomiskt
vid kreditbedömning och eventuell förlustsituation.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Tierps Fjärrvärme är av Valuation Företagsvärderingar, värderat till
18 920 000 kr 2015-08-19. Bolaget bokförda värde hos Tierps kommun
uppgår till 13 800 000 kr bolaget överförs till bokfört värde. Kostnaderna
för emissionen bestrids av Tierps Energi & Miljö AB.
forts.
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Tidsplan
Sista dag för tecknande av aktier 2015-12-31.
Emissionsdag 2016-01-01.
Delges
Tierps Energi & Miljö AB
Ekonomichef
Chef Samhällsbyggnad
__________
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1.4.1

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
anta bifogat förslag till Handlingsprogam 2016-2019 att gälla för
räddningsnämndens verksamhet från 2016-01-01 och därmed ersätta
Handlingsprogram 2012-2015.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har §219/2015 behandlat ärendet.
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen för varje
mandatperiod besluta om ett handlingsprogram för förebyggande
verksamhet och ett för räddningstjänst. Räddningsnämnden har tagit fram
ett förslag till handlingsprogram för de kommunala uppdrag som åligger
brandförsvaret enligt denna lag och i det avtal som reglerar nämndens
verksamhet. Fastställande av handlingsprogram ska göras av
kommunfullmäktige.
Av de uppdrag kommunen ges i nämnda lag ansvarar räddningsnämnden för
uppdragen att underlätta för den enskilde att ta sitt ansvar, utföra tillsyn över
brandskydd, att genomföra räddningsinsatser samt att undersöka och lära
från dem och avslutningsvis för att brandskyddskontroll och rengöring
utförs. Uppdraget Samordningsansvar för skydd mot olyckor ligger kvar i
respektive kommun. Räddningsnämnden uppmuntrar respektive kommun att
ta fram ett eget handlingsprogram för detta uppdrag.
Processen att ta fram handlingsprogrammet har skett med hög delaktighet
från nämnden och förvaltningens personal. Även allmänheten har tillfrågats
i den medborgardialog som genomförts. Målen i handlingsprogrammet utgår
från den uppdaterade riskanalysen, medborgar- och medarbetardialogen och
i möjligaste mån kommunernas mål- och budgetdokument.
Förslaget till handlingsprogram har genomgått samrådsremiss i
kommunerna och med samverkande myndigheter.
forts.
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Yttrande
Gunnar Larsson (L) yttrar sig i ärendet.
Delges
Räddningsnämnden
Östhammars kommun
Uppsala kommun
________

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

32 (48)

TIERPS

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

KOMMUN

2015-12-15

§ 162

Dnr Ks 2015.932

33 (48)

1.5.1

Risk- och sårbarhetsanalys 2015

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
anta förslag till plan för Risk och Sårbarhetsanalys för Tierps
kommunkoncern för perioden 2015.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har §220/2015 behandlat ärendet.
I lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap föreskrivs att
kommuner och landsting ska analysera vilka extraordinära händelser i
fredstid som kan inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa
händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska
värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
Kommunen ska senast den 1 mars 2016 rapportera resultatet av sitt arbete
med risk- och sårbarhetsanalysen till Länsstyrelsen.
Målet med trygghets- och säkerhetsarbetet i Tierps kommun är att
säkerställa att samhällsviktiga verksamheter har en god förmåga att motstå
och hantera störningar så att de negativa effekterna på samhället blir så små
som möjligt vid en kris eller olyckshändelse. Risk- och sårbarhetsanalysen
kommer ligga till grund för kommunens framtida säkerhetsarbete,
upprättandet av styrdokument och handlings-program för skydd och
säkerhet.
Tierps kommuns risk- och sårbarhetsanalys följer 2 kap, 1§ i Lagen om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (2006:544) samt föreskrifter MSBFS 2015:5 om
kommuners risk- och sårbarhetsanalyser.
Beredskapssamordnaren har den 2 november 2015 överlämnat förslag till
beslut i ärendet.
Delges
Beredskapssamordnaren
__________
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1.2.8.1

