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Plats och tid
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Beslutande

Bengt-Olov Eriksson (S)
Pia Wårdsäter (S)
Jonas Nyberg (S)
Anette Pettersson (S)
Villy Wahlström (S)
Viktoria Wennberg (S)
Lars-Peter Hållstrand (S), ordförande
Erica Aspgren Wallin (S)
Martin Mattson (S)
Barbro Wiklund (S), 1:e vice ordf
Stefan Wårdsäter (S)
Helena Broman (S)
Krister Aspgren (S)
Margaretha Magnusson (S)
Torgny Helgesson (S)
Ewa Johansson (S)
Lars-Olof Färnström (S)
Christina Svensson (S)
Kenneth Gunnarsson (MP)
Nathalie Nor&n (MP)

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

Närvarande
tjänstgörande
ersättare

Linda Friberg (S)
Gunnar Jansson (S)
Georg Uhlås (MP)

Daniel Hedberg (SD)

Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

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

Magdalena Ewert (C)
Bengt Jansson (C)
Per Wendin (C)
Jan Salomonsson (M)
Roger Brander Henningsson (M)
Anna Zmudzin-Ågren (V)
Matteus Ågren (V)
Ingrid Larsson (FP)
Gunilla Wisell (KD)

Övriga
närvarande

Yvette Axelsson, kommunchef
Susanne Ahlman, sekreterare
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§1
Allmänhetens frågestund

Fråga
Björn Sundström frågar vad kommunledningen avser att göra utifrån
landstingets nedläggning av öron och ögonmottagningen på Vårdcentralen.
Svar
Pia Wårdsäter (S) svarar att hon varit i kontakt med landstingsledningen för
att undersöka frågan vidare. Beslutet om nedläggning har beslutats av
tjänstemän. Det framkommer att hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande
kommer att träffa sjukhusledningen för diskussion. Pia avser att ha fortsatt
diskussion med landstinget i frågan utifrån intentionerna med utvecklingen
av närvård i Tierp. Pia svarar också på frågan senare under sammanträdet
utifrån Sara Sjödals (C) fråga om denna mottagnings nedläggning.
Fråga
Per-Arne Karlsson redogör för bestämmelser kring kollektivtrafik samt
Östhammars kommuns tjänst med glesbygdstrafik. Vad är Tierps vision om
glesbygdstrafik?
Svar
Bengt-Olov Eriksson (S) svarar att kommunen bedrivit kompletteringstrafik,
möjlighet att till subventionerat pris få åka taxi från bostaden till närmaste
busshållplats. Det visade sig att väldigt få personer utnyttjade denna
möjlighet och att den var kostsam. När sedan landstinget övertog det fulla
ansvaret över kollektivtrafiken upphörde kommunen med den
verksamheten. Kommunen har inte för avsikt att återuppta tjänsten.
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§2
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 2014.956
2.7.3
Den 19 december 2014 lämnade en invånare boende i Skärplinge frågor
angående planeringen för gymnastiksalen i Skärplinge. Utbildningschefen
svarade den 2 februari 2015 att gymnastiksalen har under hösten utrustas
med en del nytt material och att det från skolan- och fritidsperspektiv inte är
aktuellt med om- eller nybyggnad.
Dnr Ks 2015.27
2.7.3
Från en person boende i Mehedeby inkom den 31 december 2014 ett förslag
rörande begränsningar för privatpersoner att använda pyrotekniska varor
såsom fyrverkerier och smällare och om att införa förbud mot försäljning av
pyrotekniska varor i kommunen. Kommunstyrelsens ordförande och
utredningssekreteraren svarade den 19 januari 2015 att det enligt MSB inte
går att förbjuda försäljning. Kommunen har i dagsläget inga planer på att
införa ett totalförbud mot privata fyrverkerier. Kommunfullmäktige kommer
den 17 februari 2015 att behandla ärendet Lokala ordningsföreskrifter, där
det framgår hur fyrverkerier ska hanteras i kommunen.
Dnr Ks 2015.137 2.7.3
Den 6 februari 2015 inlämnades förslag/synpunkter om allmänna toaletter,
borttagande av träd på Centralgatan i Tierp för att göra parkeringar, lämna
ut parkeringssnurra med flera synpunkter. Skrivelsen är överlämnad till chef
mr Medborgarservice för besvarande.
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1.1.6

Motionssvar "Den privata äganderätten, bärplockarna och
kommunen" - Gunnar Larsson (FP)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att
avslå motionen.
Reservation
Muntlig reservation lämnas av Centerpartiet respektive Moderaterna.
Skriftlig reservation lämnas av Sverigedemokraterna respektive Gunnar
Larsson (FP) och Benny Lindqvist (KD)./Bilaga
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 64/2015 behandlat ärendet.

Ledamoten Gunnar Larsson (FP) har i motion till kommunfullmäktige den 8
april 2014 föreslagit att
uppdra åt kommunstyrelsen att i samarbete med berörda markägare
skyndsamt utreda nedskärpningens omfattning
på kommunens bekostnad låta utföra städningen efter bärplockarlägren och
presentera räkningen för relevant statlig myndighet med krav på ersättning
med hänvisning till att staten inte tagit sin ansvar för skydd av privat
egendom och miljö.
Kommunstyrelsens ordförande har besvarat motionen.
Motionssvar
Rättslig reglering
I kommunallagen samt lag om vissa kommunala befogenheter finns regler
för vad en kommun får syssla med samt vilka principer som skall gälla vid
utförandet av det kommunala uppdraget.

forts.
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§ 3 forts.

