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Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl. 13.00-15.30

Plats och tid

Sammanträdet ajourneras kl. 14.55 – 15.05
Beslutande

Se sida 2

Övriga närvarande

Yvette Axelsson, kommunchef
Kerstin Jonasson, sekreterare

Utses att justera

Catarina Deremar

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Paragrafer 108 - 134
Sekreterare

Kerstin Jonasson
Vidimerande

Ordförande

Bengt-Olov Eriksson
Justerande

Catarina Deremar

BEVIS OM ANSLAG

Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-05-26

Datum då anslaget sätts upp

2015-06-01

Datum då anslaget tas ned

2015-06-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Tierps köping

Paragrafer

108 - 134

Underskrift

Kerstin Jonasson
Utdragsbestyrkande
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2015-05-26

Beslutande

Bengt-Olov Eriksson (S), ordförande
Jonas Nyberg (S), 1:e vice ordförande
Pia Wårdsäter (S)
Anette Pettersson (S)
Viktoria Wennberg (S)
Kenneth Gunnarsson (MP)
Urban Blomster (V), §§ 108 – 126, 129
Catarina Deremar (C), 2:e vice ordförande
Sara Sjödal (C)
Daniel Blomstedt (M)
Joakim Larsson (SD)
Agneta Colantoni (SD

Närvarande
tjänstgörande
ersättare

Gunnar Jansson (S)
Anna Ahlin (C)
Jim Blomstedt (M)
Marlene Larsson (V), §§ 127-128, 130-134

Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Helena Broman (S)
Torgny Helgesson (S)
Jenny Lundström (MP)
Sara Rådbo (MP)
Sylvia Lundholm (MP)
Marlene Larsson (V), §§ 108- 126, 129
Alexander Karlsson (V)
Lotta Carlberg (C)

Övriga deltagare

Conny Rönnholm, ekonomichef, § 109
Henrik Hedqvist, utbildningschef, § 109
Claes Sjögren, renhållningsutvecklare, § 129
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§ 108
Information - SCB:s medborgarundersökning 2014

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Utredare/utvecklare vid processtöd Susanne Ivarsson informerade om SCB:s
medborgarundersökning 2014.
Undersökningen genomfördes mellan den 22 september och 10 november 2014.
Tierps kommun deltog även i undersökningen våren 2009 och våren 2013.
Ett urval på 1 200 personer i åldrarna 18 – 84 år tillfrågades om kommunens
verksamhet, och av dessa besvarade 51% enkäten. Sammanlagt deltog 73
kommuner i undersökningen.
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1.2.2

Verksamhetsuppföljning per 30 april 2015

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunchefen att till kommunstyrelsens sammanträde den 2 juli
2015 presentera åtgärdsplan för att nå budgeterat resultat.
Bakgrund
Föreligger underlag till verksamhetsuppföljning och prognos per den 30 april 2015.
Resultat
Resultatet per den 30 april är – 2,7 mnkr vilket är 1,6 mnkr sämre än periodiserad
budget. Den största avvikelsen mot periodiserad budget har Gemensam service med
– 3,2 mnkr. Detta beror på oförutsedda licenskostnader till Microsoft.
Prognos
Prognoser för år 2015 pekar på ett bokslutsresultat på +13,4 mnkr vilket är 7,3
mnkr sämre jämfört än det budgeterade resultatet på +20,7 mnkr och 6,2 mnkr
sämre än marsprognosen. Grundskolan prognostiserar ett underskott med 4,0 mnkr,
vilket är 4,0 mnkr sämre än bedömningen per sista mars.
Måluppfyllelse
Måluppfyllelsen avseende de olika verksamhetsmålen pendlar för många
verksamheter mellan god och delvis. Den enda verksamhet som i nuläget bedömt
att måluppfyllensen är låg är av förklarliga skäl Sociala enheten när det gäller
ekonomin.
Kommentarer
När det gäller kommentarer från de olika verksamheterna avseende ekonomiskt
utfall samt bedömning av måluppfyllelse och verksamhet hänvisas till de olika
verksamhetsuppföljningarna.
Ekonomichef Conny Rönnholm och utbildningschef Henrik Hedqvist informerade
om verksamhetsuppföljningen.
Delges
Kommunchef
Verksamhetschefer
Ekonomienheten
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1.2.1

Ombudgetering inom investeringsbudgeten för trafiksäkerhetsåtgärder kring
Örbyhus skola

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anslå 1 800 tkr på Ansvar 13505 chef tekniska enheten, Verksamhet 3100
gator/vägar, Projekt 1133 trafikmiljö Örbyhus, samt
att finansieringen av projektet sker genom ombudgetering med 500 tkr från
Verksamhet 089 arbetsmaskiner, Projekt 1105 maskiner och med 500 tkr från
Verksamhet 3180 övrigt gator/vägar, Projekt 1110 mur/Karlholm samt med
800 tkr i statsbidrag som erhållits.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har § 36/2015 behandlat ärendet.
Chefen för Samhällsbyggnad har i skrivelse den 5 maj 2015 inkommit med begäran
om ombudgetering för trafiksäkerhetsåtgärder vid Örbyhus skola.
Trafiksituationen vid Örbyhus skola medför trafiksäkerhetsrisker främst för elever
som ska till och från skolan. Trafiksituationen har dokumenterats i form av en
förstudie. Intervjuer har genomförts med skolans personal inkl. skyddsombud och
elever och enkäter har skickats ut till föräldrar med frågor om trafikmiljön samt
resebeteenden. Det har också genomförts en okulär studie vid kritiska tidpunkter
där elever skjutsas med bil till skolan. Trafiksäkerhetsrisken är så pass allvarlig att
ny utformning krävs för att undvika framtida personskador.
Tierps kommun har med denna bakgrund sökt statlig medfinansiering för att
utveckla trafiksäkerheten vid Örbyhus skola och beviljats 800 000 kr. Den totala
kostnaden för planering, projektering och utförande beräknas till 1 800 000 kronor.
Planerat genomförande är juni till och med augusti 2015.
Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen har den 7 maj 2015 lämnat
förslag till beslut i ärendet.
Delges
Chef Samhällsbyggnad
Chef Gata/park
Ekonomienheten
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1.2.1