Lönepolicy

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
anta föreliggande förslag till Lönepolicy för Tierps kommun
Lönepolicyn gäller från och med 1 januari 2016
nuvarande Lönepolicy, fastställd av kommunstyrelsen §84/1999, upphör att
gälla från samma datum.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har §221/2015 behandlat ärendet.
För att förbättra löneprocessen har ett förslag till en ny lönepolicy tagits
fram från personalenheten. Förslaget fokuserar på medarbetare och kund
samt utgår från kommunens värdeord.
Policyn tydliggör varför lön ska vara individuell och differentierad, vad lön
består av samt vilka förutsättningar som krävs för att lönesättningen ska
vara ett verktyg i verksamhetsutvecklingen.
Förhandlingsdelegationen har § 24/2015 behandlat ärendet.
Yrkande
Catarina Deremar (C) och Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Delges
Personalchef
Lönechef
__________
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3.1

Förslag till ersättning av detaljplan för Norra stationsområdet,
DP 1051 – Tierp

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
anta detaljplanen DP1051, för fastigheterna Tierp 4:23, 61:1, 74:1, 74:2,
74:3, 74:4, 74:7, 74:9, 75:7 samt del av Tierp 2:1 och 75:1 enligt
Plan- och bygglagen 5 kap. 27 § (2010:900).
Reservation
Joakim Larsson (SD) lämnar en muntlig reservation.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har §222/2015 behandlat ärendet.
Den 7 januari 2015 inkom en ansökan om ersättande av detaljplan för
fastigheten Tierp 75:7 i Tierps köping med syfte att möjliggöra för en
allmän parkeringsplats i anslutning till Tierps station. Utskottet
samhällsbyggnad uppdrog 2015-01-21 §7 Fysisk planering att påbörja
planarbetet för ersättandeav detaljplan. Förslaget syftar till att möjliggöra
för en allmän parkeringsyta i stationsnära läge. Då planbestämmelserna
för flera fastigheter i närområdet är inaktuella inkluderades även dessa i
planläggningsarbetet, för att få till stånd en plan som möjliggör för en vidare
utveckling av det norra stationsområdet i Tierps köping. Planarbetet har
bedrivits efter ett utökat förfarande. Under planarbetet har planförslaget
ställts ut för samråd (2015-03-06 till 2015-04-10), granskning
(2015-05-29 till 2015-07-20) och för en andra granskningsperiod
(2015-08-25 till 2015-09-15).
Beslutsunderlag
 Antagandekarta med bestämmelser
 Planbeskrivning innehållande genomförandebeskrivning
 Fastighetsförteckning
 Granskningsutlåtande (II)
 Kulturhistorisk bedömning
forts.
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§ 164 forts
Ekonomiska konsekvenser
Vid ett genomförande kommer kommunen att belastas ekonomiskt till följd
av den inlösen av mark och de fastighetsförrättningar som planförslaget
föreslår.
Planförslaget kan medföra kostnader för kommunen genom anläggandet av
den nya parkeringsytan och tillhörande gångväg som binder samman denna
med stationen. Planförslaget kan också medföra utgifter för kommunen
genom fastighetsförrättningar som ska utföras som en del av planens
genomförande.
Planförslaget kan innebära intäkter till kommunen genom den breddade
markanvändningen av fastigheten Tierp 61:1 som genom dessa kommer
kunna inhysa både verksamheter, centrumverksamhet och bostadsändamål,
vilka kan bidra till ökade skatteintäkter.
Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar att q-märkningen ska kvarstå för delar av
detaljplanen som tidigare omfattats av DP 166, förutom fastigheterna 74:3
och 4:23.
Daniel Blomstedt (M), Gunnar Larsson (L) och Jonas Nyberg (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens förslag ställs mot Joakim Larssons yrkande. Ordförande
finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Delges
Chef Fysisk planering
Chef Samhällsbyggnad
__________
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3.1