12 kap 1 § KL stadgas att "Kommuner och landsting får själva ha hand om
sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till
kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte
ska handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller
o
någon
annan. "
Innbörden av bestämmelsen är att för att en kommun skall fa befatta sig med
en angelägenhet skall den
-vara av allmänt intresse,
-ha anknytning till det geografiska området eller dess medlemmar och
-inte handhas enbart av staten , en annan kommun, ett landsting eller någon
annan.
För det första måste det alltså föreligga ett allmänintresse som bedöms
utifrån om det är lämpligt, ändamålsenligt, skäligt osv. att kommunen
befattar sig med angelägenheten, som exempel på allmänintresse kan
nämnas elförsörjning. Regeln innebär också ett principiellt förbud mot att ge
understöd till enskilda då det i regel inte anses vara ett allmänintresse,
undantag från förbudet frans i speciallagstiftning t.ex. socialtjänstlagen.
Vidare ger bestämmelsen uttryck för lokaliseringsprincipen som innebär att
det kommunen gör måste ha anknytning till det geografiska området eller
kommunens medlemmar. Principen hindrar en kommun från att konkurrera
med sin verksamhet utanför den egna kommunen eller sälja sina tjänster
som entreprenörer till andra kommuner. Det finns dock vissa reglerade
undantag från principen, t ex i miljö-balken.
Till sist far en kommun inte ägna sig åt sådant som ett annat landsting, en
annan kommun eller någon annan ska handa eller vad som enbart ankommer
på staten. Som exempel här kan nämnas hälsa- och sjukvård som inte
genom lagstöd överlämnats till kommunen eller vad som ankommer på
privata aktörer såsom privata fastighetsägare. En angelägenhet som i princip
är förbehållen staten är den svenska utrikes- och biståndspolitiken.
Nästa princip att ta hänsyn till är likställighetsprincipen, den återfinns i 2
kap 2 § KL "Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika,
om det inte finns sakliga skäl för något annat."
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§ 3 forts

Principen innebär att det inte är tillåtet att särbehandla vissa
kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar annat än på
objektiva grunder. Ett beslut att särbehandla vissa måste grunda sig på
rationella hänsyn eller sakliga överväganden. Inget hindrar en kommun från
att vid ett visst tillfälle tillhandhålla anläggningar eller tjänster till endast
vissa medlemmar men får då till konsekvens att kommunen senare även
måste erbjuda andra kommunmedlemmar samma nyttigheter. För att göra
undantag från principen krävs stöd i lag, t ex socialtjänstlagen.
När det gäller näringsverksamhet så får kommunen genomföra sådana
åtgärder som allmänt främjar näringslivet i kommunen men en kommun får
inte lämna individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare om det inte
föreligger synnerliga skäl för det. (KL 2 kap 8 §).1 detta sammanhang skall
även påminnas om att EU:s statsstödsregler kan bli aktuella.
Det finns såsom tidigare nämnts undantag från kommunallagens regler om
kommunernas kompetens. Dessa återfinns i speciallagstiftning såsom t.ex.
socialtjänstlagen, LSS, lag om mottagande av asylsökande med flera, och
PBL samt i lag om vissa kommunala befogenheter.
Ytterligare regler som knyter an till motionen är lag med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. I 4 § kan man läsa att "Om
andra platser utomhus än som avses i 2 § där allmänheten får färdas fritt
har skräpats ned eller annars osnyggats, är kommunen skyldig att återställa
platsen i sådant skick som med hänsyn till ortsförhållanden, platsens
belägenhet och omständigheterna i övrigt tillgodoser skäliga anspråk
Dessa bestämmelser skall inte tillämpas, om skyldigheten skall fullgöras av
någon annan enligt lag eller annan författning eller särskilda föreskrifter"
Någon rättspraxis som belyser hur långtgående kommunens ansvar är finns
inte. Tierps kommun driver nu ett mål för att få detta prövat.
När det gäller statens ansvar för nedskräpning har det inte gått att finna
något lagrum som reglerar detta.
Sammanfattning och slutsats
En kommun har bara möjlighet att agera inom det kompetensenliga området
och då med de kommunalrättsliga principerna som grund. Detta framgår
framförallt av kommunallagens 2 kapitel.
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§ 3 forts.

