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Innehållsförteckning 

Paragraf Rubrik Dnr

Upprop

Val av justerare

§ 1 Godkännande av föredragningslistan 2019/106

§ 2 Utbildning för kommunstyrelsen 2019: 
Skola Jon-Erik Egerszegi 
verksamhetschef

2019/72

§ 3 Information till kommunstyrelsen 2019 2019/152

§ 4 Blankett - Försäkran om tystnadsplikt

§ 5 Remissvar - Principer för 
pendlarparkeringar i Uppsala län

2018/1095

§ 6 Remissvar -  Uppsala läns regionala 
klimat- och energistrategi

2018/1065

§ 7 Remissvar - Färdplan för ett hållbart län 
- åtgärder för minskad klimatpåverkan i 
Uppsala län

2018/1145

§ 8 Remissvar - Nya regler om faderskap 
SOU 2018:68

2018/822

§ 9 Svar på revisionsrapport - 
Cybersäkerhet - en övergripande 
granskning SEKRETESS

2018/1106

§ 10 Svar på revisionsrapport - Granskning 
av kommunens tillämpning av 
offentlighetsprincipen

2018/579

§ 11 Svar på revisionsrapport - Granskning 
av lönehanteringen i den gemensamma 
lönenämnden, en gemensam granskning 
med Tierp, Älvkarleby och Knivsta

2018/428
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§ 12 Interkommunal ersättning och bidrag 
till enskild verksamhet  2019

2019/172

§ 13 Rättelseföreläggande för privatisering 
av allmän plats

§ 14 Överenskommelse intrångsersättning 
gällande fastigheterna Siggbo Tierp 
4:140 Svanby: 40:1

2019/162

§ 15 Köp av mark Arvidsbo, del av Svanby 
2:53, del av Svanby 2:50 och del av 
Svanby 40:1

2018/985

§ 16 Köp av fastigheten Sjukarby 6:18 2018/1038

§ 17 Upphävande av tomtindelning inom 
Kv. Släggan (fastigheterna Tierp 14:2-
14:5 samt del av Tierp 4:92)

§ 18 Tillsynsplan för tillståndsgivning i 
Tierps kommun 2019-2020

2019/30

§ 19 Tillsynsplan och behovsbedömning för 
miljö- och hälsoskydd och strålskydd i 
Tierps kommun 2019-2021

2019/31

§ 20 Tillsynsplan och behovsbedömning för 
offentlig livsmedelskontroll i Tierps 
kommun 2019-2022

2019/32

§ 21 Tilläggsanslag för påbörjade ej 
färdigställda investeringsprojekt 2019

2019/167

§ 22 Revidering av delegationsordningen 
2019

2019/154

§ 23 Anmälan av ordförandebeslut 2018/1161

§ 24 Delgivning KS 2019 2019/70

§ 25 Redovisning av delegationsbeslut 2019/56

§ 26 Redovisning av protokoll 2019 2019/150

§ 27 Begäran om entledigande 2019/101

§ 28 Val av förtroendevalda ny 
mandatperiod 2019-2022

2018/897
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§ 29 Utökning av borgensram avseende lån 
och derivat med kommunal borgen 
Tierps kommun fastigheter - 
Föredragande Roger Kjettselberg

2019/90

§ 30 Rättelse av vatten- och avfallstaxa för 
Tierps kommun 2019

2018/936

§ 31 Svar på motion - Tierps köping 100 år - 
Jan Salomonsson (M) Daniel Blomstedt 
(M) 

2018/566

§ 32 Redovisning av ej besvarade motioner 2019/178
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 1
Dnr 2019/106     

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan medföljande revideringar:

 Ärende 14 Rutin för Lex Sarah dras ur 
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 2
Dnr 2019/72     

Utbildning för kommunstyrelsen 2019 - Skola 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Jon-Erik Egerszegi verksamhetschef för skola informerar om skolans 
verksamhet, skolranking och Öppna jämförelser från Sveriges kommuner 
och landsting (SKL). 

 

 

7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-02-12

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 3
Dnr 2019/152     

Information om Lokalutredning skola och förskola i Tierp 
kommun från Sweco

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Charlotte Sävås Nicolaisen från Sweco informerar om rapporten om Lokalutredning 
skola och förskola i Tierp kommun (Dnr KS 2018/603).
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§ 4
       

Försäkran om tystnadsplikt 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga information till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Sara Stråfors enhetschef för ledningsstöd informerar om försäkran om 
tystnadsplikt som ledamöterna därefter skriver på. 
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§ 5
Dnr 2018/1095     

Remissvar - Principer för pendlarparkeringar i Uppsala län 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att efter komplettering föreslaget ändringsyrkande, anta yttrandet som sitt 
eget för Principer för pendlarparkeringar i Uppsala Län.