Förslag till ersättning, del av detaljplan sydvästra industriområdet
Tierp 1:1 och Bäggeby 106:1 m.fl.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
anta ny detaljplan (DP 1045 – Sydvästra industriområdet) för fastigheterna
Bäggeby 2:31, Tierp 126:1, 1:111, 1:112, 1:113, 1:114 och 1:116 samt
del av Tierp 1:1, i enlighet med PBL (2010:900) 5 kap. 27 §.
Reservation
Joakim Larsson (SD) lämnar muntlig reservation.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har §223/2015 behandlat ärendet.
Utskottet för Samhällsbyggnad beslutade, 2013-12-17 § 164, att uppdra
Samhällsbyggnad att upprätta förslag till detaljplan, samt att godkänna
startpromemoria för planarbetet. Startpromemorian beskriver att ärendet
berör ersättning av del av gällande detaljplan DP l037 - Sydvästra Tierp.
Detaljplanen innebär justering av en rad mindre planbestämmelser i den del
av gällande plan som ska ersättas och samt en utökning av planlagt område
västerut. Planen möjliggör för verksamheter, handel, kontor och idrott i den
sydvästra delen av Tierps köping och planarbetet bedrivs efter ett normalt
planförfarande. Ett planförslag arbetades fram och samråd hölls från och
med 2015-04-22 till 2015-05-27. Ett reviderat planförslag ställdes ut för
granskning under perioden 2015-07-06 till 2015-08-21. De synpunkter som
framkommit under granskningen har sammanställts i ett
granskningsutlåtande, tillsammans med kommunens kommentarer till dessa
och antagandehandlingar har arbetats fram.
forts.
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§ 165 forts
Beslutsunderlag
 Plankarta med bestämmelser
 Planbeskrivning innehållande genomförandebeskrivning
 Samrådsredogörelse
 Granskningsutlåtande
 Illustrationsplan
 Fastighetsförteckning
 Dagvattenutredning, WSP (15-04-02)
 Dagvattenutredning, SWECO (12-04-10)
 Geoteknisk utredning, BJERKING (09-06-24)
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Planarbetet har bekostats av kommunen. Ersättning för planarbetet kommer
att tas ut som planavgift i samband med bygglov. Ett genomförande av
planförslaget innebär en stor kostnad för kommunen genom den
utbyggnation av vägnät, VA-nät och annan teknisk infrastruktur som
planförslaget kräver. I förlängningen kan planens genomförande innebära
ökade skatteintäckter för kommunen genom att nya verksamheter kan
etablera sig inom området.
Yrkande
Joakim Larsson yrkar bifall till reservation i kommunstyrelsen om att
verksamheten H (handel) ska utgå från detaljplanens bestämmelser för
användning av kvartersmark.
Jonas Nyberg (S), Gunnar Larsson (L) och Daniel Blomstedt (M) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens förslag ställs mot Joakim Larssons yrkande. Ordförande
finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Delges
Chef Fysisk planering
Chef Samhällsbyggnad
__________
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Edp 2015.1892

Upphävande av byggnadsplan BP 703, Vavd 5:32, Vavd S:1 samt
Ängskär 7:1

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
ge kommunstyrelsen i uppdrag att inleda arbetet med att upphäva
byggnadsplan BP703 i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 5
kap. § 38.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har §224/2015 behandlat ärendet.
Byggnadsplan 703 som vann lagakraft år 1963 reglerar ett område i
Ängskär, på Hållnäshalvöns östra sida. Planen medger för fritidsbebyggelse
och båtbryggor för delar av området, medan övriga delar av planområdet
regleras som park. Området har senare blivit klassat som naturreservat och
berörs utöver detta av ett flertal riksintressen så som försvarets
influensområde. Utifrån denna aspekt, tillsammans med kommunens
översiktsplans (ÖP 2010-2030) ställningstagande kring återhållsamhet vad
det beträffar bebyggelse längs den östra Hållnäshalvön föreslår Fysisk
planering ett upphävande av byggnadsplan 703.
Beslutsunderlag
Planbesked 2015-10-02.
Ekonomiska konsekvenser
Ett upphävande av planen innebär en ekonomisk belastning för kommunen
genom den arbetstid som krävs för upphävandet.
Delges
Chef Fysisk Planering
Chef Samhällsbyggnad
Sekreterare Kommunstyrelsen
__________
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1.2.6.1