Att utreda nedskräpningens omfattning på vissa fastigheter i kommunen får
inte anses vara en åtgärd som har allmänt intresse då den endast riktar sig
mot vissa näringsidkare eller medlemmar i kommunen. Även regeln i 2 kap
8§ KL kan bli giltig då det skulle kunna tolkas som individuellt inriktat stöd
till enskild näringsidkare.
Då det inte är utrett hur långt en kommuns ansvar sträcker sig med avseende
på lagen om gaturenhållning och skyltning samt det faktum att Tierps
kommun driver ett mål i frågan är det inte i dagsläget aktuellt att på
kommunens bekostnad utföra städning. Det skall också tas i beaktande att
en eventuell återställning av platsen inte innebär en ren städning utan
platsen skall återställas i sådant skick som med hänsyn till ortsförhållanden,
platsens belägenhet samt omständigheterna i övrigt tillgodoser skäliga
anspråk.
En fastighetsägare har enligt jordabalken vårdplikt över sin fastighet, denne
har även möjlighet att förhindra nedskräpning genom att vidta olika åtgärder
för att förebygga detta. I vart fall några av fastighetsägarna har känt till
lägren eftersom kommunen då den fått vetskap om att ett läger har funnits
omgående kontaktat fastighetsägaren.
Utifrån den utredning som gjorts finns det inte något stöd för att ålägga
staten ett ansvar i frågan om nedskräpning och således inte heller något stöd
att kräva staten på ersättning. Om enskild fastighetsägare anser att staten är
ersättningsskyldig för att inte ta ansvar avseende skydd av privat egendom
och miljö och därmed önskar ställa krav på staten är det en fråga som varje
enskild fastighetsägare har att ta ställning till. Det är inte en kommunal
angelägenhet att göra det i deras ställe.
Att tillmötesgå motionärens förslag skulle innebära att kommunen gjorde
sig skyldig till brott mot kommunallagen därför föreslås att motionen avslås.
Yttrande
Gunnar Larsson (FP) och Bengt-Olov Eriksson (S) yttrar sig i ärendet.
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Folkpartiet Liberalerna
TIERP

Reservation angående ärende 5 KF 150217

Den privata äganderätten, bärplockarna och kommunen
Undertecknade reserverar sig till förmån för bifall till Gunnar Larssons (FP) motion, det vill
säga
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samarbete med berörda markägare skyndsamt utreda nedskräpningens omfattning,
att på kommunens bekostnad låta utföra städningen efter bärplockarlägren och
att presentera räkningen för relevant statlig myndighet med krav på ersättning med
hänvisning till att staten inte tagit sitt ansvar för skydd av privat egendom och miljö.
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1.1.6

Motionssvar "Inrätta tillfällig beredning - Integrationsberedning"
- Daniel Blomstedt (M) och Asa Sikberg (M)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att
tillsätta en kommunfullmäktigeberedning för integrationsfrågor
utse ledamöter till beredningen
fastställa uppdrag och tidplan enligt nedanstående samt
därmed bifalla motionens intentioner.
Reservation
Skriftlig reservation lämnas av Sverigedemokraterna till förmån för Joakim
Larssons (SD) yrkande om bifall till reservation i kommunstyrelsen.
Reservationen gäller avslag till förslag om assimilation och återvandring till
förmån för integration./Bilaga.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har § 65/2015 behandlat ärendet.
Daniel Blomstedt (M) och Åsa Sikberg (M) har i motion till
kommunfullmäktige den 4 november 2014 föreslagit att
tillsätta en tillfällig beredning med uppdrag att arbeta fram en kommunal
integrationsstrategi för att långsiktigt minska utanförskapet.
Motionssvar
Kommunstyrelsens ordförande har den 22 januari 2015 besvarat motionen
och föreslagit att tillsätta en konununfullmäktigeberedning för
integrationsfrågor, att fastställa uppdrag och tidplan för detta samt att
därmed bifalla motionens intentioner.
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§ 4 forts.

I Uppsala län är samverkan upprättad inom integrationsområdet mellan
kommunerna, landstinget och länsstyrelsen. Tierps kommun har
representanter i styrgrupp och strategisk ledningsgrupp, den senare
innefattandes kommunalråd och myndighetschefer i länet från kommunerna.
Här står att läsa:
"Integration och etablering i Uppsala län har arbetat fram regional
överenskommelse för ett gemensamt ansvarstagande av mottagandet
respektive en kvalité i mottagandet av nyanlända flyktingar och invandrare
och asylsökande ensamkommande. Överenskommelsen har identifierat åtta
strategiska områden för samarbetet i länet.•
• arbete genom anställning eller eget företagande,
• undervisning i svenska språket,
• kunskap om och förståelse för det svenska samhället,
• nyanlända elevers inkludering i ordinarie skolundervisning,
• möjlighet att komplettera en utbildning eller att skaffa sig en ny
• hälso- och sjukvård samt vid behov en adekvat rehabilitering,
• bostäder samt
• inkludering i vårt samhälle."
htt • ://www.lansst relsen.se/u sala/Sv/manniska-och-samhalle/inte ration/
Inom ramen för ESF bedrivs en utvecklingsprocess via Regionförbundet där
samverkan, praktiksamordning och hälsoundersökningar anges som
gemensamma lösningar för nyanlända.
De i länet gemensamma strategierna och utvecklingsprocesserna behöver
sammansmälta med fortsatt utveckling och strategier lokalt i Tierps
kommun.
Kommunstyrelsen föreslår beredningens syfte, uppdrag och ansvar,
omfattning, tidplan, resurser och resultatredovisning enligt följande.
Övergripande mål
Att nyanlända långsiktigt blir inkluderade i samhället.
Syfte
Syftet med integrationsberedningens arbete är att en strategi tas fram för att
nå det övergripande målet.
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§ 4 forts.