Ombudgetering inom investeringsbudgeten för projektering av infrastruktur i
Sydvästra industriområdet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anslå 1 500 tkr på Ansvar 13505 chef tekniska enheten, Verksamhet 3100
gator/vägar, Projekt 1127 sydvästra industriområdet, samt
att finansieringen av projektet sker genom ombudgetering med 500 tkr från
Verksamhet 3180 övrigt gator/vägar, Projekt 1107 mur/bäck Tobo samt med
1000 tkr från Verksamhet 3100 gator/vägar, Projekt 1119 övergångspassager.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har § 37/2015 behandlat ärendet.
Chefen för Samhällsbyggnad har i skrivelser daterad den 4 maj 2015 inkommit
med begäran om ombudgetering för projektering av infrastruktur i Sydvästra
industriområdet, Tierp.
En ny detaljplan (DP1045) håller på att tas fram för Sydvästra Industriområdet i
Tierp på uppdrag av utskottet samhällsbyggnad. Syftet med planläggningen är att
möjliggöra ytterligare etablering av verksamheter i Tierp såsom mindre
producerande företag, handel, lagerverksamhet eventuellt kontor, motorcrossbana
m.m.
Samtliga tomter inom industriområdet är slutsålda och därför har detalj-planens
lagakraftdatum tidigarelagts. Efterfrågan på industrimark är fortfarande hög. En del
av infrastrukturen ska vara iordningställd under år 2015 för att tillmötesgå
infrastrukturbehovet för de verksamheter som har för avsikt att etablera sig i
området under innevarande år.
För att omgående påbörja projektering, av detaljplanen i sin helhet, och därmed
redovisa de tekniska specifikationerna för byggnation av infrastrukturen begärs
anslag för projektering. Projektering innehåller, förutom tekniska specifikationer,
även bygghandlingar samt mängd-förteckning vilket kommer redovisa kostnaden
mer exakt för det som ska genomföras år 2015 samt år 2016.
Genomförandekostnaderna av infrastrukturens byggnation, som redovisas efter
projektering, kommer delges kommunstyrelsen innan byggstart.
forts.
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§ 111 forts.
Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen har i skrivelse den 7 maj 2015
lämnat förslag till beslut i ärendet.
Delges
Chef Samhällsbyggnad
Chef Gata/park Teknisk chef
Ekonomienheten
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1.2.7.3

Teckningsrätt avseende kommunens bankkonton, bankgirokonton,
plusgirokonton och checkräkningar

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson, kommunstyrelsens vice ordförande Jonas Nyberg, kommunchef Yvette Axelsson,
ekonomichef Conny Rönnholm, redovisningschef Tony Borselius, ekonom Lena
Asplund, ekonom Linda Grundin, ekonomiassistent Agneta Rostedt, ekonomiassistent Arietta Melin och ekonomiassistent Lisa Darmell att två i förening
underteckna order om utbetalningar från kommunens bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar
att beslutet träder ikraft den 1 juni 2015 samt
att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 67/2015 upphör att gälla från samma
datum.
Bakgrund
Med anledning av nya befattningshavare vid ekonomienheten behöver nytt beslut
avseende teckningsrätt fattas.
Delges
Berörda personer
Ekonomienheten
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Dnr Ks 2015.448

1.2.7.1

Delegationsordning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa kommunstyrelsens delegationsordning enligt föreliggande förslag
att ändringen gäller från och med 1 juni 2015 samt
att kommunstyrelsens beslut § 60/2014 och 155/2014 upphör att gälla från samma
datum.
Reservation
Joakim Larsson (SD) och Agneta Colantoni (SD) anmäler skriftlig reservation till
förmån för Joakim Larsson yrkande. /Bilaga
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 60/2014 fastställt delegationsordning för kommunstyrelsen samt § 155/2014 beslutat om komplettering (ändring/tillägg) till
densamma.
Verksamheterna har efter genomgång av delegationsordningen föreslagit ändring
av delegationsordningen avseende serierna A - allmänt, B - bestämmelser gällande
samtliga, O - omsorg, S - samhälle och U- utbildning.
Beslutsunderlag
Förslag till ändringarar enligt bifogat underlag (ändringar är markerad med röd
text).
Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att delegationspunkterna O204 och S144 lämnas blank och beslutsansvaret åligger
kommunstyrelsen samt att beslutsansvaret för punkt U024 åligger utskottet barn
och ungdom.
Proposition
Ordföranden framställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Joakim
Larssons yrkande. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen antagit
föreliggande förslag.
Delges
Berörda delegater
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2.9.5

Avsiktsförklaring om att teckna överenskommelse om samverkan avseende
arbetslösa unga