Sammanfattning av ärendet
Region Uppsala har tagit fram ett remissförslag för hur länets kommuner 
bör ha en standard vid utformning av pendlarparkeringar för att skapa en 
enhetlighet över kommungränserna. För att tydliggöra utformningsbehov 
och krav har regionen valt att redogöra för krav- och börutformning vid 
olika typer av parkeringar utifrån dess huvudsakliga syfte. Detta ger en 
tydlig och användbar tabell som kommuner kan återgå till varje gång man 
ska utföra upprustning eller nybyggnation av parkeringar i regionalt 
intresse.

Beslutsmotivering 
Region Uppsala jobbar tillsammans med länets kommuner kontinuerligt 
med att förbättra det strukturella arbetet över kommungränserna. Detta sker 
främst i Forum För Fysisk Planering (FFFP) där samtliga kommuner, 
Trafikverket, Länsstyrelsen och Regionen möts varje månad för samarbeten 
och informationsdelning. Dessa principer är ett steg i denna utveckling och 
gynnar den kommunala verksamheten genom att ha en mer standardiserad 
form av utformning av i detta fall pendlarparkeringar. 

Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkande
Joakim Stormvall (MP) yrkar följande ändringsyrkande. 
Förslag till justering, längst ner första sidan i remissvaret:

Nuvarande lydelse 
Rubrik 4.2.2: fjärde stycket, känns svagt att enbart belysa att cykelställ ska 
utformas med ramlås. Kommunerna har behov av tydligare direktiv av 
vikten med exempelvis tak, belysning och möjligen även markvärme eller 
dylikt. Belysa fördelar med cykelgarage och skapa en ”miniminivå” av antal 
parkörer för att ett cykelgarage ska vara validerat.
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Förslag till justering:
Rubrik 4.2.2: fjärde stycket, vi anser att mening om att cykelställ ska 
utformas med ramlås bör kompletteras med följande mening. Att även 
utrusta cykelparkeringen med exempelvis tak, belysning och markvärme 
eller dylikt höjer attraktiviteten. Vi anser även att fördelar med cykelgarage 
bör belysas och vägledning bör ges om när ett cykelgarage är motiverat.

Bifall
Sara Sjödal yrkar bifall på ändringsyrkandet. 

Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen.

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Joakim Stormvalls 
(MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Joakim 
Stormvalls  ändringsyrkande.

Beslutsunderlag 
 Ksau § 6/2019
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Remissvar 
 Remiss – Principer för pendlarparkeringar i Uppsala Län – Region 

Uppsala 2018-11-20

Beslutet skickas till
Region Uppsala
Samhällsplanerare trafik och infrastruktur
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§ 6
Dnr 2018/1065     

Remissvar -  Uppsala läns regionala klimat- och energistrategi 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att anta remissvaret som sitt eget och skicka det till länsstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Tierps kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Länsstyrelsens 
klimat- och energistrategi 2019-2025 för Uppsala län. Den beskriver 
fokusområden inom vilka det är extra viktigt att få ner länets utsläpp, samt 
vilken riktning arbetet ska ha. Strategin omfattar inte klimatanpassning.

Beslutsmotivering 
Strategin ligger i linje med Tierps kommuns policy för hållbar utveckling, 
som bland annat tar upp minskad energianvändning och övergång till 
förnybara energikällor. Kommunen kommer indirekt att påverkas av denna 
strategi, och bör därför ta tillfället i akt att tycka till om den.

Beslutsunderlag 
 Ksau § 7/2019
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Remissvar 
 Remiss av Uppsala läns regionala klimat- och energistrategi
 Pressmedelande från SLU, publicerat 2018-12-20 

(https://www.slu.se/ew-nyheter/2018/12/osakert-om-skogens-
tillvaxt-okar-i-ett-varmare-klimat/)

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Uppsala
Naturvårdshandläggare
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§ 7
Dnr 2018/1145     

Remissvar - Färdplan för ett hållbart län - åtgärder för minskad 
klimatpåverkan i Uppsala län 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att anta remissvaret som sitt eget för Färdplan för ett hållbart län och skicka 
det till Länsstyrelsen i Uppsala.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Uppsala har under 2018 arbetat fram ett dokument med 
åtgärder för hur organisationer och företag gemensamt kan arbeta mot att bli 
ett mer hållbart län. I processen har Tierps kommun tillsammans med andra 
kommuner och organisationer varit inbjudna till tre olika workshops där 
åtgärder och olika infallsvinklar har lyfts fram och diskuterats.

Utifrån dessa tillsammans med länsstyrelsens egna faktasamlingar har de 
tagit fram Färdplan för ett hållbart län. Dokumentet innefattar 20 stycken 
åtgärder med ett antal praktiska förslag under varje åtgärd. 

