Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl. 13.00-16.00
Ajournering av sammanträdet kl. 15.35 – 15.40
Se sida 2

Yvette Axelsson, kommunchef
Kerstin Jonasson, sekreterare

Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Beslutande

Bengt-Olov Eriksson (S), ordförande
Jonas Nyberg (S), 1:e vice ordförande
Pia Wårdsäter (S)
Anette Pettersson (S)
Viktoria Wennberg (S)
Christer Niklasson (S)
Kenneth Gunnarsson (MP)
Urban Blomster (V)
Sara Sjödal (C)
Erik Kolm (C)
Daniel Blomstedt (M)
Joakim Larsson (SD)
Agneta Colantoni (SD

Närvarande
tjänstgörande
ersättare

Lotta Carlberg (C)
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Gunnar Jansson (S)
Helena Broman (S)
Torgny Helgesson (S)
Jenny Lundström (MP)
Sara Rådbo (MP)
Sylvia Lundholm (MP)
Marlene Larsson (V)
Alexander Karlsson (V)
Jim Blomstedt (M)
Bengt Lindström (SD)

Övriga deltagare

Charlotte Bjerndell, § 202
Jan O Lundström, § 203
Martina Schäfer, § 203

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 202
Information – Resultat från undersökningen Kostnad Per Brukare och
Kompassen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Charlotte Bjerndell, regionchef Ensolution AB, informerade om resultatet från
undersökningen Kostnad Per Brukare (KPB) och Kompassen. Brukarundersökningar,
kopplade till resultatet från KPB.
En enkätundersökning är genomförd inom Äldreomsorg, Funktionshindradeomsorgen och Individ- och familjeomsorgen. Resultatet är baserat på 2014 års utfall
för ekonomin och verksamhetsstatistik.
Ordföranden tackade för informationen.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 203
NeDa - Information om myggbekämpning

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Jan O Lundström, bekämpningsledare och Martina Schäfer, GIS-ansvarig vid NeDa,
informerade om årets myggbekämpning inom nedre dalälvsområdet.
NeDa arbetar idag inom 7 kommuner i nedre dalälvsområdet för att bekämpa
stickmyggan Acedes Sticticus.
Naturvårdsverkets villkor
Naturvårdsverkets beslut om dispens för spridning av VectoBac G från helikopter
och inom Natura 2000-områden innehåller villkor om att ” till Naturvårdsverket och
berörda tillsynsmyndigheter redovisa en plan för minskning av användandet av
VectoBac G inom Nedre Dalälven, till förmån för andra metoder.
Ordföranden tackade för informationen.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 204

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 den 1 januari 2016 samt
att kommunstyrelsens beslut § 113/2015 upphör att gälla från samma datum.
Bakgrund

Med anledning av flytt av Fysisk planering till Medborgarservice och bildande av
Tierps Energi & Miljö AB har t.f chef för Samhällsbyggnad föreslagit ändring i
kommunstyrelsens delegationsordning under flik A – Allmänt.
Ändringar berör bland annat delegat och ersättare samt en ny punkt.
Ändringar är markerade med gul färg. /Bilaga/
Bygglovshandläggare har föreslagit ändring av delegat under flik A – Allmänt punkt
A120
-Avskriva ärenden där ansökan dragits tillbaka eller händelser inträffat som gör att
det inte längre finns något skäl att fatta beslut i ärendetNuvarande delegat
Föreslagen delegat
Anmärkning

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
1:e Miljöinspektör
Samtliga
Den delegat som har rätt att besluta i den
typen av ärende

Delges
Berörda delegater

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 205

Dnr Ks 2015.1007

1.2.7.3

Beslutsattestanter och ersättare 2016 inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att som beslutsattestanter och ersättare för drift- och investeringsbudgetens
konton, vilka berör kommunstyrelsens verksamhetsområden för 2016, utse de
befattningshavare som anges i upprättade förteckningar
att utse personalchefen och lönesamordnaren som attestant/ersättare gällande
utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt löner och andra
ersättningar till anställd personal i kommunen oavsett att annan attestant/ersättare
utsetts för ifrågavarande konton
att utse ekonomichef och redovisningschef som attestanter för samtliga konton
inom kontoklass 1 och 2
att utse ekonomiassistenter med kassatjänst inom ekonomienheten som attestanter
för samtliga konton inom kontoklass 1 och 2 med undantag av konton för
anläggningstillgångar
att utse ekonomer med ansvar för momsredovisning och redovisningschef inom
ekonomienheten som attestanter för konton avseende moms inom kontoklass
1 och 2
att utse ekonomer och ekonomiassistenter inom ekonomienheten som arbetar med
debiteringar att vara attestanter för berörda fordringskonton inom kontoklass 1
att för övriga fordringskonton, skuldkonton och genomgångskonton inom kontoklass 1 och 2 utse vederbörande ansvarig tjänsteman inom kommunstyrelsens
verksamhetsområden vilken tillika är attestant för berört konto på drift- eller
investeringsbudgeten samt
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att utse attestanter och ersättare för
under året nyupplagda konton.
Bakgrund
Föreligger förslag från ekonomienheten om beslutsattestanter och ersättare 2016
för drift- och investeringsbudgetens verksamheter inom kommunstyrelsen.
Delgives
Samtliga ekonomer fvb