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tillsammans med Arbetsförmedlingen teckna en avsiktsförklaring om att teckna
en överenskommelse om samverkan avseende arbetslösa unga, under förutsättning
att riksdag och regering fattar erforderliga beslut i juni 2015
att ansöka om statliga medel för att arbeta fram överenskommelsen samt
att ansöka om ytterligare statliga medel för att genomföra insatserna inom ramen
för upprättad överenskommelse.
Bakgrund
Regeringen har tillsatt Delegationen för unga till arbete, med syfte att få större
genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet.
Målgrupp är samtliga ungdomar mellan 16 och 24 år bosatta i kommun, som varken
studerar, arbetar eller som är undersysselsatta. Delegationen förfogar över medel
för att främja lokal samverkan.
Kommuner kan tillsammans med arbetsförmedlingen skriva under en gemensam
avsiktsförklaring för att upprätta en överenskommelse om samverkan avseende
målgruppen. Under förutsättning att en avsiktsförklaring skickas till regeringskansliet före den 30 juni, kan Tierps kommun ansöka om 200 tkr i statsbidrag för
att arbeta fram en överenskommelse. Ytterligare samverkansmedel kan ansökas om
för genomförande av samverkansinsatser inom ramen för upprättad
överenskommelse, senast den 31 oktober 2015.
Bidraget delas ut under förutsättning att erforderliga beslut fattas av riksdag och
regering i juni.
Inom Arbetsförmedlingens område lokalt ingår även Älvkarleby och Östhammars
kommuner. Därav har ett samarbete initierats för att kommunerna tillsammans
skriver under en avsiktsförklaring med Arbetsförmedlingen, alternativt enskilt
skriver under för att gemensamt ingå en överenskommelse i ett senare skede.
forts.
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§ 114 forts.
Ekonomiska konsekvenser
Tierps kommun kan få beviljat 200 tkr i bidrag. I det fall Älvkarleby och
Östhammars kommuner väljer att ingå i samarbetet kan totalt 600 tkr nyttjas
gemensamt, vilket helt kan finansiera arbetet med att upprätta en överenskommelse.
De ytterligare medel som kan komma att betalas ut inom ramen för
överenskommelsens insatser, kan bidra till det faktiska genomförandet.
Beslutsunderlag
Promemoria, Delegationen för unga till arbete
Teckna en avsiktsförklaring – första steget mot en överenskommelse
Avsiktsförklaring - mall
Beslut delges
Kommunchef
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Dnr Ks 2015.342

1.3.6

SUF Kunskapscentrum 2016 – fortsatt finansiering

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja 36 tkr för fortsatt finansiering för SUF Kunskapscentrum år 2016 i
enlighet med upprättad plan samt
att kostnaden belastar Ansvar 88120000 Familjecentral, Verksamhet 7859 Övriga
öppna insatser barn.
Bakgrund
Utskottet barn och ungdom har § 50/2015 behandlat ärendet.
Ärende Dnr RFUL 2008/119
SUF-Kunskapscentrum – Samverkan – Utveckling – Föräldraskap
Regionförbundets styrelse beslutade den 19 mars 2015 att anhålla hos regionförbundets medlemmar om fortsatt finansiering av SUF-Kunskapscentrum år 2016 i
enlighet med upprättad plan. Därutöver beslutades att uppdra åt regiondirektören
att, tillsammans med landstinget, inom ramen för processen för regionkommunbildningen, undersöka fortsatt långsiktig finansiering av SUF-Kunskapscentrum.
Av underlagen framgår det att kostnaden för Tierps kommun uppgår till 36 tkr för
år 2016 (fördelning utifrån antal invånare 2014).
Svar om finansiering 2016 önskas senast den 30 juni 2015.
Projektet SUF-KC startade år 2009. För projektet finns en styrgrupp med
representanter från landstinget, kommunerna och FUB. Det finns även en
referensgrupp bestående av fyra föräldrar. De första åren finansierades projektet av
Arvsfonden med delfinansiering av Uppsala läns landsting och kommuner samt
egenfinansiering via fortbildningsinsatser i andra län. År 2015 finansieras SUF-KC
i huvudsak av landstinget och kommunerna i länet samt via medverkan i PYCprojektet (Parenting Young Children), föreläsningar, utbildningar samt forskningsmedel.
Syftet med SUF-KC är att erbjuda yrkesverksamma, främst i Uppsala län, ett bättre
kunskapsunderlag i arbetet med barn och föräldrar i familjer där någon av
föräldrarna har utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter och därigenom
förebygga en negativ utveckling. Den kunskap som förmedlas utgår från helhetssyn
och samverkan över verksamhets- och huvudmannagränser.
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§ 115 forts.
Kommunstyrelsen har §§ 83/2008, 166/2011 och 118/2012 beslutat om deltagande
i SUF Kunskapscentrum för åren 2008 – 2015.
Delges
Verksamhetschef IoF
Ekonomienheten
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Dnr Edp 2004.0428

Upphävande av beslut om upprättande av förslag till detaljplan för
DP 532, Karlholm 1:18, 1:26 och 1:34

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva Bygg- och miljönämndens beslut § 27/2004.
Bakgrund
Utskottet samhällsbyggnad har § 63/2015 behandlat ärendet.
Planområdet för fastigheterna Karlholm 1:18, 1:26 och 1:34 ingår i området för
Karlholms bruksbebyggelse med omnejd. Utskottet samhällsbyggnad beslutade
2015-02-25 § 19 att uppdra till Fysisk planering att påbörja planläggningsarbete
varför beslutet från bygg- och miljönämnden 2004-03-30 § 27 kan upphävas.
Delges
Plankontoret
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Dnr Edp 1999.0991

Upphävande av beslut om upprättande av förslag till detaljplan för
DP 527, Karlholm 1:53 m fl.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva Bygg- och miljönämndens beslut § 157/1999.
Bakgrund
Utskottet samhällsbyggnad har § 64/2015 behandlat ärendet.
Planområdet för del av Karlholm 1:53 ingår i området för Karlholms bruksbebyggelse med omnejd. Utskottet samhällsbyggnad beslutade 2015-02-25
§ 19 att uppdra till Fysisk planering att påbörja planläggningsarbete varför beslutet
från bygg- och miljönämnden 1999-10-07 § 157 kan upphävas.
Delges
Plankontoret
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Dnr Planer 2011.60