Uppdrag och ansvar
Integrationsberedningens uppdrag är att arbeta fram en kommunal
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
Beredningen har det ansvar och mandat som anges §§39-48 i
"Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar".
Metod
Slutna sammanträden kan kombineras med öppna sammanträden, det senare
i form av strukturerad medborgardialog. Beredningen beaktar lämpligen
demokratiberedningens resultat av arbetet med att föreslå ny arbetsmodell
för fullmäktigeberedningar.
Omfattning
Strategin ska innefatta nyanlända. Med nyanlända menas personer som
kommit för att bosätta sig i kommunen, det vill säga nyanlända barn, kvinnor
och män med uppehållstillstånd. En person anses vara nyanländ under tiden
som hon eller han omfattas av etableringsinsatser, men det finns ingen
entydig norm som säger exakt tid. (Riksrevisionen, 2006).
Resurser
Beredningen förfogar över
-del av de ekonomiska resurser som finns inom kommunfullmäktiges
befintliga budget
-sekreterare utsedd inom Processtöd
Beredningen ska samarbeta med berörda verksamhetschefer för de
verksamheter som kommer att vara direkt berörda av strategin.
Extern person kan väljas in i beredningen under förutsättning att personen är
folkbokförd i kommunen.
Andra viktiga nyckelpersoner kan adjungeras till beredningen.
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§ 4 forts

Tidsperiod
Integrationsstrategi ska senast framställas på kommunfullmäktiges
sammanträde i juni 2016.
Yttrande
Kenneth Gunnarsson (MP), Joakim Larsson (SD), Daniel Blomstedt (M)
och Gunnar Larssson (FP) yttrar sig i ärendet.
Daniel Blomstedt förtydligar motionens skrivning om målet med
integrationsstrategin som är att långsiktigt minska utanförskapet. Därav ska
strategin beakta även de som varit längre än tre-fyra år i kommunen, inte
enbart nyanlända vilket motionssvaret anger.
Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till reservationen i kommunstyrelsen.
Åsa Sikberg (M), Daniel Blomstedt (M), Ingrid Larsson (FP), Gunilla
Wisell (KD), Bengt-Olov Eriksson (S), Gunnar Larsson (FP), Jonas Nyberg
(S) och Lars-Göran Birkehom Karlsen (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Bengt-Olov Eriksson och Jonas Nyberg yrkar även avslag till Joakim
Larssons yrkande.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens förslag ställs mot Joakim Larssons yrkande. Ordförande
finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Val av ledamöter och ersättare till integrationsberedning
Ledamöter
Stefan Wårdsäter (S)
Stoparby Bergby 220
748 95 Örbyhus

Linda Friberg (S)
Svanboms väg 14
815 75 Söderfors

Christina Svensson (S)
Lillgärdsvägen 10
819 30 Söderfors

Magdalena Ewert (C)
Jans Gränd 13
815 37 Tierp

Peter Staland (C)
Skolgatan 2
815 76 Söderfors

Sylwia Lundholm (MP)
Gyllbyvägen 12 D
748 42 Örbyhus

Marlene Larsson (V)
Kyrkogatan 9 B
815 36 Tierp
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klena Zivkovic (M)
Edvallavägen 26
819 64 Hållnäs

Agneta Colantoni (SD)
Fruktvillvägen 7 B
815 69 Månkarbo
Ersättare

Alfred Mujambere (FP)
Rådhusallan 15 C
81538 Tierp

Benny Lindqvist (KD)
Bondegatan 9 B
815 36 Tierp

Lars-Olov Färnström (S)
Enskär 346
819 64 Hållnäs
Till ordförande utses Stefan Wårdsäter (S) och till vice ordförande utses
Peter Staland (C).
Delges
Utsedda ledamöter och ersättare
Tronvan
Chef Processtöd
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§5
Redovisning av obesvarade motioner

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
lägga ärendet till handlingarna.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har § 66/2015 behandlat ärendet.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29 ska kommunstyrelsen två
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges sammanträden i januari och
augusti.
Av förteckningen framgår att följande motioner är obesvarade den 31
januari 2015:
- Motion om "Sporthall i Söderfors" — Urban Blomster (V), Marlene
Larsson (V), Alexander Karlsson (V)
- Motion om "Tryggare miljö vid kommunens tågstationer" — Lars-Göran
Birkehorn Karlsen (M)
Motion om "Nystart av handelsprogrammet på Högbergsskolan"
- Sara Sjödal (C), Åsa Sikberg (M).
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1.1.7

Svar på interpellation angående mejl inskickat till kommuninvånarnas
postlåda om smittorisken vid kommunens vård- och omsorgsboenden