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 206

Dnr Ks 2015. 96

1.2.1

Ombudgeteringar i investeringsbudgeten för VA-enheten

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att i enlighet med bifogad skrivelse omfördela medel i VA-enhetens
investeringsbudget med totalt
207 tkr till projekt 1402, Externslammottagning Tierp RV samt med totalt
1 085 tkr till projekt 1432, Snatrabodarnas avloppsledning.
Bakgrund
VA-chefen och chefen för samhällsbyggnad har i skrivelse den 9 november 2015
hemställt om ombudgetering inom VA-enhetens investeringsbudget. Totalt rör det
sig om 1 292 tkr som man vill ombudgetera mellan olika projekt för att få en
bättre budgetöverensstämmelse.
Beslutsunderlag
Omfördelning av medel från
Projekt, 1416 Edvalla ny vattenrening och
Projekt 1418 Månkarbo ny brunn,
till Projekt 1402 Externslammotagning Tierp RV.
Omfördelning av medel från
Projekt 1404, Energisparåtgärder reningsverk,
Projekt 1406, Utbyggnad av Va-nät och
Projekt 1406, Energisparåtgärder vattenverk
till Projekt 1432, Snatrabodarnas avloppsledning.
Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen har den 24 november 2015
överlämnat förslag till beslut i ärendet.
Delges
T.f chef Samhällsbyggnad
Va-chef
Ekonomienheten

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 207

Dnr Ks 2015.96

1.2.1

Ombudgetering av medel från driftbudgeten till investeringsbudgeten

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att från driftbudgeten för Gata/Park-verksamheten ombudgeter 2 799 643 kr till
investeringsbudgeten Projekt Toppbeläggning på ansvar 13505, chef tekniska
enheten, verksamhet 3100 Gator och vägar.
Bakgrund
Chefen för gata/park och chefen för samhällsbyggnad har i skrivelse daterad
10 november 2015 hemställt om ombudgetering med totalt 2 799 643 kr från
driftbudgeten till investeringsbudgeten. Anledningen är att de nya redovisningsreglerna avseende komponentavskrivning innebär att beläggningsunderhåll som
tidigare redovisats som underhåll i driftbudgeten fortsättningsvis ska redovisas som
investering.
Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen har den 24 november 2015
överlämnat förslag till beslut i ärendet.
Delges
T.f. chef Samhällsbyggnad
Chef Gata/park
Ekonomienheten

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 208

Dnr Ks 2015.923

1.2

Plan för krishanteringsarbetet i Tierps kommun 2015-2018

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta föreliggande plan för krishanteringsarbetet i Tierps kommun för perioden
2015 - 2018.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har § 82/2015 behandlat ärendet.
Utgångspunkten för kommuners krishanteringsarbete regleras i lagen om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap (2006:544). Lagen syftar till att kommunen ska minska sårbarheten i sin
verksamhet och ha god förmåga att hantera krissituationer.
Kommuner är skyldiga inför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
att upprätta ett styrdokument avseende arbetet med kommunens krishantering. Detta
för att vara berättigade att motta statlig ekonomisk ersättning för
verksamhetsersättning, ersättning för utomhusvarning och samverkans-ersättning.
Syftet med planen är att den ska vara ett övergripande och gemensamt styrdokument
för Tierps kommuns krishanteringsarbete. Planen redovisar kommunstyrelsens
viljeinriktning och mål för krishanteringsarbetet. Planen konkretiseras i särskilda
riktlinjer.
Styrdokumentet ska reglera:
 En beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under
mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarhet samt för att
öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet.
 En beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden som beskrivs i
överenskommelsen, samt hur ersättningen ska användas.
 En övnings- och utbildningsplan för mandatperioden.
 En plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser.
Föreligger förslag till beslut 5 oktober 2015 från beredskapssamordnaren.
Delges
Kommunchef
Beredskapssamordnaren

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 209

Edp 2015.1616

Byggsanktionsavgift fastighet N.N.- ärende om eventuell olovlig byggnation ändring av komplementbyggnad, utvändig ändring