Beslutsmotivering 
Genom att länets kommuner och organisationer tar ett gemensamt ansvar 
tillsammans med länsstyrelsen genom att arbeta utifrån denna färdplan 
kommer bidra till att alla bidrar till ett mer hållbart län. Färdplanen agerar 
som ett sammanställande dokument som ska vara såväl en morot som ett 
dragplåster för alla aktörer att göra aktiva val och där också kunna följa upp 
dessa.

Beslutsunderlag 
 Ksau § 8/2019
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Remissvar 
 Remiss – Färdplan för ett hållbart län Länsstyrelsen i Uppsala

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Uppsala
Samhällsplanerare trafik och infrastruktur
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§ 8
Dnr 2018/822     

Remissvar - Nya regler om faderskap SOU 2018:68 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att anta remissvaret som sitt eget och översända detta till 
Justitiedepartementet.  

Reservation
Joakim Larsson (SD) anmäler skriftlig reservation till förmån för eget 
yrkande. /Bilaga/ 

Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade den 16 mars 2017 att uppdra åt en särskild utredare att 
se över delar av föräldrabalkens regler om fastställande av faderskap och 
föräldraskap.

Utredaren fick också i uppdrag att göra en översyn av de författningar som 
handlar om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap.
I uppdraget har ingått att ta ställning till om, och i så fall under vilka 
förutsättningar, föräldraskapet för en make eller registrerad partner vid 
assisterad befruktning bör presumeras på motsvarande sätt som faderskapet 
presumeras för en gift man.

Den särskilda utredaren har även haft i uppdrag att lämna förslag på hur 
reglerna om bekräftelse av faderskap och föräldraskap för ogifta kan 
moderniseras och förenklas, bl.a. utifrån de möjligheter som digitaliseringen 
kan erbjuda. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen 
eller materialet i betänkandet. Remissvaren ska ha kommit in till 
Justitiedepartementet senast den 28 februari 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet KS

Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar att Tierps kommun ska svara följande: 

Avsnittet Presumtion om föräldraskap
Kommunstyrelsen i Tierp delar inte utredningens slutsatser att det finns 
tungt vägande skäl för att behandla föräldraskapet för gifta par olika när 
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barnet tillkommit genom en assisterad befruktning, samt att en 
föräldraskapspresumtion bör införas.

Avsnittet Presumtion om faderskap och moderskap vid ändrad 
könstillhörighet
Kommunstyrelsen i Tierp delar inte utredningens slutsatser att ett rättsligt 
föräldraskap ska presumeras också när den som har fött ett barn är gift och 
en av makarna eller båda har ändrat könstillhörighet.

Avsnittet Formkraven för bekräftelse ändras
Kommunstyrelsen i Tierp delar inte utredningens förslag om att elektronisk 
bekräftelse av faderskap eller föräldraskap ska vara möjlig.

Bifall
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag.

Beslutsunderlag 
 Bou § 11/2019
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Remissvar 
 Remiss - Nya regler om faderskap SOU 2018:68

Beslutet skickas till
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg
Verksamhetsutvecklare, Individ- och familjeomsorg
Justitiedepartementet
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§ 9
Dnr 2018/1106     

Svar på revisionsrapport - Cybersäkerhet - en övergripande 
granskning  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna svaret på revisionsrapporten som sitt eget och skicka det till 
kommunrevisionen.

Sammanfattning av ärendet
PwC (Pricewater Cooperhouse) har fått i uppdrag av kommunens 
förtroendevalda revisorer att granska kommunens cybersäkerhet.

Efter genomförd granskning har Pwc gjort den sammanfattande 
bedömningen att riskerna har ökat under de sista åren och att det finns en 
starkare hotbild gentemot de offentliga myndigheterna i Sverige.

Tierps kommun svarar nu på granskningen. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga ekonomiska konsekvenser bedöms föreligga.

Beslutsunderlag 
 Ksau § 4/2019
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Svar på Revisionsrapport från Tierps kommun 
 Revisionsrapport från PWC - Cybersäkerhet - en övergripande 

granskning 

Beslutet skickas till
Kommunrevisorerna
Kommundirektör
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§ 10
Dnr 2018/579     

Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens 
tillämpning av offentlighetsprincipen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna svaret på revisionsrapporten som sitt eget och skicka det till 
kommunrevisionen.

Sammanfattning av ärendet
PwC (Pricewater Cooperhouse) har fått i uppdrag av kommunens 
förtroendevalda revisorer att granska tillämpningen av 
offentlighetsprincipen. Revisionsfrågan har varit att bedöma om 
kommunstyrelsen och dess utskott samt nämndernas hantering av allmänna 
handlingar är ändamålsenlig och därmed i linje med lagstiftningens krav 
avseende offentlighetsprincipen.  