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
interpellationen anses besvarad.
Bakgrund
Fullmäktigeledamoten Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) har § 144/2014
inlämnat en interpellation om hur kommunen tänker komma till rätta med
smittorisken på kommunens vård- och omsorgsboenden.
Ordförande för utskottet arbete och omsorg svarade den 5 februari 2015 att
Hygiensjuksköterskan i Tierps kommun är anställd av Landstinget i Uppsala
Län. I kommunen finns hygienombud inom vård-och omsorg. De har
genomgått hygienutbildning och träffar hygiensjuksköterskan regelbundet
för att diskutera aktuella problemområden eller ta del av ny kunskap.
Genom hygienombuden har frågan om skyddsutrustning aktualiserats och
därefter har åtgärder vidtagits för att komma tillrätta med bristerna.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har varit ut till samtliga enheter
och sett till att skyddsutrustning enligt gällande lagkrav, Arbetsmiljöverkets
författningssamling AFS 2005:01 Mikrobiologiska arbetsrisker, uppfylls i
de fall det brustit.
Tilläggsbeställningar av arbetskläder har gjorts då nuvarande avtal anses
"snålt tilltaget" enligt hygiensjuksköterskan som också interpellanten
påpekar. Ett nytt avtal kommer att träda i kraft i mars i år som kommer att
tillgodose rätt omfattning/kvalitet av arbetskläder för att kunna uppfylla
Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:19 Basal hygien inom
hällo- och sjukvård m. m samt SOSFS 2011:09 Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete.
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§ 6 forts.

Städen har upphandlats. Det är Tierps kommunfastigheter AB som idag
ansvarar för städen. Frågan har varit upp i styrelsen i Tierps
kommunfastigheter AB och ett nytt avtal är på väg fram som kommer att
gälla från halvårsskiftet 2015. Kontroller av städen görs regelbundet av
beställare och utförare i enlighet med Svensk Standard SS 627801:2012 ett
städkvalittesystem för fastställande och bedömning av städkvalitet.
Inom avtalet finns möjlighet att göra tilläggsbeställningar som exempelvis
allergistäd. Kommunens personal har vid något tillfällen gjort extrainsatser
då leverantören av städen inte uppfyllt kraven.
Värt att notera är att hygiensjuksköterskan har nominerat enhetschefer i
Tierps kommun till Svenska hygienpriset 2015 för de betydande insatser
som gjorts för att stoppa utbrottet av Vankomycinresistenta enterokocker
VRE, en antibiotikaresestent bakterie, på kommunens vård- och
omsorgsboenden. Bland annat pekar hon på de snabba åtgärder som vidtogs
för att åtgärda bristen av personalkläder och brister i städen.
Sammanfattningsvis har bristerna åtgärdats genom att snabba åtgärder
vidtagits av chefer och vård- och omvårdnadspersonal.
Yttrande

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M), Pia Wårdsäter (S) och Margaretha
Magnusson (S) yttrar sig i ärendet.
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1.1.7

Svar på interpellation "När ska Högbergsskolan ansöka om vård- och
omsorgscollege?"
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att
interpellationen anses besvarad.
Bakgrund

Fullmäktigeledamöterna Sara Sjödal (S) och Åsa Sikberg (M) har
§ 143/2014 inlämnat en interpellation om certifiering för vård- och
omsorgscollege vid Högbergsskolan.
Ordförande för utskottet barn och ungdom svarade den 19 januari 2015 att
politiken har gett verksamheten Utbildning och Högbergskolan i uppdrag
att förbereda vård- och omsorgsprogrammet för en certifiering till vårdoch omsorgscollege. En certifiering av programmet skulle, precis som
interpellanterna skriver, utgöra en kvalitetsstämpel, höja elevernas
anställningsbarhet och göra utbildningen mer attraktiv. Att kunna leverera
den kvalitet som collegestämpeln signalerar kräver dock ett gediget
förberedelsearbete och att nödvändiga resurser och kompetens finns
tillgängligt i skolan och ute på praktik- och arbetsplatser. Det
förberedelsearbetet förutsätter i sin tur att det finns resurser tillgängliga på
skolan.
Högbergsskolan är för närvarande inne i en stark förändringsfas.
Skolledningen är till stor del ny och det pågår ett nödvändigt struktur- och
organisationsarbete som kräver stora arbetsinsatser. Parallellt med detta
pågår arbetet med en omcertifiering av redan verksamt teknikcollege och
med en ansökan om utökning av teknikcollege med ytterligare program.
För att klara detta arbete har Högbergskolan under större delen av detta
läsår haft tillskott av en extra projekttjänst.
Högbergsskolan kommer att ansöka om certifiering till vård- och
omsorgscollege, men det kommer inte att ske tidigare än då nödvändig
kvalitet i utbildningen och ute på praktikplatserna kan säkerställas.
Förberedelser för detta pågår och samordnings- och planeringsarbetet
inleds under mars månad 2015. Först när Högbergsskolan är redo och kan
garantera kvalitén i utbildningen kommer en ansökan om certifiering att
lämnas in. Det kan förväntas ske under våren 2016.
forts.
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Yttrande
Åsa Sikberg (M), Kenneth Gunnarsson (MP), Sara Sjödal (C), Daniel
Blomstedt (M), Jonas Nyberg (S) och Gunnar Larsson (FP) yttrar sig i
ärendet.
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1.1.8

Fråga om specialistmottagningen öron och ögon vid Tierps
vårdcentrum — Sara Sjödal (C)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att
frågan anses besvarad.
Bakgrund