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bygglov i efterhand för utvändig ändring av komplementbyggnad beviljas
att avgift för bygglov tas ut med 1 113 kronor enligt fullmäktiges taxa
att bygglovsansökan upprättas på fastighetsägarens bekostnad enligt
PBL 11 kap 27 §
att avgift för att upprätta bygglovsansökan tas ut med 154 kronor, samt
att byggsanktionsavgift tas ut med 710 kronor enligt PBF 9 kap 10 § punkt 2.
Hur man överklagar ett beslut – se bilaga.
Bakgrund
Utskottet samhällsbyggnad har § 157/2015 behandlat ärendet.
Fastighetsägaren kontaktade kommunen 2015-07-22 i ett förfrågningsärende
(dnr 2015-1311) angående diverse byggnadsåtgärder. Under efterföljande e-postkonversation framkom att hen hade gjort åtgärder som förmodligen krävde bygglov
(e-post 2015-08-18). Arbetet avbröts då. Vi bokade därefter in ett besök på tomten
för att gå igenom vad som gjorts, vilka planer som finns och vilka tillstånd som
behövs. Besöket genomfördes 2015-09-02.
Det har konstaterats att tre stycken fönster med en uppskattad area om 2,6 m2 på
komplementbyggnadens gavel har byggts bort. Detta är gjort utan att ansöka om
bygglov.
Planförhållanden m.m.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och omfattas av bestämmelserna i Dp
605, som vann laga kraft 1970. Planen föreskriver bostäder som
markanvändningssätt. Inga skydds eller varsamhetsbestämmelser finns.
Beslutsunderlag
 Yttranden från fastighetsägaren med foton före och efter åtgärd
 Underrättelse enligt PBL 11 kap 58 §
 Ansökan om bygglov
forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 209 forts
Motivering
Enligt PBL 9 kap 2 § punkt 3c krävs bygglov för ändringar som påverkar byggnaders
yttre utseende inom detaljplan. Enligt PBL 9 kap 5 § krävs dock inte lov för att färga
om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt
ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Bedömningen görs att den utförda
åtgärden är en sådan som avses i 2 § punkt 3c men inte sådan som avses i 5 §.
Bygglov krävs således.
Åtgärden överensstämmer med detaljplanen och är väl anpassad efter befintlig
byggnad. Bygglov kan medges.
När någon utför en åtgärd som kräver bygglov, utan att sådant har sökts och
beviljats, ska byggsanktionsavgift tas ut enligt PBL om inte rättelse gjorts innan
byggnadsnämndens sammanträde. Denna tas ut även om bygglov beviljas i efterhand
eller om den ansvarige föreläggs att återställa det utförda (rättelse-föreläggande).
Fastighetsägaren har självmant anmält sina överträdelser och är öppen med vad hen
har gjort för åtgärder, vilket tyder på att det var helt utan uppsåt. I sitt yttrande ber
fastighetsägaren om låg avgift pga. dålig ekonomi.
I PBL 11 kap 53a § anges att avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel om
avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. I
propositionen (Prop 2012/13:104) anges att sådant som bör beaktas är om
överträdelsen skett uppsåtligen eller av oaktsamhet, om alla materiella samhällskrav
men förbisett den formella delen eller om den av annat skäl kan anses vara av mindre
allvarlig art. Ett exempel på en sådan situation kan vara när överträdelsen har sin
grund i en felbedömning huruvida en åtgärd kräver lov eller anmälan. I propositionen
konstateras dock att den som är osäker bör kontakta byggnadsnämnden för att få råd.
Möjligheten till att sätta ned avgiften är alltså helt kopplad till åtgärden och hur
allvarlig den är. Det finns ingen öppning för att väga in den betalningsskyldiges
privatekonomi. Även om åtgärden inte bedöms som särskilt allvarlig och inte har
begåtts med uppsåt, är avgiften är mycket låg i jämförelse med andra överträdelser
och därmed bedöms den stå i rimlig proportion till överträdelsen som begåtts.
Handläggaren bedömer inte att det finns skäl att sätta ned avgiften enligt
PBL 11 kap 53a §.
forts.

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 209 forts
Utskottet samhällsbyggnads förslag till beslut
Då fastighetsägaren självmant har anmält sina överträdelser och är öppen med vad
hen har gjort för åtgärder, vilket tyder på att det var helt utan uppsåt, enades utskottet
om att se detta som en mindre avvikelse och att byggsanktionsavgiften nedsätts till
1/4 enligt PBL 11 kap 53a § till 710 kronor.
Komplettering i ärendet
Fastighetsägaren har fått ett lovföreläggande med information om att ansökan kan
komma att upprättas på hens bekostnad enligt PBL 11 kap 27 § om lovföreläggandet
inte följs. Hen har svarat på detta med önskemål om att kommunen upprättar ansökan
åt hen.
Föreligger förslag till beslut från bygglovshandläggaren den 1 december 2015 om
att bygglovsansökan upprättas på fastighetsägarens bekostnad enligt PBL 11 kap
27 § samt
att avgift för att upprätta bygglovsansökan tas ut med 154 kronor.
Delges
Fastighetsägaren
Bygg- och miljö

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 210

Dnr Ks 2015.929

11.1.2.1

Gymnasieskolans organisation läsåret 2016/2017

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att inför läsåret 2016/2017 erbjuda en organisation inom gymnasieskolan som omfattar
10 program, samma som läsåret 2015/2016, med redovisade inriktningar enligt nedan:
Program
Barn- och fritidsprogrammet

Inriktning
Pedagogiskt arbete
Socialt arbete
Husbyggnad
Ekonomi
Elinstallation
Data och kommunikation
Personbil
Lastbil och mobila maskiner
Transport
Svets
Produkt- och maskinteknik
Natur
Beteendevetenskap
Samhällskunskap
Design- och produktutveckling
Informations- och medieteknik
Produktionsteknik

Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordon- och transportprogrammet