Upphävande av uppdragsbeslut om planläggning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva Bygg- och miljönämndens beslut 2006-09-26 § 76 om planuppdrag och
samråd.
Bakgrund
Utskottet samhällsbyggnad har § 65/2015 behandlat ärendet.
Bygg- och miljönämnden har 2006-09-26 § 76 beslutat om planuppdrag och
samråd.
Kommunarkitektens yttrande:
”Utifrån nuvarande förutsättningar kan planläggningsarbetet ej fortsätta då området
omfattas av strandskydd och ej är utpekat som LIS-område. Om området skulle
pekas ut som LIS-område i framtiden kan eventuellt planläggningsarbetet
återupptas på nytt”.
Delges
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Dnr Ks 2013.451

3.1.1

Ändring av detaljplan för Gyllby 1:58 samt del av Gyllby 2:86

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna samrådsredogörelse, granskningsutlåtande 1 och 2 och det reviderade
planförslaget (antagandehandling), samt
att anta detaljplanen enligt Plan- och bygglagen 5 kap. §27 (PBL 2010:900).
Bakgrund
Utskottet samhällsbyggnad har § 67/2015 behandlat ärendet.
Förslag till ersättning av detaljplan för fastigheten Gyllby 1:58 samt del av Gyllby
2:86, har upprättats med enkelt planförfarande och har varit föremål för samråd
under tiden 13 april 2015 till och med 4 maj 2015.
Utskottet samhällsbyggnad beslutade 2013-06-19, § 80, att ge Samhällsbyggnad i
uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan DP 350. De berörda
fastigheterna Gyllby 1:58 och del av fastighet Gyllby 2:86 regleras av detaljplan DP
350 sedan år 2011. Gällande detaljplan upprättades med syfte att möjliggöra ett
specifikt bostadsprojekt och planen utformades med hänsyn till exploatörens planer
för området. Resultatet blev en detaljplan med hög detaljeringsgrad som efter
planens antagande, på grund av ändrade bygglovsritningar inte längre uppfyller sitt
syfte. Kommunen har med avsikt att skapa en mer flexibel och långsiktigt hållbar
detaljplan beslutat att upprätta denna planändring.
Föreslaget plantillägg har, liksom underliggande detaljplan DP 350, som syfte att
möjliggöra bostadsbebyggelse inom fastighet Gyllby 1:58 och del av Gyllby 2:86.
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Dnr Edp 2015.0565

Byggsanktionsavgift fastigheten N.N. installation av eldstad
utan anmälan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att förelägga ägaren till fastigheten N.N. med stöd av 11 kap. 20 § i Plan- och
bygglagen (2010:900), att omgående, dock senast 2015-06-23, lämna in följande
handlingar till Medborgarservice:
Situationsplan som visar vilken byggnad eldstaden installerats i, samt
att byggsanktionsavgift tas ut med 4 450 kronor med stöd av 9 kap. 19 § i Plan- och
byggförordningen (2011:338).
Hur man överklagar ett beslut – se bilaga.
Bakgrund
Utskottet samhällsbyggnad har § 77/2015 behandlat ärendet.
Bygglovshandläggarens yttrande:
”Enligt 6 kap 5 § punkt 3 i Plan- och byggförordningen (2011:338) krävs det
anmälan vid en installation eller väsentlig ändring av en eldstad.
2015-03-30 inkom ett besiktningsbevis från sotaren att en eldstad har installerats.
Ingen anmälan om installation av eldstad på angiven fastighet har kommit in till
Tierps kommun.
Fastighetsägaren har blivit underrättad enligt 11 kap 58 § plan- och bygglagen.
Fastighetsägaren har yttrat sig i ärendet.
Motivering
Enligt PBL 11 kap 8 § har byggnadsnämnden rätt att på begäran få de upplysningar
och handlingar från byggherren som behövs för tillsynen över byggåtgärder.
Enligt 11 kap. 20 § i Plan- och bygglagen (2010:900) får byggnadsnämnden
förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en
viss tid (rättelseföreläggande), om det på en fastighet eller i fråga om ett
byggnadsverk vidtagits en åtgärd som strider mot denna lag eller föreskrifter.
forts.
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§ 120 forts
Enligt 9 kap. 13 § punkt 2 Plan- och byggförordningen (2011:338) är
byggsanktionsavgiften för att installera en eldstad utan startbesked
0,1 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för år 2015 är 44 500 kr.
Fastighetsägaren har i sitt yttrande uppgett att installationen var ett byte av eldstad.
Från kakelugn till kamin. I Boverkets allmänna råd om anmälan för åtgärder som
inte är bygglovspliktiga (BFS 2013:13 – VÄS 2) så kräver byte av eldstadstyp
anmälan.
Avgifter
Byggsanktionsavgift: 4 445 kronor
Förslag till beslut
Byggsanktionsavgift tas ut med 4 450 kronor med stöd av 9 kap. 19 § i Plan- och
byggförordningen (2011:338).
Kommunstyrelsen förelägger ägaren till fastigheten N.N., med stöd av 11 kap. 20 §
i Plan- och bygglagen (2010:900), att omgående, dock senast 2015-06-23, lämna in
följande handlingar till Medborgarservice:
Situationsplan som visar vilken byggnad eldstaden installerats i”.
Delges
Fastighetsägaren
Plankontoret
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1.2.6.1

Entledigande av ersättare i styrelsen för Marma-Mehede fiskevårdsförening –
Krister Aspgren (S)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja framställning om entledigande.
Bakgrund
Krister Aspgren har den 13 maj 2015 begärt entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i styrelsen för Marma-Mehede fiskevårdsförening.
Delges
Krister Aspgren
Sekreteraren
Lönecentrum
Troman
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§ 122
Val av ersättare i styrelsen för Marma-Mehede fiskevårdsförening –