Efter genomförd granskning har PwC gjort den sammanfattande 
bedömningen att kommunstyrelsen med utskott, jävsnämnden och 
valnämndens hantering delvis är ändamålsenlig och delvis är ändamålsenlig 
med lagstiftningens krav avseende offentlighetsprincipen. 

Följande rekommendationer ges dock:
1. Publicera handlingar på hemsidan som kan vara av intresse för 

allmänheten att ta del av exempelvis kallelse och handlingar till 
nämndsammanträden, årsredovisning, delårsrapport, handlingar 
rörande arkivfrågor etc.

2. Uppdatera kommunstyrelsens, jävsnämndens och valnämndens 
dokumenthanteringsplaner

3. Bör säkerställa att även förtroendevalda som tillträder under 
mandatperioden erbjuds utbildning.

4. Överväga om det finns behov av att göra särskild uppföljning och 
kontroll av kännedom om regelverk och efterlevnad av gällande 
lagstiftning och regler avseende registrering och utlämnande av 
allmän handling.

Tierps kommun svarar nu på granskningen. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga ekonomiska konsekvenser bedöms föreligga.

Beslutsunderlag 
 Ksau § 5/2019
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Svar på Revisionsrapport från Tierps kommun 
 Revisionsrapport från PWC - Granskning av kommunens 

tillämpning av offentlighetsprincipen
 Granskning av kommunens tillämpning av offentlighetsprincipen 

från revisorerna

Beslutet skickas till
Kommunrevisorerna
Kommundirektör
Huvudregistrator
Informationsstrateg
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§ 11
Dnr 2018/428     

Svar på revisionsrapport - Granskning av lönehanteringen i den 
gemensamma lönenämnden, en gemensam granskning med 
Tierp, Älvkarleby och Knivsta 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna svaret på revisionsrapporten som sitt eget och skicka det till 
kommunrevisionen samt

att attest av slutlig lönefil ska även fortsättningsvis ske av systemförvaltarna 
på Lönecentrum,

att de rapporter som cheferna idag har tillgång till via personalsystemet är 
tillräckliga för att analysera personalkostnaderna. Beslut om eventuell 
obligatorisk attest av kostnadskontroll ska fattas av kundgruppen som består 
av HR-chefer och Lönechef. Lönecentrum ska efter behov utbilda chefer i 
hur de kan använda de rapporter de har tillgång till, 

att verksamheterna ska meddela organisatoriska förändringar till 
Lönecentrum via formulär på Insidan alternativt via mail till Lönecentrums 
support samt 

att Lönecentrum ska efter behov utbilda chefer i hur de kan använda de 
rapporter de har tillgång till.  

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av förtroendevalda revisorer i Tierp, Älvkarleby och Knivsta 
kommuner har PwC genomfört en granskning av lönehanteringen i den 
gemensamma lönenämnden. 

Efter genomförd granskning görs den sammanfattande bedömningen att 
lönenämnden delvis har säkerställt en tillfredsställande intern styrning och 
kontroll av processer och rutiner kring lönehanteringen. 

Beslutsmotivering 
Revisorerna har lämna ett antal rekommendationer till Tierps kommun för 
att stärka den interna styrningen och kontrollen av processer och rutiner i 
lönehanteringen. Förslaget till beslut utgår ifrån dessa rekommendationer. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga ekonomiska konsekvenser bedöms föreligga.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Yttrande – svar på revisionsrapport
 Revisionsrapport - Granskning av lönehanteringen i den 

gemensamma lönenämnden, en gemensam granskning med Tierp, 
Älvkarleby och Knivsta

Beslutet skickas till
Lönecentrum
HR-enheten
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§ 12
Dnr 2019/172     

Interkommunal ersättning och bidrag till enskild verksamhet  
2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att anta föreliggande förslag till interkommunal ersättning och bidrag till 
enskild/fristående verksamhet för kalenderåret 2019 . Beloppen avser kronor 
per elev i förskola/pedagogisk omsorg/ skolbarnsomsorg/ förskoleklass/ 
grundskola/grundsärskola/Gymnasiesärskola samt gymnasieskolans 
program samt

att delegera till ansvarig rektor att sluta överenskommelser med berörda 
kommuner om interkommunal ersättning (kr/gymnasiepoäng) avseende 
vuxenutbildning, inklusive särvux, för 2019.

Sammanfattning av ärendet
Från och med kalenderåret 2010 har skollagens bestämmelser om 
kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, 
fritidshem och förskoleklasser förtydligats. De nya bestämmelserna innebär 
också att beslut om bidrag till fristående förskolor och skolor kan överklagas 
som förvaltningsbesvär hos allmän förvaltningsdomstol. 

En kommuns bidrag för ett barn i enskild verksamhet eller en elev i en 
fristående skola ska bestämmas enligt likabehandlingsprincipen. Bidraget 
ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Som 
underlag för beslut om interkommunal ersättning och bidrag används 
kommunens budget för kalenderåret 2019. 

Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående 
skolor består av ett grundbelopp och eventuellt tilläggsbelopp. 

Beloppen inkluderar schablonersättning för administration; en procent för 
pedagogisk omsorg, respektive tre procent för övriga verksamheter. 
Enskilda verksamheter kompenseras för mervärdesskatt enligt den så 
kallade sexprocentsregeln. Schablonbeloppet uppgår till sex procent av det 
totala bidragsbeloppet. Ersättning för lokalkostnad är kommunens 
genomsnittskostnad för lokaler för respektive verksamhet/skolform.
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Ersättning för skolskjuts regleras enligt kommunens riktlinjer. Kommunen 
är skyldig att tillhandahålla kostnadsfri skolskjuts för elev som valt en annan 
skola än den kommunen anvisat, om det kan ske utan merkostnader för 
kommunen, Skollagen 10 kap. 32§.   

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Yttrande Interkommunal ersättning och bidrag till enskild 

verksamhet, 2019

Beslutet skickas till
Verksamhetschef skola
Ekonomienheten
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§ 13
Dnr EDP 2018-1681     

Tillsyn ev påbörjat utan startbesked Sikhjälma S:3 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avskriva ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bifall
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall på liggande förslag.

Beslutsunderlag 
 Utskottet SHB §  14/2019
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Handläggarens yttrande inklusive bilagor

Beslutet skickas till
Medborgarkansliet för expediering till sökande med flera
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§ 14
Dnr 2019/162     

Överenskommelse intrångsersättning gällande fastigheterna 
Siggbo Tierp 4:140 Svanby: 40:1 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna Överenskommelse om intrångsersättning avseende del av 
fastigheterna Svanby 40:1 och Tierp 4:140 enligt bifogade avtal.

Jäv
Sara Sjödal (C) anmäler jäv och deltar inte i överläggningen och beslut. 

Sammanfattning av ärendet
Tierps kommun och Trafikverket har ingått avtal som avser medfinansiering 
för byggnation av tre anslutningar/infarter från lv 292 till nya 
exploateringsområden, Siggbo Handelsområde och Siggbo Trädgårdsstad. 
Enligt avtalet skall Tierps kommun betala kostnaden för markåtkomsten. 
Denna intrångsersättning avser engångsersättning till berörda 
fastighetsägare för ej brukbar jordbruksmark för område med vägrätt och 
tillfällig nyttjanderätt.

Beslutsmotivering 
Det är angeläget att överenskommelse träffas med berörda fastighetsägare 
då dessa arbeten är planerade att påbörjas under mars 2019 och den första 
verksamheten på Handelsområdet beräknas öppna preliminärt i november 
2019, och då behöver arbetet vara färdigställt.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kostnad för intrångsersättning belastar ansvar 13104: Chef Teknik 
Utveckling och Drift, vht 3100 Kommunala gator och vägar.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Överenskommelse om intrångsersättning avseende del av Svanby 

40:1
 Överenskommelse om intrångsersättning avseende del av Tierp 

4:140
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Beslutet skickas till
Medborgarkansliet
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§ 15
Dnr 2018/985     

Köp av mark Arvidsbo, del av Svanby 2:53, del av Svanby 2:50 
och del av Svanby 40:1 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att köpa in del av fastigheten Svanby 2:53, del av Svanby 2:50 samt del av 
Svanby 40:1 enligt avtal.

Jäv
Sara Sjödal (C) och Erik Kolm (C) anmäler jäv och deltar inte i 
överläggningen och beslut. 

Reservation
Joakim Larsson (SD) anmäler skriftlig reservation till förmån för eget 
yrkande. /Bilaga/ 

Sammanfattning av ärendet
Under de senaste åren har ett flertal förhandsbesked för bostadsbebyggelse 
beviljats i området Arvidsbo. Detta har medfört att plankontoret har påbörjat 
ett planarbete som innebär att den befintliga markanvändningen i området 
fastställs, samt att området utreds i syfte att pröva lämpligheten för ny 
bostadsbebyggelse. Planläggningen avser bara den sammanhållna 
bebyggelsen i området men hela detta område är intressant för kommunen i 
egenskap av tätortsnära mark och även för betydelsen som frilufts- och 
rekreationsområde. Att äga marken innebär att kommunen får rådigheten 
över området.

Beslutsmotivering 
Samhällsbyggnadsenheten har i budget för 2018 pengar för att köpa in 
mark, dels för att öka markreserven och även för att titta på framtida behov 
genom att köpa in tätortsnära mark. Köp av detta markområde som 
kommunen önskar förvärva runt Arvidsbo innebär att markreserven ökar 
samt att säkerställa mark för framtiden och även för naturupplevelser och 
rekreation då detta är ett välbesökt område av såväl cyklister, ryttare och 
friluftsmänniskor.