Industritekniska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

att uppdra till utbildningschefen att utveckla Ungt företagande, UF, till en tydlig profil
vid Högbergsskolan, med början läsåret 2016/2017
att uppdra till utbildningschefen att utreda förutsättningar och behov för program och
inriktningar inför beslut om programutbud 2017/2018
att inför läsåret 2017/2018 erbjuda en organisation inom gymnasieskolan som även
innefattar Handelsprogrammet i nystartad form
att uppdra till utbildningschefen att utreda förutsättningarna för att införa
introduktionsprogram och lärlingsutbildning med koppling till Handelsprogrammet
samt
att uppdra till utbildningschefen att inför läsåret 2016/2017 utreda förutsättningar för
att erbjuda estetiska val som tillvalsämnen vid gymnasieskolan.
forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 210 forts.
Bakgrund
Utskottet barn och ungdom har § 82/2015 behandlat ärendet.
Högbergsskolan har 10 program fördelade mellan yrkes- och högskoleförberedande.
Dagens programutbud är anpassat till arbetsmarknadens behov, elevkullarnas storlek
och det behov av stabilitet skolan behöver för att kunna konkurrera med andra
gymnasieskolor och utvecklas vidare för att bli en ännu attraktivare utbildningsplats
för regionens ungdomar. Detta i en tid då elevkullarna fortfarande sjunker och
konkurrensen om eleverna är mycket hård.
Handelsprogrammet/Lärlingsutbildning
Utredning angående förutsättningar för återinförande av Handelsprogrammet,
handelsinriktning eller lärlingsutbildning är genomförd.
1. Ett återinförande av Handelsprogrammet beräknas kosta ca 2 mnkr det första året.
Elevkullarna sjunker, åtminstone t o m 2016.
Antalet sökande Tierpsungdomar till Handelsprogrammet i regionen (Uppsala och
Gävle) uppgår i år totalt till ca 10 elever.
Handelsprogrammet är just nedlagt (sista årskullen lämnade Högbergsskolan vt-15).
Med anledning av ovanstående bedöms underlag saknas för ett återinförande av
programmet.
2. En Handelsinriktning ingår inte i de ordinarie statliga inriktningarna och det krävs
särskild ansökan hos Skolverket och särskilda skäl (bland annat att anordnaren kan
visa på ett gott elevunderlag och ett behov av inriktningen lokalt) för att få starta en
lokal inriktning.
3. För att starta lärlingsverksamhet krävs att programmet finns. Detta eftersom de
elever som går i ett eventuellt lärlingsprogram måste ha en given plats då de bedriver
de teoretiska delarna av studierna.
Skolan genomgår ett förändringsarbete som inte är färdigutvecklat:
 Ledningen arbetar vidare för att skapa tydliga strukturer och administrativa
rutiner, för att på så sätt öka attraktionskraften bland ungdomarna, tryggheten
för medarbetarna med slutmålet att höja resultaten.
 Skolans viktigaste framgångskoncept är ett kvalitetsarbete av hög kvalitet och
detta är under stark utveckling inom hela utbildnings-sektorn i kommunen.
Arbetet leds av förvaltningsledningen.
 Studie- och yrkesvägledningen är under utveckling bland annat genom ett
utbildningspaket som genomförs utifrån ett samarbete mellan Skolverket och
Arbetsförmedlingen där Regionförbundet samordnar.
forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 210 forts.




Ansökan till ett fullvärdigt medlemskap i Teknikcollege är inlämnad och
utvecklingsprocessen pågår.
Ansökan om medlemskap i Vård- och omsorgscollege är inlämnad.
Marknadsföring av gymnasiet pågår och antalet studerande ungdomar
(söktrycket) stiger.

Med hänsyn till ovanstående bör programutbudet behållas oförändrat.
Några inriktningar föreslås ändrade, dels utifrån anpassningen till Teknikcollege
och dels utifrån hur söktrycket varit de senaste åren.
Den medgång som börjar synas i Högbergsskolan, i form av kvalitet och resultat
samt genom ökat antal studerande ungdomar, är ett resultat av påbörjad, långsiktig
planering och kan utvecklas vidare genom bibehållen stabilitet i programutbud och
organisationen i stort.
Vad som bör utvecklas är UF (ungt företagande) inom ramen för Högbergsskolans
programutbud.
Utbildningschefen bör få ett uppdrag att ta fram förslag till plan över hur UF kan
utvecklas på ett sätt som gynnar ungdomarnas utveckling och möjligheter till arbete i
framtiden samt till en anpassning av arbetsmarknadens behov av arbetskraft.
Utbildningschef Henrik Hedqvist har den 5 november 2015 överlämnat ovanstående
förslag till programutbud för gymnasieskolans organisation läsåret 2016/2017.
Tilläggsyrkande
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen utöver utskottet barn och ungdoms förslag
beslutar
att inför läsåret 2017/2018 erbjuda en organisation inom gymnasieskolan som även
innefattar Handelsprogrammet i nystartad form
att uppdra till utbildningschefen att utreda förutsättningarna för att införa
introduktionsprogram och lärlingsutbildning med koppling till Handelsprogrammet
samt
att uppdra till utbildningschefen att inför läsåret 2016/2017 utreda förutsättningar för
att erbjuda estetiska val som tillvalsämnen i gymnasieskolan.
forts.