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till ersättare i styrelsen för Marma-Mehede fiskevårdsförening under
2015 – 2018 föreslå
Ersättare
Viktoria Wennberg (S)
Palmgatan 1 E
815 38 Tierp
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 121/2015 beviljat Krister Aspgren (S) entledigande från
sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för Marma-Mehede fiskevårdsförening.
Delges
Viktoria Wennberg
Sekreteraren
Lönecentrum
Troman
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§ 123
Val av ledamot i Lokalt Ledd Utveckling (LLU)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till ledamot i Lokalt Ledd Utveckling (LLU) under åren 2015 – 2018 utse:
Ledamot
Pia Wårdsäter (S)
Stoparbo Bergby 220
748 95 Örbyhus
Bakgrund
Leader är en metod för lokal utveckling där olika delar av samhället samarbetar för
att utveckla den lokala ekonomin. I ett s.k. trepartnerskap samverkar föreningslivet
med näringslivet och den offentliga sektorn, t.ex. kommunen, för att uppnå
gemensamma mål. Avsikten med denna arbetsmetod är att skapa mervärden genom
att kombinera den privata sektorns effektivitet, den offentliga sektorns ansvar och
den ideella sektorns engagemang. Syftet med Leaderarbetet är att möjliggöra för
dem som bor i en bygd att förverkliga sina egna idéer och visioner om hur bygden
kan utvecklas. Detta sker genom att organisationer kan ansöka om medel för att
genomföra olika utvecklingsprojekt.
Arbetet fortsätter inför kommande programperiod med Lokalt Ledd Utveckling.
Det geografiska området i intresseanmälan innefattar nio kommuner som tidigare
och gränserna är i stort sett de samma. Skillnaden är att Tierp nu ingår med hela
kommunen och att de tätorter i området som tidigare undantagits finns med.
Delges
Pia Wårdsäter
Sekreteraren
Lönecentrum
Troman

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

TIERPS

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

KOMMUN

2015-05-26

23 (38)

§ 124
Anmälan av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla delegationsbesluten till
kommunstyrelsen enligt 6 kap 35-37 §§ KL, inklusive beslut som fattats med stöd
av vidaredelegation.
Chef Tekniska enheten
A070 – Tillfällig avstängning av kommunens
gator/vägar

handl.nr 2453

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
A074B - Yttrande till polismyndighet

handling.nr 2523,2621,2689,3030, 3031

Trafikplanerare
A081- Tillfälliga lokala trafiktillstånd

handl.nr 2479

Trafikhandläggare
A083 - Beslut om parkeringstillstånd
handl.nr 3036
A084 - Beslut om färdtjänst, nya beslut
A084 - Beslut om färdtjänst, omprövning
A084 - Beslut om färdtjänst i annan kommun
A085 - Beslut om riksfärdtjänst, enkelresor

nr 15-23/15
nr 46-56/15
nr 26-27/15
nr 12/15
nr 123-174/15

Personalansvariga chefer
A087 – Anställa, omplacera, rehabilitera, entlediga, uppsäga, avstänga och
avskeda personal
A088 – Lönesätta personal varvid för resultatansvariga krävs samråd med respektive chef såvitt gäller lönesättning vid andra tillfällen än i samband med
nyanställning
A089 – Bevilja partiell tjänstledighet, ledighet för fritidsstudier och icke
lagstadgad ledighet
Se sammanställning av delegeringsbeslut
handl.nr 2015.3307
nr 4/15
forts.
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§ 124 forts.
Myndighetsgruppen Sociala enheten
Delegationslistor, månadsvis
Beslut om insatser enligt FB, LSS och SoL bl.a.
punkterna O025, O026, O030,O031,O033 m fl.

Handl.nr 3154,3155, 3177
Lista nr 3-4/15

Handläggare bostadsanpassning
O027A - Bostadsanpassningsbidrag
Tjänstemän Medborgarservice
S079, S104, S107, A120, S088
- Bygglov, Bygganmälan PBL,Marklov
S010, S021 - Avlopp
S037 - Miljöskydd
S020, S023 - Hälsoskydd
S059, S061, S056 - Livsmedel
S014, S022 - Värmepumpar

Handl.nr 3156
Lista nr 5/15

2015-04-11--2015-05-19
2015-04-11--2015-05-19
2015-04-11--2015-05-19
2015-04-11--2015-05-19
2015-04-11--2015-05-19
2015-04-11--2015-05-19

Alkoholhandläggaren
S129-Beslut om permanent serveringstillstånd
S133-Tillfälligt tillstånd för utskänkning till allmänheten
Kommunekolog
S008- Anmälan om vattenverksamhet