Fullmäktigeledamot Sara Sjödal har den 13 februari lämnat in följande
frågor om specialistmottagningen.
-Hur kommer kommunledningen agera för att stoppa nedläggningen av
specialistmottagningen för ögon och öron vid Tierps Vårdcentrum?
-1 vilka politiska forum kommer kommunledningen i så fall ta upp denna
fråga på dagordningen?
Landstingsmajoriteten äventyrar landstingets och kommunens gemensamma
satsning på att inrätta närvård i Tierp anger Sjödal, som är angelägen om att
snabbt få svar på frågorna.
Pia Wårdsäter (S) svarar att hon agerat direkt in mot landstinget för att
informera sig. Pia förtydligar att beslutet inte fattats polititiskt utan på
verksamhetsnivå inom landstinget.Vidare behöver kommunens
representanter i den politiska styrgruppen för närvård samarbeta med
landstingetsrepresentanterna i densamma för att följa frågan och i
överenskommelse med landstinget eventuellt träffa landstingsledningen.
Representanter frånkommunen i styrgruppen är Pia själv, Kenneth
Gunnarsson (MP) och Catarina Deremar (C).
Yttrande

Sara Sjödal och Pia Wårdsäter yttrar sig i ärendet.
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1.1.8

Fråga om belysningen från hembygdsgården till busshållplatsen vid
väg 76 i Skärplinge — Åsa Sikberg (M)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att
frågan anses besvarad.
Bakgrund

Fullmäktigeledamoten Åsa Sikberg (M) har den 16 december 2014 inlämnat
följande fråga om belysning efter väg 76.
Hur går det med arbetet med att iordningställa belysningen genom
Skärplinges hembygdsgård som nedmonterades för c:a ett år sedan, vad
händer i ärendet?
Den mörka årstiden har kommit och boende bakom hembygdsgården går
den säkra vägen för att gå från och till busshållplats, istället för att gå runt
centrum när det inte finns gångväg.
Jonas Nyberg (S) svarar att fom 1 januari 2015 är det inte tillåtet att
montera lampor med kvicksilver i, därav nedmonteringen. Uppdraget för
kommunen har sedan länge varit att sätta upp belysning vid mer
sammanhållen bebyggelse, minst 20 hus. Den avsedda vägen har inte någon
sådan sammanhållen bebyggelse, vilket är förklaringen till att det inte
monterats in någon ny beslysning.
Det går att komma in på det område där hembygdsgården ligger genom att
ta en annan väg vilken är upplyst. Vill man åka buss finns nästa hållplats
inne i Skärplinge centrum som är en mer trafiksäker plats. En annan väg och
hållplats finns således i närområdet. Det framgår också att Trafikverket
bedömer att den väg frågeställaren avser inte är trafiksäker.
Jonas anger vidare att en mätning av antalet passagerare vid berörd hållplats
gjordes under 2013. Resultatet visar att antalet passagerare uppmättes till
sex personer om dagen, vardagar.
Yttrande

Åsa Sikberg yttrar sig i ärendet.
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1.2.1

Tilläggsbudgetering investeringsbudget 2015
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att
bevilja tilläggsanslag med totalt 1 050 tkr i investeringsbudgeten för inköp
av inventarier i enlighet med bifogad skrivelse
tilläggsanslaget i investeringsbudgeten på totalt 1 050 tkr finansieras genom
i anspråktagande av rörelsekapital.
Reservation
Sverigedemokraterna lämnar skriftlig reservation./Bilaga.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 58/2015 behandlat ärendet.

Verksamhetschef Individ och familjeomsorg har i skrivelse daterad 22
januari 2015 hemställt om tilläggsanslag med 750 tkr för inköp av
inventarier för ensamkommande asylsökande barn och HVB-platser för
barn. Dessutom bedöms den nya arbetsmarknadsenheten behöva 300 tkr för
investering i arbetsplatser m.m.
Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Kommunstyrelsens förslag ställs mot Joakim Larssons yrkande. Ordförande
finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Delges
Verksamhetschef Individ och familj eomsorg
Redovisningschef
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1.2.8

Komplettering av Regler för kommunalt partistöd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att
fastställa föreliggande förslag till komplettering av "Regler för kommunalt
partistöd" KF § 75/2014 att gälla från och med 1 mars 2015.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 59/2015 behandlat ärendet.
Den 1 februari 2014 trädde nya regler i kraft gällande partistöd i
kommunallagen (1991:900). Dessa nya regler skulle tillämpas från och med
mandatperioden 2014-2018 och kompletteras med lokala regler. Den 16
september 2014 § 75 fastställde kommunfullmäktige i Tierps kommun
"Regler för kommunalt partistöd" att gälla från och med den 15 oktober
2014.
När de nya lokala reglerna för partistöd skulle börja tillämpas så fanns det
oklarheter och ett behov av att reglerna förtydligades. Det har därför skett
kompletteringar i:
4 § Redovisning och granskning
5 § Årlig utbetalning
I § 4 och § 5 står först det nya och kompletterade förslaget och därefter den
tidigare lydelsen kursiverad.
Ärendet har beretts av utredningssekreterare.
Delges
Gruppledare
Redovisningschef
Chef Processtöd

Ordf sign

off .

pÅ

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

lk

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

TIERPS
KOMMUN

2015-02-17

§ 12

Dnr Ks 2014.950

25 (35)

2.9.5

Tillägg till samverkansavtal om ny brandstation i Tierp

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
teckna bifogat avtal mellan Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner om
ny brandstation i Tierp.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 60/2015 behandlat ärendet.