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 210 forts.
Bifall
Sara Sjödal (C) och Urban Blomster (V) yrkar bifall till ordförandens
tilläggsyrkande.
Proposition
Ordföranden framställer proposition på föreliggande förslag och på ordförandens
tilläggsyrkande. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen antagit föreliggande
förslag med tilläggsyrkandet.
Delges
Utbildningschef

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 211

Dnr Ks 2015.952

1.6.2

Interkommunal ersättning och bidrag till enskild verksamhet 2016

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta föreliggande förslag till interkommunal ersättning och bidrag till
enskild/fristående verksamhet för kalenderåret 2016 enligt bilaga 1
att beloppen avser kronor per elev i förskola/pedagogisk omsorg/skolbarnsomsorg/
förskoleklass/grundskola/grundsärskola/gymnasiesärskola samt gymnasieskolans
nationella program och introduktionsprogrammets inriktningar programinriktat
individuellt val (IMPRO), preparandutbildning (IMPRE) samt språkintroduktion
(IMSPR)
att delegera till ansvarig rektor att sluta överenskommelser med berörda kommuner
om interkommunal ersättning avseende introduktionsprogrammets individuella
alternativ (IMIND) samt yrkesintroduktion (IMYRK) samt
att delegera till ansvarig rektor att sluta överenskommelser med berörda kommuner
om interkommunal ersättning avseende vuxenutbildning, inklusive särvux och SFI,
för 2016 samt
att kommunstyrelsens beslut § 75/2015 upphör att gälla samtidigt.
Bakgrund
Utskottet barn och ungdom har § 83/2015 behandlat ärendet interkommunal
ersättning och bidrag till enskild verksamhet 2016 avseende gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen.
T.f. intendent Petra Selberg har den 6 november 2015 överlämnat förslag till
interkommunal ersättning och bidrag till enskild verksamhet 2016 avseende
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen.
Ekonomienheten har den 13 november 2015 överlämnat förslag till interkommunal
ersättning och bidrag till enskild verksamhet 2016 avseende förskola/pedagogisk
omsorg/skolbarnsomsorg/förskoleklass/grundskola och grundsärskola.
En kommun som tar emot en elev hemmahörande i en annan kommun ska ersättas
för sina kostnader enligt självkostnadsprincipen. Även fristående skolor ska ersättas
för sina kostnader. Bidraget som ges till fristående skolor ska grunda sig på
kommunens budget för det kommande året och beslutas före kalenderårets början.
forts.
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§ 211 forts.
Beslutet om bidrag till fristående förskolor och skolor kan överklagas som
förvaltningsbesvär hos allmän förvaltningsdomstol.
Beloppen inkluderar schablonersättning för administration, en procent (1%)
för pedagogisk omsorg, respektive tre procent (3%) för övriga verksamheter.
Enskilda verksamheter kompenseras för mervärdesskatt enligt den så kallade
sexprocentsregeln. Schablonbeloppet uppgår till sex procent (6%) av det totala
bidragsbeloppet. Ersättning för lokalkostnad är kommunens genomsnittskostnad
för lokaler för respektive verksamhet/skolform.
Interkommunal ersättning och bidrag till enskild verksamhet 2016
Bilaga 1

Pedagogisk
omsorg
1-2 år >15 tim
1-2 år <15 tim
3-5 år >15 tim
3-5 år <15 tim

Kommun,
kr/år
138 651
83 190
110 921
66 552

Kommun
kr/mån
11 554
6 933
9 243
5 546

Enskild,
kr/år
148 242
88 645
118 594
71 156

Enskild,
kr/mån

Förskola

Kommun,
kr/år
118 803
76 895
97 849
64 322

Kommun
kr/mån

Enskild, kr/år

Enskild,
kr/mån

1-2 år >15 tim
1-2 år <15 tim
3-5 år >15 tim
3-5 år <15 tim

9 900
6 408
8 154
5 360

12 353
7 412
9 883
5 930

126 557
81 914
104 235
68 520

10 546
6 826
8 686
5 710

I alla ovanstående belopp är föräldraavgiften avdragen.

Skolbarnsomsorg

Kommun,
kr/år
22 286

Kommun
kr/mån

Enskild, kr/år
1 857

Enskild,
kr/mån

23 925

1 994

I alla ovanstående belopp är föräldraavgiften avdragen.

Förskoleklass
Grundskola 1-9

Tilläggsbelopp
Elevassistent
Modersmål

Kommun,
kr/år
53 238
92 730

Kommun
kr/mån

Kommun,
kr/år
95 347
5 417

Kommun
kr/mån

Enskild,
kr/mån

4 436
7 728

Enskild,
kr/år
56 432
98 294

Enskild,
kr/mån

7 946
451

Enskild,
kr/år
100 201
5 574

4 703
8191

Ersättning för Svenska som andraspråk ingår i grundbeloppet.
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8 350
465

§ 211 forts.