nr 5-8/15
nr 3-4/15

Handl. nr 3032, 3158

Förskolechef
U001 – Plats i förskola med hänsyn tagen till barnets behov

Handl.nr 3245

Rektor
U003 – Plats i fritidshem med hänsyn tagen till barnets behov

Handl.nr 3245

________
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§ 125
Delgivning av protokoll

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat protokoll från sammanträde
2015-05-12, §§ 30-38
Utskottet arbete och omsorg har överlämnat protokoll från sammanträde
2015-04-28, § 17 sekr
2015-05-12, §§ 18-24
2015-05-12, §§ 18-23 sekr
Utskottet barn och ungdom har överlämnat protokoll från sammanträde
2015-04-21, §§ 98-99 sekr
2015-05-12, §§ 39-51
2015-05-12, §§ 100-127 sekr
Utskottet samhällsbyggnad har överlämnat protokoll från sammanträde
2015-04-21, § 55
2015-05-12, §§ 56-79
Förhandlingsdelegationen har överlämnat protokoll från sammanträde
2015-02-26 §§ 1 – 9
2015-04-15, §§ 10 – 15.
__________
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§ 126
Delgivning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att delgivningen tas som en anmälan till protokollet.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare delges:
Dnr Ks 2015.392
1.2.2
Prognos per mars månad 2015. Prognosen har behandlats i av kommunstyrelsens
arbetsutskott § 35/2015, utskottet arbete och omsorg § 19/2015, utskottet barn och
ungdom § 39/2015 samt utskottet samhällsbyggnad § 60/2015 med likalydande
beslut att lägga informationen till handlingarna.
Dnr Ks 2014.185
2.11.3
Kommunstyrelsen beslutade den 21 oktober 2014, § 134, att försälja del av
fastigheten Tierp Libbarbo 2:135. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten i Uppsala har översänt dom i mål nr 6029-14 avseende
laglighetsprövning enligt kommunallagen. Förvaltningsrätten avvisar ett
överklagande och avslår ett överklagande.
Dnr Ks 2015.1
Handl nr 2740
Sveriges Kommuner och Landsting har i meddelande från styrelsen nr 7 informerat
om SKL:s sammanträdesplan för 2016.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

TIERPS

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

KOMMUN

2015-05-26

§ 127

27 (38)

Dnr Ks 2015.442

1.4.1

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka att landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att den
1 januari 2017 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lag om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) och därmed att det i Uppsala län
bildas en region med direktvalt regionfullmäktige 2017.
Bakgrund
Landstinget i Uppsala län tillfrågar kommunerna om de ställer sig bakom att
landstinget hos regeringen ansöker om att få överta det regionala utvecklingsansvaret och att det därmed bildas en region med direktvalt regionfullmäktige 2017.
I förfrågan anges att mycket tyder på att det enbart kommer att finnas två alternativ
för ansvaret över de regionala utvecklingsfrågorna – länsstyrelserna eller
landstingen. Innebörden med att bilda ”Region Uppsala” är att landstinget och
Regionförbundet går samman.
I förfrågan beskriver landstinget att syftet med att bilda regionen är att stärka och
utveckla Uppsala län utifrån tydliga politiska mål. Ett direktvalt organ stärker den
demokratiska legitimiteten för utvecklingsfrågorna. Egen beskattningsrätt ger mer
fördelar än medlemsavgifter. Ett politiskt organ istället för två innebär en
effektivisering och underlättar för medborgarna samt att ett bättre helhetsgrepp kan
tas. Som exempel ges kollektivtrafiken.
Kommunernas roll med direktinflytande över utvecklingsfrågorna, genom
kommunstyrelseordföranden och ledande inom opposition i nuvarande
förbundsstyrelse, uppges vara en av hörnstenarna i den fortsatta processen.
Beslutsunderlag
Remiss angående kommunregionbildning.
Beslut delges
Landstinget i Uppsala län
Regionförbundet
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Dnr Ks 2015.397

1.2.5

Bildande av kommunalt bolag

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bilda ett nytt aktiebolag, med arbetsnamn Tierps Energi & Miljö AB (TEMAB)
med utgångspunkt att Tierps Fjärrvärme AB (TFAB) blir dotterbolag till TEMAB,
samt
att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med förslag på avgränsningar,
bolagsordning och ägardirektiv.
Reservation
Joakim Larsson (SD) och Agneta Colantoni (SD) anmäler skriftlig reservation till
förmån för eget yrkande./Bilaga
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har § 33/2015 behandlat ärendet.
Tierps kommun ökar i befolkning och antal företag, vilket förväntas fortsätta i en
högre takt än i dag. För att hålla de kommunala kostnaderna för utvecklingen på en
rimlig nivå behövs större enheter, och att det möjliggörs för nya samarbeten med
externa aktörer och fördjupade samarbeten med interna aktörer.
Verksamheterna på Samhällsbyggnad är under kraftig utveckling, med nya
verksamhetsområden och förmodligen även helt nya verksamheter, denna
utveckling kommer även att kräva mycket stora investeringar. Kommun-styrelsens
uppdrag till verksamheterna är också att möjliggöra för personer i utanförskap att få
utbildning, praktik eller arbete. Ett annat uppdrag är att förbättra första intrycket
”Bilden av Tierp”. Våra kunder ställer fortlöpande högre krav på kvalitet och bättre
tillgänglighet.
Varför driva verksamhet i bolagsform
Genom att bilda TEMAB erhålls en större frihet för att snabbt hitta lösningar för
samarbeten med andra kommuner/bolag. Genom att TEMAB blir ägare till TFAB
så uppnås en ökad nyttjandegrad av bränslen, samt samarbete runt eventuella
framtida anläggningar för nyttjande av ny energi.
Ta bort risken för jäv i samband med myndighetsutövning hos Bygg- &
Miljöenheten.
forts.
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§ 128 forts.
Från 2016 uppkommer en möjlighet till köp av tjänster och varor mellan bolagen
utan att gå via LOU (nya regler från 2016, ännu ej antagna).
Enligt SKL så är det vid bolagsbildningar som möjligheten finns till bra styrning,
höja kvalitén och få en större kundnöjdhet.
Inom Tierps Energi & Miljö AB kommer att finnas följande verksamheter:
Avgiftsfinansierade enheter är VA och Renhållningen samt skattefinansierade
enheten Gata/Park. Fysisk planering som idag ligger hos Samhällsbyggnad föreslås
överföras till Medborgarservice.
Tierps Energi & Miljö AB