26



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-02-12

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
För det totala markområdet om ca 33,6 ha betalar kommunen 2 678 500 kr 
plus kostnaden för fastighetsreglering. Denna kostnad täcks av budgeterade 
medel.

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar avslag på liggande förslag. 
 
Bifall
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall på liggande förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Överenskommelse om fastighetsreglering, del av Svanby 2:53, med 

kartskiss
 Överenskommelse om fastighetsreglering, del av Svanby 2:50, med 

kartskiss
 Överenskommelse om fastighetsreglering, del av Svanby 40:1, med 

kartskiss
 Värdeutlåtande från LRF-konsult
 Kartskiss över området

Beslutet skickas till
Medborgarkansliet
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§ 16
Dnr 2018/1038     

Köp av fastigheten Sjukarby 6:18 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att köpa in fastigheten Sjukarby 6:18 i Tierps kommun, Uppsala län, enligt 
köpekontrakt.

Reservation
Joakim Larsson (SD) anmäler skriftlig reservation till förmån för eget 
yrkande. /Bilaga/ 

Sammanfattning av ärendet
Plankontoret har påbörjat ett planarbete över Vallskogagärdet i den norra 
delen av Tierp, för att se över möjligheterna till framtida bostadsbebyggelse. 
Planläggningen avser del av fastigheten Vallskoga 1:120. Fastigheten 
Sjukarby 6:18 ligger med strategiskt bra läge mellan det tänkta planlagda 
området och Gamla Sjukarbyvägen och skulle kunna bli värdefull som 
naturområde med lekpark eller anslutning till G/C-väg mellan området 
Vallskogagärdet och Gamla Sjukarbyvägen. 
Att äga marken innebär att kommunen får rådigheten över området.

Beslutsmotivering 
Samhällsbyggnadsenheten har i budget för 2018 medel för inköp av mark, 
dels för att öka markreserven och även för att titta på framtida behov genom 
att köpa in tätortsnära/strategisk mark. Köp av detta markområde som 
kommunen önskar förvärva i anslutning till Vallskogagärdet innebär att 
markreserven ökar samt säkerställande av mark inför framtiden.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
För fastigheten Sjukarby 6:18 om 4 648 kvm betalar kommunen 600 000 kr 
plus kostnad för lagfart. Den totala kostnaden täcks av budgeterade medel.

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar avslag på liggande förslag. 
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Bifall
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall på liggande förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Köpekontrakt avseende fastigheten Sjukarby 6:18
 Kartbilaga över fastigheten och den pågående detaljplanen

Beslutet skickas till
Medborgarkansliet
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§ 17
Dnr       

Upphävande av tomtindelning inom Kv. Släggan (fastigheterna 
Tierp 14:2-14:5 samt del av Tierp 4:92) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att upphävande av tomtindelning inte antas medföra någon betydande 
miljöpåverkan enligt 6 kap. 7 § miljöbalken,

att anta upphävande av tomtindelning för fastigheterna Tierp 14:2-14:5 
samt del av Tierp 4:92 i enlighet med Plan- och bygglagen 5 kap. 27 § 
(2010:900). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall på liggande förslag. 

Beslutsunderlag 
 Utskottet SHB § 13/2019
 Handläggarens tjänsteutlåtande (2019-01-09)
 Planbeskrivning (2019-01-09)
 Situationsplan (2018-10-29)
 Samrådsredogörelse (2019-01-08)
 Undersökning om betydande miljöpåverkan inkl. checklista (2019-

01-09)
 Barnchecklista (2019-01-09)
 Fastighetsförteckning (2018-10-29, uppdaterad 2019-01-08)

Beslutet skickas till
Medborgarkansliet för expediering till sökande med flera
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§ 18
Dnr 2019/30     

Tillsynsplan för tillståndsgivning i Tierps kommun 2019-2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att anta Tillsynsplan för tillståndsgivning i Tierps kommun 2019-2020.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 9 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) ska kommunen upprätta en
tillsynsplan som ska ges in till Länsstyrelsen. Kommunen har tillsyn över 
efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av 
alkoholdrycker samt tillsyn över detaljhandeln med folköl.

Tillsynsplanen ska beslutas av den eller de kommunala nämnder som har 
ansvar för tillsynen. I Tierps kommun är det kommunstyrelsen respektive 
jävsnämnden som har tillsynsansvaret.