Grundsärskola,
träningsskola
Grundsärskola,
särskola

Gymnasiesärskola
Verksamhetsträning
Yrkesträning

Kommun,
kr/år
228 204

Kommun
kr/mån
19 017

Enskild,
kr/år
241 896

Enskild,
kr/mån
20 158

178 364

14 864

189 067

15 756

Kommun,
kr/år

Kommun
kr/mån

Enskild,
kr/år

Enskild,
kr/mån

413 807
207 832

34 484
17 319

438 633
220 303

36 553
18 359

Gymnasieprogram

Interkommun
al ersättning
Kr/år

Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
Ekonomiprogrammet (EK)
El- och energiprogrammet (EE)
Fordons- och transportprogrammet
- Personbil åk 1-3 (FT-mek)
- Lastbil och mobila maskiner åk 1-3 (FT-mek)
- Transport åk 1
- Transport åk 2-3 (FT-tra)
Industritekniska programmet (IN)
Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Teknikprogrammet (TE)
Introduktionsprogrammet – språkintroduktion
(IMSPR)
Introduktionsprogrammet – preparandutbildning
(IMPRE)

91591
104997
80 842
110816

Bidragsbelopp
enskild/fristående
verksamhet
Kr/år
97086
111297
85692
117465

120 213
120 213
120 213
153 871
132 040
83 164
79 383
81 282
90 224
83 987

127 426
127 426
127 426
163 103
139 962
88 154
84 146
86 159
95 637
89 026

96 774

102 580

Kostnaden för introduktionsprogrammets programinriktade individuella val
(IMPRO) är densamma som kostnaden för respektive yrkesprogram.
Vuxenutbildning
Särvux
Komvux
SFI

förhandlas – ansvarig rektor
förhandlas – ansvarig rektor
förhandlas – ansvarig rektor

forts.
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§ 211 forts.
Beräkningsunderlag
Grundbelopp
1. Undervisning 2. Lärverktyg 3. Elevhälsa 4. Måltider 5. Lokaler 6. Administration Total exkl. moms 7. Moms
46812

8473

3798

4938

38925

3088,38

106034 6362,0628

BF

50949

3038

3798

4938

26200

2667,69

91591 5495,4414

97086

EE

54797

12122

3798

4938

33112

3263,01

112030 6721,8006

118752

EK

46606

3041

3798

4938

21107

2384,7

4912,482

86787

FT-mek

68962

7386

3798

4938

33112

3545,88

121742 7304,5128

129046

FT-tra

85390

20713

3798

4938

34550

4481,67

153871 9232,2402

163103

IN

71895

11998

3798

4938

37112

3892,23

133633 8017,9938

141651

NA

48473

3469

3798

4938

21107

2453,55

84239

5054,313

89293

SA

46606

3469

3798

4938

21107

2397,54

82316 4938,9324

87254

TE

46744

3692

3798

4938

29397

2657,07

91226 5473,5642

96700

VO

40458

2210

3798

4938

26538

2338,26

80280 4816,8156

85097

IMSPR

43285

2982

3798

4938

26538

2446,23

83987,23 5039,2338

89026,4638

IMPRE

55699

2982

3798

4938

26538

2818,65

96773,65

102580,069

81875

5806,419

I samtliga fall tillkommer kostnader för eventuella skolskjutsar och elevers särskilda
behov av resurser.

Delges
Utbildningschef
Ekonomienheten
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112396

§ 212
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.
Ekonomichef
A048 – Upptagande av lån

handl nr 7305

Gata/park chef
A069 – Bidrag till enskilda vägar utan statligt bidrag

handl nr 6535

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
A074B - Yttrande till polismyndighet

handl.nr 6469

Trafikhandläggare
A083 - Beslut om parkeringstillstånd
handl.nr 6905
A084 - Beslut om färdtjänst, nya beslut
A084 - Beslut om färdtjänst, omprövning
A084 - Beslut om färdtjänst i annan kommun
A085 - Beslut om riksfärdtjänst, enkelresor

nr 66-76/15
nr 115-136/15
nr 51-52/15
nr 23/15
nr 418-461/15

Personalansvariga chefer
A087 – Anställa, omplacera, rehabilitera, entlediga, uppsäga, avstänga och avskeda
personal
A088 – Lönesätta personal varvid för resultatansvariga krävs samråd med res-pektive
chef såvitt gäller lönesättning vid andra tillfällen än i samband mednyanställning
A089 – Bevilja partiell tjänstledighet, ledighet för fritidsstudier och icke
lagstadgad ledighet
Se sammanställning av delegeringsbeslut
handl.nr 7480
nr 7/15
forts.
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§ 212 forts.
Myndighetsgruppen Sociala enheten/IFO
Delegationslistor, månadsvis
Beslut om insatser enligt FB, LSS och SoL bl.a.
punkterna O025, O026, O030,O031,O033 m fl.

handl.nr 7207
handl.nr 7293
Lista nr 10/15

Handläggare bostadsanpassning
O101 - Bostadsanpassningsbidrag

handl.nr 6906 - Lista 10/15

Administrativ assistent, IFO
O115 - Fastställande av faderskap

handl.nr 6907, 7188

Tjänstemän Medborgarservice kommer
A120, S079, S081, S086, S088, S092,
S104, S107, S124, S125, S168
- Bygglov, Bygganmälan PBL,Marklov
S010, S021, S040 - Avlopp
S023, S027 - Miljöskydd
B007, S020 - Hälsoskydd
S056, S059, S061- Livsmedel
S014, S022 - Värmepumpar
S037 – Köldmedie

2015-10-10--2015-11-18
2015-10-10--2015-11-18
2015-10-10--2015-11-18
2015-10-10--2015-11-18
2015-10-10--2015-11-18
2015-10-10--2015-11-18

Alkoholhandläggaren
S131 - Utökade serveringstillstånd
S132 - Tillfälliga tillstånd för slutna sällskap
S138 - Beslut om erinran
S183 - Beslut att godkänna anmälan från tillståndshavare

nr 1/15
nr 4/15
nr 3-4/15
nr 6-7/15

Kommunarkitekt
S119 – Samråd med fastighetsbildningsmyndighet

handl.nr 6771, 6955

Utbildningschef
U018, U026 – Läsårsdata för läsåren 2016/17,
2017/18, 2018/19.