IVA-enheten

1 Renhållningsenheten I

I Enheten Gata / Park

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

i— —
Moderbolag 1

Tierps Kommunfastigheter AB

Tierps Energi & Miljö AB

AB Tierpsbyggen

Tierps Fjärrvärme AB

forts.
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§ 128 forts.
Riskanalys
En person bör snarast efter beslut tillsättas för att utreda/genomlysa följande
riskområden:
 Skattekonsekvenser avseende framförallt momsfrågor på tillgångssidan
 Sammanställd redovisning
 Delegationsordningen, vad kan föras över till bolag och inte
 Myndighetsutövning, vad måste ligga kvar hos kommunen
 Avtalsförhållanden, externa, interna och tillkommande
 Föreslå KF hur uppdrag, mål, och vision för bolaget kan se ut
 Gränsdragning mot Fysisk planering/Medborgarservice
 Arbeta fram riskanalys inför verksamhetsövergång till bolag
 Genomföra förhandlingar om verksamhetsövergång till bolag
Ärendet har beretts av Tf Chef Samhällsbyggnad, Per Jonsson.
Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att ge uppdrag till kommunstyrelsens arbetsutskott för utredning av punkterna under
rubriken ”Riskanalys” samt
att återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott i väntan på att sådan
utredning är klar.
Proposition
Ordföranden framställer proposition på kommunstyrelsens förslag och på Joakim
Larsson yrkande. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen antagit
föreliggande förslag.
_________
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Dnr Ks 2015.394

7.1

Återvinningscentraler samt hantering av miljöfarligt avfall

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreslagen utvecklingsplan för Tierps kommuns återvinningscentraler
samt miljöstationer.
Bakgrund
Utskottet samhällsbyggnad har § 61/2015 behandlat ärendet.
Verksamhet Renhållning har utvärderat befintlig status av Tierps kommuns
Återvinningscentraler och miljöstationer. I utvärderingen ligger även förslag till
utveckling av Återvinningscentralerna samt hantering av farligt avfall från
hushållen (miljöstationer), se bilaga 1 för mer detaljerad information.
Utvecklingsförslagen baseras på att höja nivån av återvinning, arbetsmiljö,
tillgänglighet, säkerhet för besökare och anställda, kostnadsoptimering samt
uppfyllnad av rådande miljökrav.
Godkänns utvecklingsplanen kommer projektering av byggnationen för utveckling
av Gatmot att påbörjas.
Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna är beskrivna i bilaga 1, där investeringar krävs
skall kostnaden täckas av taxan för renhållning, grundavgiften.
Projekteringar kommer påvisa den mer exakta byggkostnaden då uppdaterade
mängdförteckningar finns som underlag.
Byggkostnad kommer att redovisas för kommunstyrelsen innan verkställande av
byggnationen.
Projekteringskostnad beräknas totalt till 600 000 kr för utvecklingsbehoven
av Gatmots återvinningscentral. Kostnaden för projektering inryms inom ramen av
beviljade investeringsanslag för 2015.
Claes Sjögren, renhållningsutvecklare, informerade om föreslagen utvecklingsplan.
__________
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Dnr Ks 2013.333

3.1.1

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna granskningsutlåtande och det reviderade planförslaget
(antagandehandling), samt
att anta detaljplanen enligt Plan- och bygglagen 5 kap. §27 (PBL 2010:900).
Bakgrund
Utskottet samhällsbyggnad har § 62/2015 behandlat ärendet.
Förslag till ersättning av detaljplan för fastigheten Libbarbo 2:5 samt del av
Libbarbo 2:41 och S:2 har upprättats med normalt planförfarande och har varit
föremål för granskning under tiden 29 januari 2015 till 26 februari 2015.
Planens syfte är att få till stånd byggnation i form av bostäder och
centrumverksamhet samt en separat parkeringsyta som ska tjäna som allmän
pendlarparkering i anslutning till tågstationen.
__________
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Dnr Ks 2014.368

3.1.1

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna granskningsutlåtande och det reviderade planförslaget
(antagandehandling), samt
att anta detaljplanen enligt Plan- och bygglagen 5 kap. §27 (PBL 2010:900).
Bakgrund
Utskottet samhällsbyggnad har § 68/2015 behandlat ärendet.
Förslag till ersättning av detaljplan för Ängsvägen, fastigheterna
Tierp 101:3, 101:5, 102:1 samt del av Tierp 2:1, har upprättats med normalt
planförfarande och har varit föremål för granskning under tiden 6 mars 2015 till
och med 10 april 2015.
Planförslaget syfte är att strypa trafikflödet till och från Ängsvägen via
Blomstergatan och på så vis skapa en säkrare miljö för de boende och
förbipasserande på Blomstergatan. Vidare möjliggör planförslaget för ett skapande
av en sammanhängande fastighet för Tierp 101:3 och Tierp 102:1, där
användningsändamålen ”verksamheter”, ”kontor” och ”lager” medges.
Planförslaget syftar också till att skapa en enhetlig plan för den norra delen av
Ängsvägens industriområde.
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Dnr Ks 2015.438

1.6.2

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande förslag till Regler och avgifter för pedagogisk verksamhet för
barn 1 – 13 år
att reglerna gäller från och med 1 juli 2015
att nuvarande regler enligt beslut i kommunfullmäktige § 71/2011 och
§ 136/2013 upphör att gälla från samma tidpunkt samt
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda behov och förutsättningar för utökade
öppettider.
Bakgrund
Utskottet barn och ungdom har § 51/2015 behandlat ärendet.
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa
Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast den sista
december varje år. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att kommunen följer
villkoren i förordningen.
Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexeras. De
nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan och ska tillämpas från och
med den 1 juli 2015.
Förskola
Avgiftstak*
Barn 1
3%
Barn 2
2%
Barn 3
1%

Dock högst
1 287 kr
858 kr
429 kr

Nuvarande
taxa
1 260 kr
840 kr
420 kr

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

Dock högst
858 kr
429 kr
429 kr

Nuvarande
taxa
840 kr
420 kr
420 kr

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är för närvarande 42 890 kr.
* Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som erbjuds i stället
för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap 5 § skollagen (2010:800) under
tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Förordning (2011:678).
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§ 132 forts.
* De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att öka och därför har
statsbidraget minskats i motsvarande omfattning, vilket redan gjordes när ramarna för 2015
fastställdes. Det innebär att förordningsändringen inte ytterligare kommer att påverka den
bidragsram som fastställts för varje kommun för 2015. Statsbidraget betalas ut av Skolverket två
gånger per år, senast den 31 mars och den 30 september med hälften av bidraget per gång.
forts.