Nuvarande brandstationen i Tierp är samlokaliserad med ambulansstationen
i centrala Tierp. Landstinget har behov av att bygga en ny ambulansstation
och utifrån brandförsvarets behov finns det stora fördelar att samlokalisera
verksamheterna i en ny kombinerad ambulans och brandstation. Den fysiska
placeringen blir också bättre, lokalerna mer ändamålsenliga med en bättre
arbetsmiljö och lokalytan blir mindre än nuvarande brandstation.
Enligt Samarbetsavtalet avseende gemensam räddningsnämnd mellan
kommunerna ska nybyggnationer och finansiering av brandstationer avtalas
separat. Enligt avtalsförslaget ansvarar Tierps kommun för investeringen
och byggnationen av en ny brandstation. Tierps kommun hyr sedan ut
brandstationen på samma villkor som nuvarande brandstationen i Tierp till
den gemensamma räddningsnämnden.
Kostnadsökningen av årshyran som uppstår för räddningsnämnden fördelas
mellan kommunerna enligt kostnadsfördelningen i samarbetsavtalet för den
gemensamma räddningsnämnden. Räddningsnämnden får full
kostnadstäckning för hyresökningen genom ökat anslag från kommunerna
enligt avtalsförslaget.
Delges
Räddningsnämnden
Landstinget i Uppsala län
Beredskapssamordnaren
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3.2.1.1

Lokala ordningsföreskrifter för Tierps kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
anta föreliggande förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tierps
kommun att gälla från och med den 1 mars 2015
kommunfullmäktiges beslut § 107/2007 i ärendet samtidigt upphävs från
samma datum
enligt förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och
länsstyrelser meddela lokala föreskrifter enligt ordningsstadgan (1993:1617)
2 §, kungöra föreskrifterna i länets författningssamling samt anslå
kungörelsen och införa densamma i ortstidningarna.
Reservation

Sverigedemokraterna anmäler skriftlig reservation till förmån för yrkande
om bifall till reservationen i kommunstyrelsen. Reservationen gäller avslag
till beslut om förbud mot tiggeri./Bilaga.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har § 61/2015 behandlat ärendet.
Förordning (1993:1632) ger bemyndigande för kommuner och länsstyrelser
att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). Lokala
ordningsföreskrifterna beskriver vad som gäller på offentlig plats. De
nuvarande lokala ordningsföreskrifterna för Tierps kommun fastställdes av
kommunfullmäktige § 107/ 2007 att börja gälla den 1 januari 2008. Det
finns idag ett behov av att dessa föreskrifter revideras, därför har ett förslag
med justeringar utarbetats.
Revideringen av ordningsföreskrifterna påbörjades under våren 2014 som
en intern process där berörda enheter fick möjlighet att yttra sig. Därefter
skickades förslaget ut på remiss till Polismyndigheten i Uppsala län och
Uppsala brandförsvar. Remissen samt remissvaren finns som bilagor.
forts.
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§ 13 forts.

Förslag till nya Lokala ordningsföreskrifter har tagits fram av utredningssekreterare.
Yrkande

Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas reservation i
kommunstyrelsen. Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag ställs mot Joakim Larssons yrkande.
Ordförande finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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1.6.2

Tillägg till Taxor och avgifter inom vård och omsorg i Tierps kommun

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att
tillägg görs till kommunfullmäktiges beslut § 130/2012,
Avgifter för vård och omsorg i Tierps kommun, enligt nedanstående
Avgifter för kost för barn vid Trollsländans korttidsboende fastställs till
50% av ordinarie taxor för kost, med nedanstående belopp för 2015
•
•
•

151u.
301(r
30 kr.

Frukost
Lunch
Middag

Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 62/2015 behandlat ärendet.
Verksamhetschef för Vård och Omsorg har översänt förslag om tillägg till
taxor och avgifter för vård och omsorg avseende kost för barn vid
Trollsländans korttidsboende. 1 de nuvarande avgifterna för kost finns inga
specifika avgifter för barn.
Delges
Verksamhetschef Vård och Omsorg
Handläggare avgifter inom vård och omsorg
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1.6.2

Förslag till komplettering av renhållningstaxa för Tierps kommun år
2015, företagskort
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att
fastställa bifogade förslag till komplettering av renhållningstaxan med
ytterligare två varianter för företagskort enligt nedan
8 750 kr/per år
350 kr/per kort

Årskort innevarande kalenderår
Årskort komplettering

årskortet för företag bemyndigar till att lämna 2 kubikmeter avfall per
öppningstillfälle
företagskort ej gäller för farligt avfall, befintlig separat taxa är gällande
taxan ska gälla från och med 1 mars 2015.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 63/2015 behandlat ärendet.