Handl.nr 7206

__________
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§ 213

Edp 2013-1220-142

Anmälan av ordförandebeslut

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ta anmälan om ordförandebeslut till protokollet.
Bakrund
Ordförandebeslut har den 16 oktober 2015 fattats med stöd av miljöbalk (1998:808)
enligt 2 kap. 2, 3 och 9 §§ samt 26 kap § 9. Beslutet avser upphävande av uthyrningsförbud.
Protokollsanteckning
Ledamot Joakim Larsson (SD) anmäler protokollsanteckning om att han motsätter
sig ordförandebeslutet.
__________
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§ 214

Dnr Ks 2015.942

handl nr 7430

Anmälan av ordförandebeslut

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ta anmälan om ordförandebeslut till protokollet.
Bakgrund
Mark- och miljödomstolen mål nr M4402-15.
Ordförandebeslut har den 27 november 2015 fattats avseende överklagan av
Länsstyrelsen i Uppsala läns föreläggande gentemot Karlholm Utveckling AB
om att vidta åtgärder och kontroll i samband med avhjälpande av förorenat område
inom fastigheten Tierp Karlholm 1:53.
__________
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§ 215
Delgivning av protokoll

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat protokoll från sammanträde
2015-11-12, §§ 76 - 86
Utskottet arbete och omsorg har överlämnat protokoll från sammanträde
2015-11-17, §§ 39 - 42
2015-11-17, §§ 37 - 46 sekr
Utskottet barn och ungdom har överlämnat protokoll från sammanträde
2015-11-12, §§ 77 - 83
2015-10-20, § 244 sekr
2015-11-12, §§ 245 - 269 sekr
Utskottet samhällsbyggnad har överlämnat protokoll från sammanträde
2015-10-20, §§ 141 - 142
2015-11-18, §§ 143 - 164
Förhandlingsdelegationen har överlämnat protokoll från sammanträde
2015-10-26, §§ 22 - 27
__________
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§ 216
Delgivning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att delgivningen tas som en anmälan till protokollet.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare delges:
Dnr Ks 2014.785
handl.nr 7131
Högsta Förvaltningsdomstolen har översänt beslut i mål nr 6138-15 avseende
laglighetsprövning enligt kommunallagen, fråga om prövningstillstånd. Högsta
Förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande
står därför fast. Överklagande avser tidigare beslut i kommunstyrelsen om
fastighetsförsäljning.
Dnr Ks 2015.828
handl nr 6502
Arbetsmiljöverket har översänt resultat av inspektion den 14 oktober 2015 vid
förskolan Solgläntan, Söderfors.
Dnr Ks 2015.884
handl nr 6503
Arbetsmiljöverket har översänt resultat av inspektion den 14 oktober 2015 vid
förskolan Grodan, Tierps köping.
Dnr Ks 2015.1
handl nr 6935
Överförmyndarnämnden, Uppsala kommun, har översänt protokollsutdrag avseende
analys av delårsbokslut och helårsprognos.
__________
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§ 217

Dnr Ks 2015.397

1.6.5

Borgensram för Tierps Energi & Miljö AB

Beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja Tierps Energi & Miljö AB (TEMAB) en total borgensram avseende
proprieborgen för upptagna lån (aktuell låneskuld) om 100 mnkr.
Bakgrund
Tierps kommunfullmäktige har § 60/2015 beslutat att bilda bolaget Tierps Energi &
Miljö AB (TEMAB) som bland annat ska ansvara för VA- och renhållningsverksamheten 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.
__________
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§ 218

Dnr Ks 2015.397

1.6

Aktieemission i Tierps Energi & Miljö AB genom apportegendom

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta under förutsättning att
föredragna beslutsunderlag enligt nedan föreligger
att anta föreliggande förslag till apportemission avseende Tierps Energi & Miljö AB.
Bakgrund
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 styrelsen 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.
Tidsplan
Sista dag för tecknande av aktier 2015-12-31.
Emissionsdag 2016-01-01.
__________
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§ 219

Dnr Ks 2015.612

1.4.1

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta bifogat förslag till Handlingsprogam 2016-2019 att gälla för
räddningsnämndens verksamhet från 2016-01-01 och därmed ersätta
Handlingsprogram 2012-2015.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har § 81/2015 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.
__________
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§ 220

Dnr Ks 2015.932

1.5.1

Risk- och sårbarhetsanalys 2015

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande förslag till plan för Risk och sårbarhetsanalys för Tierps
kommunkoncern för perioden 2015.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har § 83/2015 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 riskoch sårbarhetsanalysen till Länsstyrelsen.
Målet med trygghets- och säkerhetsarbetet i Tierps kommun är att säker-ställa 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 handlingsprogram 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.
Handläggare Lars-Erik Falk har den 2 november 2015 överlämnat förslag till beslut i
ärendet.
__________
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§ 221