Beslutsunderlag 
 Utskottet SHB § 16/2019
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Tillsynsplan för tillståndsgivning – 2019-2020

Beslutet skickas till
Medborgarkansliet
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§ 19
Dnr 2019/31     

Tillsynsplan och behovsbedömning för miljö- och hälsoskydd 
och strålskydd i Tierps kommun 2019-2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att anta Tillsynsplan och behovsbedömning för miljö- och hälsoskydd och 
strålskydd i Tierps kommun 2019-2021.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 1 kap 6 § miljötillsynsförordning (SFS 2011:13) om tillsyn enligt 
miljöbalken ska det hos kommunen som är en operativ tillsynsmyndighet 
finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela 
ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om 
tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år. Enligt 
7 § ska kommunen föra ett register över de tillsynsobjekt som behöver 
återkommande tillsyn.

Kommunen ska enligt 8 § varje verksamhetsår upprätta en samlad 
tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken 
och grundas på den behovsutredning som avses i 6 § och det register som 
avses i 7 §. 

Tillsynsplanen ska beslutas av den eller de kommunala nämnder som har 
ansvar för tillsynen. I Tierps kommun är det kommunstyrelsen respektive 
jävsnämnden som har tillsynsansvaret.

Beslutsunderlag 
 Utskottet SHB § 17/2019
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Tillsynsplan för tillståndsgivning – 2019-2020

Beslutet skickas till
Medborgarkansliet 
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§ 20
Dnr 2019/32     

Tillsynsplan och behovsbedömning för offentlig 
livsmedelskontroll i Tierps kommun 2019-2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att anta Tillsynsplan och behovsbedömning för offentlig livsmedelskontroll 
i Tierps kommun 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen som är en operativ tillsynsmyndighet ska för varje 
verksamhetsår upprätta en kontrollplan som omfattar myndighetens 
ansvarsområde enligt tillämplig lagstiftning inom livsmedelsområdet.
Kraven finns bland annat i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 882/2004.

Plan för offentlig livsmedelskontroll 2019-2022 i Tierps kommun baseras på 
en behovsutredning som beskriver vilka behov och resurser som behövs för 
att utföra den offentliga kontroll inom livsmedelskedjan som kommunen 
planerar att genomföra.

Behovsutredningen och planen ska beslutas av den eller de kommunala 
nämnder som har ansvar för kontrollen. I Tierps kommun är det 
kommunstyrelsen respektive jävsnämnden som har kontrollansvaret.

Beslutsunderlag 
 Utskottet SHB § 15/2019
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Tillsynsplan och behovsbedömning för offentlig livsmedelskontroll i 

Tierps kommun 2019-2022

Beslutet skickas till
Medborgarkansliet
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§ 21
Dnr 2019/167     

Tilläggsanslag för påbörjade ej färdigställda investeringsprojekt 
2019 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Medborgarservice tilläggsanslag för påbörjade ej färdigställda 
investeringsprojekt i investeringsbudgeten till ansvar 13104300 chef 
förvaltning och genomförande Samhällsbyggnad med totalt 15 791 tkr att 
fördelas i enlighet med skrivelse daterad 2019-01-22, samt

att bevilja Kultur och Fritid tilläggsanslag för påbörjade ej färdigställda 
investeringsprojekt i investeringsbudgeten till ansvar 46010000 Kultur och 
Fritidschef med 494 tkr i enlighet med skrivelse daterad 2019-01-22, samt

att bevilja Kultur och Fritid tilläggsanslag för påbörjade ej färdigställda 
investeringsprojekt i investeringsbudgeten till ansvar 46202000 
Fritidsintendent med totalt 2 710 tkr att fördelas i enlighet med skrivelse 
daterad 2019-01-22

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsenheten inom Medborgarservice har i en skrivelse daterad 
21 januari 2019 hemställt om tilläggsanslag 2019 för under 2018 påbörjade 
men ej färdigställda investeringsprojekt. Äskanden uppgår totalt till 15 791 
tkr. Beloppen motsvarar det som är kvar av 2018 års investeringsbudget för 
respektive investeringsprojekt. Äskanden beror på förseningar avseende 
olika projekt som i huvudsak beror på kapacitetsbrist hos 
anläggningsleverantörer, försenat planeringsarbete hos entreprenör. I grova 
drag fördelas de äskade tilläggsanslagen för de påbörjade men ej 
färdigställda investeringsprojekten med 10 850 tkr för Triangelparken, 
3 440tkr för Utveckling av stationsområdet Örbyhus samt Postvägen, 1 501 
tkr för Pendlarparkering Örbyhus.