Med anledning av de nya förutsättningarna för maxtaxan föreslås en justering av
nu gällande avgiftsuttag. Justering föreslås göras i enlighet med de av Skolverket
redovisade avgiftstaken.
Bilaga: Reviderat förslag av de av kommunfullmäktige § 71/2011 fastställda
Regler och avgifter för pedagogisk verksamhet för barn 1 – 13 år.
I det reviderade förslaget har det nya taxeförslaget förts in samt ett antal
förändringar av textinnehållet. Förändringarna har markerats med kursiv stil.
Utvecklingsledare Lennart Hillberg har den 22 april 2015 lämnat förslag till beslut i
ärendet.
Tilläggsyrkande
Daniel Blomstedt (M) yrkar att kommunstyrelsen utöver ordförandens förslag måtte
föreslå kommunfullmäktige besluta
att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med förslag till plan för
implementering utav utökade öppettider inom förskola och fritidshem.
Förslag till tilläggsbeslut
Ordföranden föreslår med ändring av Daniel Blomstedts tilläggsyrkande att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda behov och förutsättningar för utökade
öppettider.
Daniel Blomstedt biträder ordförandens ändringsförslag.
__________
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Dnr Ks 2014.857

1.1.6

Motionssvar ”Trygg miljö vid kommunens tågstationer”

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Reservation
Daniel Blomstedt (M) och Jim Blomstedt (M) anmäler skriftlig reservation till
förmån för Daniel Blomstedts yrkande.
Bakgrund
Ledamoten Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) har i motion till kommunfullmäktige den 16 december 2014 föreslagit:
att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hur miljön runt kommunens tågstationer
kan göras säkrare och tryggare.
Birkehorn Karlsen skriver: ” Många resande upplever miljön runt tågstationerna i
vår kommun som otrygg. Där sker överfall, stölder och skadegörelse. Om vi ska
kunna få fler invånare att åka kollektivt och därmed nå de politikska målen för ett
ökat resande med kollektivtrafik, är en av grund förutsättningarna att resenärerna
känner sig trygga.
När det gäller ansvaret för våra tågstationer har Trafikverket ansvar för
perronger och trappor till perronger medan kommunen har ansvar för
omkringliggande områden såsom cykel och bilparkeringar, gång och cykelvägar
med mera.
För att förebygga brott och öka tryggheten kan man exempelvis installera
bättre belysning, röja sly samt i vissa fall ha kameraövervakning.”
Motionssvar
Tåget är ur miljösynpunkt ett mycket bra kommunikationsmedel, och pendlingen
med Upptåget har ökat kraftigt under de senaste åren.
Under 2014 skedde inga anmälda våldsbrott eller stölder vid våra stationer,
däremot har skadegörelse skett.
Det genomförs ”trygghetsvandringar” enligt överenskommelsen med polisen för att
komma fram till förbättringspunkter i miljön.
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Samhällsbyggnad bedriver sedan 2013 ett aktivt arbete för att förbättra miljön runt
våra tågstationer. Det innebär förstudier, kontakter med berörda, detaljplaneändringar, projekteringar, ansökan om medfinansiering och därefter genomförande.
Följande aktiviteter pågår vid tågstationsområdena:
Medhedby: inget behov av åtgärder för närvarande.
Tierp: arbete påbörjas inom kort för att tillgänglighetsanpassa trappan och området
ner i tunneln från södra sidan, det planeras även för åtgärder i själva tunneln.
Området på norra sidan om spåret håller på att få en ny detaljplan, som ska ge en
bättre miljö både för gående, cyklister och bilförare (cykelparkeringar, nya gångoch cykelvägar samt ny bilparkering). Arbetet påbörjas 2015.
Tobo: för närvarande pågår projektering av förändringar för en bättre bilparkering,
förändringsarbetet genomförs under 2015.
Örbyhus: ett samarbete har skett tillsammans med ÖTV Företagarförening och
sedan 2014 med gruppen Utveckla ÖTV. Projektering har gjorts och statliga medel
har sökts men ansökan har fått avslag. En ny ansökan har lämnats in. Vissa mindre
åtgärder görs 2015, huvudåtgärderna planeras till 2016. Kameraövervakning
accepteras inte av Länsstyrelsen.
Ordföranden i utskottet samhällsbyggnad Jonas Nyberg har den 18 maj 2015
besvarat motionen enligt ovanstående och föreslagit att motionen anses besvarad.
Yrkande/Bifall
Daniel Blomstedt (M) yrkar bifall till motionen.
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till föreliggande motionssvar.
Proposition
Ordföranden framställer proposition på föreliggande förslag och Daniel Blomstedts
yrkande. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen antagit föreliggande
förslag.
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§ 134
Sammanträdets avslutning

Ordförande Bengt-Olov Eriksson avslutade sammanträdet och tackade alla för
första halvårets genomförda sammanträden och önskade en skön midsommar.
2:e vice ordföranden Catarina Deremar önskade ordföranden detsamma.
__________
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