Dnr Ks 2015.939

1.2.8.1

Lönepolicy

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande förslag till Lönepolicy för Tierps kommun
att Lönepolicyn gäller från och med 1 januari 2016 samt
att nuvarande Lönepolicy, fastställd av kommunstyrelsen § 84/1999, upphör att gälla
från samma datum.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har § 84/2015 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.
__________

Ordf sign
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§ 222

Edp 2015.0035

3.1

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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) och Agneta Colantoni (SD) anmäler skriftlig reservation till
förmån för Joakim Larssons yrkande./Bilaga/
Bakgrund
Utskottet samhällsbyggnad har § 151/2015 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 ersättande av detaljplan. Förslaget syftar
till att möjliggöra för en allmän parkeringsyta i stationsnära läge och 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.

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 222 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 kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att q-märkningen skall kvarstå för de delar av detaljplanen som tidigare omfattats av
DP 166.
Bifall
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Proposition
Ordföranden framställer proposition på föreliggande förslag och Joakim Larssons
yrkande. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen antagit föreliggande förslag.
__________
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§ 223

Dnr Ks 2013.841

3.1

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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) och Agneta Colantoni (SD) anmäler skriftlig reservation till
förmån för Joakim Larsson yrkande./Bilaga/
Bakgrund
Utskottet samhällsbyggnad har § 165/2015 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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§ 223 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 (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att verksamheten H (handel) skall utgå från detaljplanens bestämmelser för
användning av kvartersmark.
Bifall
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Proposition
Ordföranden framställer proposition på föreliggande förslag och Joakim Larssons
yrkande. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen antagit föreliggande förslag.
__________
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§ 224

Edp 2015.1892

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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
Utskottet samhällsbyggnad har § 153/2015 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.
__________
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§ 225

Dnr Ks 2015.523

1.1.6

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen samt
att uppdra till kommunfullmäktiges presidium att föreslå hur första kommunfullmäktigesammanträdet efter ett kommunalval kan göras mer högtidligt.
Reservation
Daniel Blomstedt (M), Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M), Joakim Larsson (SD)
och Agneta Colantoni (SD) anmäler skriftlig reservation till förmån för Daniel
Blomstedts yrkande. /Bilaga/
Bakgrund
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
att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka hur och i vilken omfattning
spelmanslagen, folkdanslagen och Eric Sahlström Institutet kan användas i
kommunala verksamheter
att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram samarbetsavtal som reglerar samarbetet
mellan kommunen, spelmanslagen, folkdanslagen och Eric Sahlström Institutet, där
bidrag kopplas till motprestationer samt
att kommunstyrelsen får i uppdrag att föreslå hur det första kommunfullmäktige
sammanträdet 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.
forts.
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§ 225 forts.
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. 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 lednings-grupp, 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 ställnings-tagande 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 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.
forts.
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§ 225 forts.
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 kommunfullmäktigesammanträdet efter ett kommunalval kan göras mer högtidligt.
Yrkande
Daniel Blomstedt (M) yrkar att kommunstyrelsen måtte föreslå kommunfullmäktige
besluta
att bifalla motionens första tre att-satser samt
att uppdra till kommunfullmäktiges presidium att föreslå hur första kommunfullmäktigesammanträdet efter ett kommunalval kan göras mer högtidligt.
Bifall
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till Daniel Blomstedts yrkande.
Pia Wårdsäter (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Proposition
Ordföranden framställer proposition på föreliggande förslag och Daniel Blomstedts
yrkande. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen antagit föreliggande förslag.
________
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§ 226

Dnr Ks 2015.909

1.1.6

Motionssvar – Idrottsbibliotek i samarbete med de lokala idrotts-föreningarna
– Urban Blomster (V)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen samt
att ge Kultur och fritid i uppdrag att utreda frågan vidare.
Reservation
Daniel Blomstedt (M), Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M), Erik Kolm (C), Sara
Sjödal (C) och Lotta Carlberg (C) anmäler skriftlig reservation till förmån för Daniel
Blomstedts yrkande. /Bilaga/
Bakgrund
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. 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.
forts.

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 226 forts.
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
Daniel Blomstedt (M) yrkar att kommunstyrelsen måtte föreslå kommunfullmäktige
besluta
att avslå motionen samt
att ge Kultur och Fritid i uppdrag att utreda frågan vidare.
Bifall
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till Daniel Blomstedts yrkande.
Urban Blomster (V) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Proposition
Ordföranden framställer proposition på föreliggande förslag och Daniel Blomstedts
yrkande. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen antagit föreliggande förslag.
__________
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§ 227

Dnr Ks 2015.872

1.1.6

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

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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
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 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.
__________
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§ 228
Sammanträdets avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet med ett tack till ledamöter och ersättare
för det 1:a året inom den nya mandatperioden och för ett gott samarbete.
Önskade alla En God Jul och ett Gott Nytt År.
Daniel Blomstedt önskade ordföranden detsamma.
__________
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