Begäran om entledigande som ersättare i kommunfullmäktige –
Carolina Nylander (S)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
godkänna begäran om entledigande.
Bakgrund
Carolina Nylander har i en skrivelse inkommen den 2 november 2015
begärt entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Delges
Carolina Nylander
Länsstyrelsen Uppsala län, Rättsenheten
Lönecentrum
Troman
______________
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1.2.6.1

Begäran om entledigande från uppdrag som ordförande i
kommunfullmäktige tillika ordförande i demokratiberedningen
samt uppdragen som kommunens ombud vid bolagstämmor med
Tierps fjärrvärme AB, Tierps kommunfastigheter AB, AB
Tierpsbyggen och Tierps energi och Miljö AB
– Lars-Peter Hållstrand (S)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
godkänna begäran om entledigande.
Bakgrund
Lars-Peter Hållstrand har i en skrivelse inkommen den 1 december 2015
begärt entledigande från uppdraget som ordförande i kommunfullmäktige
tillika ordförande i demokratiberedningen samt uppdragen som kommunens
ombud vid bolagstämmor med Tierps fjärrvärme AB, Tierps
kommunfastigheter AB, AB Tierpsbyggen och Tierps Energi och Miljö AB
från och med den 31 december 2015.
Delges
Lars-Peter Hållstrand
Tierps fjärrvärme AB
Tierps kommunfastigheter AB
AB Tierpsbyggen
Tierps Energi och Miljö AB
Lönecentrum
Troman
______________
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§ 169
Val av ordförande i kommunfullmäktige tillika ordförande i
demokratiberedningen samt val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
till ordförande för kommunfullmäktige tillika ordförande i
demokratiberedningen och 1 vice ordförande i kommunfullmäktige från den
1 januari 2016– 14 oktober 2018 utse:
Ordförande
Barbro Wiklund (S)
Kråkvägen 7
815 44 Tierp
1:e vice ordförande
Lars Olof Fernström (S)
Enskär 346
819 64 Hållnäs
Bakgrund
Lars-Peter Hållstrands begäran om entledigande från uppdraget som
ordförande i kommunfullmäktige har godkänts av fullmäktige §168/2015.
Socialdemokraterna har överlämnat förslag till beslut om val av ordförande
och 1:e vice ordförande från den 1 januari 2016 – 14 oktober 2018.
Delges
De valda
Troman

Ordf. Sign

Justerandes Sign

Sekr. Sign

Utdragsbestyrkande

TIERPS

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

KOMMUN

2015-12-15

43 (48)

§ 170
Val av 1 ledamot i Demokratiberedningen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
till ledamot i Demokratiberedningen från och med den 1 januari
2016 – 2018 utse:
Ledamot
Lars-Peter Hållstrand (S)
Vavdstorpen 109
819 65 Hållnäs
Bakgrund
Lars-Peter Hållstrands begäran om entledigande från uppdraget som
ordförande i kommunfullmäktige och tillika ordförande i
demokratiberedningen har godkänts av fullmäktige §168/2015.
Ledamot i demokratiberedningen Barbro Wiklund är av fullmäktige
§169/2015 vald till ordförande i komunfullmäktige och tillika ordförande i
demokratiberedningen.
Socialdemokraterna har överlämnat förslag om val av ledamot från och
med den 1 januari 2016 - 2018.
Delges
Den valda
Demokratiberedningens sekreterare
Troman
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§ 171
Val av ombud och ersättare vid bolagsstämmor med Tierps
Fjärrvärme AB

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
till ombud och ersättare vid bolagsstämmor med Tierps Fjärrvärme AB för
tiden från och med den 1 januari 2016 till och med 2018 års bolagsstämma
utse:
Ombud

Ersättare

Barbro Wiklund (S)
Kråkvägen 7
815 44 Tierp

Lars Olof Färnström (S)
Enskär 346
819 64 Hållnäs

Bakgrund
Lars-Peter Hållstrands begäran om entledigande från uppdraget som
ombud vid bolagsstämmor med Tierps Fjärrvärme AB har godkänts av
fullmäktige §168/2015.
Socialdemokraterna har överlämnat förslag om val av ombud och ersättare
vid bolagsstämmor med Tierps Fjärrvärme AB för tiden 1 januari 2016
t.o.m. 2018 års bolagsstämma.
Delges
De valda
Tierps fjärrvärme AB
Troman
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§ 172
Val av ombud och ersättare vid bolagsstämmor med Tierps
Kommunfastigheter AB