Kommunfullmäktige har § 102/2014 fastställt renhållningstaxan för år
2015. Taxan innehåller fyra varianter av företagskort för avlämnande av
avfall på Tierps kommuns återvinningscentraler. De fyra befintliga
företagskorten är:
Företagskort för avlämning på Återvinningscentral i Tierps kommun
(Samtliga belopp är exklusive moms)
Kort å fem avlämningstillfällen för Mindre fordon*
Kort å tio avlämningstillfällen för Mindre fordon*

800 kr
1 600 kr

Mindre fordon: Fordon med vikt under 3,5 ton eller lastat släp.
Kort å fem avlämningstillfällen för Större fordon*
Kort å tio avlämningstillfällen för Större fordon*
forts.
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§ 15 forts.

Större fordon: Fordon med vikt från 3,5 ton till max 5 ton eller med material
på både bil och släp.
Chef Samhällsbyggnad och chef Renhållningen har den 12 januari 2015
lämnat förslag till komplettering av tidigare renhållningstaxa enligt nedan
Förslag är att komplettera med ytterligare två varianter för företagskort:
Årskort
Gäller innevarande kalender år.

per år

8750 kr

Då flera företag har varierande antalet fordon skall kompletteringskort
finnas för de företag som anskaffat årskort.
350 kr
Årskort komplettering
per kort
Gäller innevarande kalender år för det företag som anskaffat årskort.
Genom att komplettera varianterna ges det möjlighet till att minimera
hanteringen av företagskort för de företag som frekvent avlämnar små
mängder avfall på Tierps kommuns återvinningscentraler.
Den kompletterade taxan förslås gälla från och med 2015-03-01.
I och med att två kalendermånader av 2015 passerats då taxan föreslås gälla
genomförs avdrag för de företag som tidigare löst kort under månaderna
januari och februari år 2015. Avdraget är 16,7% vilket motsvarar två
månader.
Årskort
Gäller innevarande kalender år

per år

7291 kr

Då flera företag har varierande antalet fordon skall kompletteringskort
finnas för de företag som anskaffat årskort.
292 kr
Årskort komplettering
per kort
Gäller innevarande kalender år för det företag som anskaffat årskort.
Företagskort gäller ej för farligt avfall, befintlig separat taxa är gällande.
Årskortet för företag bemyndigar till att lämna 2 kubikmeter avfall per
öppningstillfälle.
forts.
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§ 18
Val av representant i konsortiet för den gemensamma
pensionsstiftelsen i Uppsala län

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att
till representant för konsortiesammanträden för åren 2015-01-01 — 2018-1014 utse:
Representant
Bengt-Olov Eriksson (S)
Rågvägen 2
815 69 Månkarbo
Bakgrund
Tierps kommun ingår enligt fullmäktiges beslut § 158.2012 i
pensionsstiftelsen "Uppsala läns pensionsstiftelse", där kommunstyrelsens
ordförande utsågs som representant för Tierps kommun i
konsortiesammanträdena. Bengt-Olov Eriksson (S) föreslås som
representant för perioden 2015-01-01 till och med 2018-10-14.
Yttrande
Jonas Nyberg (S) yttrar sig i ärendet.
Delges
Den valde
Gemensamma pensionsstiftelsen i Uppsala län
Valberedningen
Personalenheten
Troman

Ordf sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

TIERPS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

KOMMUN

2015-02-17 '

35 05)

§ 19
Delgivningar
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att
delgivningen tas som en anmälan till protokollet.
Bakgrund

Fullmäktiges ledamöter och ersättare delges:
19
Dnr Ks 2014.103
Länsstyrelsens protokoll från sammanträde den 18 december 2014 om
utsedd ersättare i kommunfullmäktige för sverigedemokraterna efter
avgående ersättare Kenth Uppling. Ny ersättare är Daniel Hedberg för tiden
18 december 2014 t.o.m. den 14 oktober 2018.
19
Dnr Ks 2014.103
Länsstyrelsens protokoll från sammanträde den 18 december 2014 om
utsedd ledamot och ersättare i kommunfullmäktige för moderaterna efter
avgående ledamot Per Davidsson. Ny ledamot är Jelena Zivkovic och ny
ersättare är Roger Henningsson Brander för tiden 18 december 2014 t.o.m.
den 14 oktober 2018.
Dnr Ks 2014.103
19
Länsstyrelsens protokoll från sammanträde den 18 december 2014 om
utsedd ledamot och ersättare i kommunfullmäktige för socialdemokraterna
efter avgående ledamot Göran Carlsson. Ny ledamot är Villy Wahlström
och ny ersättare är Hans Edin för tiden 18 december 2014 t.o.m. den 14
oktober 2018.
Dnr 2014.818
683
Föreläggande från kammarkollegiet angående permutation av Stiftelsen
Tierps sockens magasinfond. Kammarkollegiet kommer endast att ha
fortsatt kontakt med ordförande för styrelsen Annelie Andersson i ärendet.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Uppsala kommun 2014-11-24 §
233, att anta ändringar i reglemente för gemensam räddningsnämnd i Tierp,
Uppsala och Östhammars kommuner enligt bilaga 1.
Protokoll från räddningsnämnden 2015-01-07 §§1-9.
Protokoll från demokratiberedningen, 2015-01-23 §§ 1-5 www.tierp.se
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