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
till ombud och ersättare vid bolagsstämmor med Tierps kommunfastigheter
AB för tiden från och med den 1 januari 2016 till och med 2018 års
bolagsstämma utse:
Ombud

Ersättare

Barbro Wiklund (S)
Kråkvägen 7
815 44 Tierp

Lars Olof Fernström (S)
Enskär 346
819 64 Hållnäs

Bakgrund
Lars-Peter Hållstrands begäran om entledigande från uppdraget som
ombud vid bolagsstämmor med Tierps Kommunfastigheter AB har
godkänts av fullmäktige §168/2015.
Socialdemokraterna har överlämnat förslag om val av ombud och ersättare
vid bolagsstämmor med Tierps kommunfastigheter AB för tiden den 1
januari 2016 t.o.m. 2018 års bolagsstämma.
Delges
De valda
AB Tierpsbyggen
Troman
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§ 173
Val av ombud och ersättare vid bolagsstämmor med AB Tierpsbyggen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
till ombud och ersättare vid bolagsstämmor med AB Tierpsbyggen för tiden
från och med den 1 januari 2016 till och med 2018 års bolagsstämma utse:
Ombud

Ersättare

Barbro Wiklund (S)
Kråkvägen 7
815 44 Tierp

Lars Olof Färnström (S)
Enskär 346
819 64 Hållnäs

Bakgrund
Lars-Peter Hållstrands begäran om entledigande från uppdraget som
ombud vid bolagsstämmor med AB Tierpsbyggen har godkänts av
fullmäktige §168/2015.
Socialdemokraterna har överlämnat förslag om val av ombud och ersättare
vid bolagsstämmor med AB Tierpsbyggen för tiden den 1 januari 2016
t.o.m. 2018 års bolagsstämma.
Delges
De valda
AB Tierpsbyggen
Troman
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§ 174
Val av ombud och ersättare vid bolagsstämmor med Tierps Energi
och Miljö AB

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
till ombud och ersättare vid bolagsstämmor med Tierps Energi och Miljö
AB för tiden från och med den 1 januari 2016 till och med 2018 års
bolagsstämma utse:
Ombud

Ersättare

Barbro Wiklund (S)
Kråkvägen 7
815 44 Tierp

Lars Olof Färnström (S)
Enskär 346
819 64 Hållnäs

Bakgrund
Lars-Peter Hållstrands begäran om entledigande från uppdraget som
ombud vid bolagsstämmor med Tierps Energi och Miljö AB har godkänts
av fullmäktige §168/2015.
Socialdemokraterna har överlämnat förslag om val av ombud och ersättare
vid bolagsstämmor med Tierps Energi och Miljö AB för tiden den 1 januari
2016 t.o.m. 2018 års bolagsstämma.
Delges
De valda
Tierps Energi och Miljö AB
Troman
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§ 175
Delgivningar

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
delgivningen tas som en anmälan till protokollet.
Bakgrund
Fullmäktiges ledamöter och ersättare delges:
Dnr Ks 2015.292
Länsstyrelsens protokoll från sammanträde den 4 december 2015 om utsedd
ersättare i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna efter avgående
ersättare Robert Wahlqvist. Ny ersättare är Roland Norling för tiden 4
december 2015 t.o.m. den 14 oktober 2018
Dnr Ks 2015.1
handl nr
2015.7426
Ingrid Larsson, ordförande liberalerna i Tierp anmäler om byte av
partibeteckning från Folkpartiet liberalerna (FP) till Liberalerna (L).
Protokoll, Integrationsberedningen 2015-11-17 §§ 40-45, www.tierp.se
Protokoll, Jävsnämnden 2015-11-24 §§ 15-20, www.tierp.se
Protokoll, Samordningsförbundet 2015-10-16 §§73-88,2015-11-26 §101
http://www.finsamuppsala.se/dokumentbank/protokoll.aspx
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