Kultur och Fritidschefen har i en skrivelse daterad 21 januari 2019 
inkommit med äskande om tilläggsanslag för påbörjade men ej färdigställda 
investeringsprojekt. Äskanden uppgår till totalt 3 204 tkr och fördelas på 
2 593 tkr inventarier och utrustning, samt 611 tkr för muddring vid 
naturbad. Beloppen motsvarar det som är kvar av 2018 års 
investeringsbudget för respektive investeringsprojekt.
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Beslutsmotivering 
Tilläggsanslag i investeringsbudgeten för 2019 med kvarvarande 
investeringsbudget för 2018 är nödvändig för att dessa investeringsprojekt 
ska kunna slutföras. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Tilläggsbudgeten ska finansieras av det som är kvar av respektive 
investeringsprojekts budget för 2018.  Befintlig investeringsbudget för 2019 
ska minskas efter genomgång av vilka investeringsprojekt som inte kommer 
att genomföras under 2019. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Skrivelse från samhällsbyggnadsenheten
 Skrivelse från Kultur och Fritid

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
Chef Medborgarservice
Chef Samhällsbyggnadsenheten
Chef Förvaltning och Genomförande
Chef Kultur och Fritid
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§ 22
Dnr 2019/154     

Revidering av delegationsordningen  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa kommunstyrelsens delegationsordning enligt föreliggande 
förslag, 

att ändringen gäller från och med den 12 februari 2019, samt

att kommunstyrelsens beslut § 169/2018 upphör att gälla från samma datum.

Sammanfattning av ärendet
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att 
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon 
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten har 
rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning.

Revideringar från medborgarservice
Delegationsändringar behöver dels genomföras med anledning att 
Länsstyrelsen vid revision av kommunens livsmedelskontroll har konstaterat 
brister, samt att lagstiftningen gällande dricksvatten uppdaterats i slutet av 
2017. Förordning om bekämpningsmedel hänvisar även till en icke gällande 
lagstiftning. Det finns idag möjlighet att besluta om utdömande av vite för 
miljö-, livsmedels- och alkoholtillsyn. Det finns efter ett rättsavgörande, inte 
rätten i nuvarande formulering att söka om döma ut vitet. Det är även 
behövligt att lägga till möjligheten att yttra sig om radonbidrag samt 
yttrande om skottlossningstillstånd vid jakt i detaljplanerat område.

Övriga revideringar
Förstasidan på delegationsordningen är uppdaterad utifrån gällande lagrum. 

Markeringar
I bilagan/orna är samtliga föreslagna ändringar markerade i tre färger. 
Rött = tas bort
Grönt = läggs till
Gult = reviderat
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Beslutsunderlag 
Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
Administratör på ledningsstöd för revidering av delegationsordningen
Medborgarkansliet
Verksamhetschef skola
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§ 23
Dnr 2018/1161     

Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att ta anmälan om ordförandebesluten till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Följande ordförandebeslut har fattats av kommunstyrelsens ordförande med 
stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 
punkt U005 vid brådskande ärende. 

Allmänna:  
- Begäran om rättelse alternativt överklagande av Mark- och 

miljödomstolens tillstånd i mål nr 7479-14. Taget den 16 december 
2018.

- Underskrift av köpekontrakt del av handelsområdet Siggbo. Taget 
den 18 december 2018.

Sekretess: 
- Beslut om avgivande av utredning till domstol angående vårdnad 

och umgänge enligt 6 kap 19 § tredje stycket föräldrabalken. Taget 
den 19 december 2018.

- Beslut om avgivande av utredning till domstol angående vårdnad 
och umgänge enligt 6 kap 19 § tredje stycket föräldrabalken. Taget 
den 19 december 2018.

- Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § p 1 föräldrabalken. Taget 
den 17 januari 2019.

- Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § p 1 föräldrabalken. Taget 
den 17 januari 2019.

- Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § p 1 föräldrabalken. Taget 
den 17 januari 2019.

Underlagen redovisas på sammanträdet i delegationspärmen. 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut enligt ovan

Beslutet skickas till
IFO
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§ 24
Dnr 2019/70     

Delgivning  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen.

Följande handlingar redovisas som bilagor i utskicket

Handlingsid KS 2018.5469
Handlingsid KS 2018.5555
Handlingsid KS 2019.223
Handlingsid KS 2019.222
Handlingsid KS 2018.5848
Handlingsid KS 2018.5717
Handlingsid KS 2018.5716
Handlingsid KS 2018.5694
Handlingsid KS 2019.315
Handlingsid KS 2019.367
Handlingsid KS 2018.5480
Handlingsid KS 2019.379
Handlingsid KS 2019.432
Handlingsid KS 2019.433
Handlingsid KS 2019.434
Handlingsid KS 2019.449
Handlingsid KS 2019.451
Handlingsid KS 2019.477
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§ 25
Dnr 2019/56     

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Redovisning av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt kommunallagen, inklusive
beslut som fattas med vidaredelegation.Kommunstyrelsen har i 
kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit
beslutanderätt till utskottet, ordföranden och tjänstemän. Beslutanderätt
kan också i vissa fall delegerats i separata kommunstyrelsebeslut.
Beslut fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen.

Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen:
Bygglov
Handlingsid. KS 2019.629
Period: 2018.11.23-2019.01.31

Miljö- och hälsoskydd
Handlingsid. KS 2019.632
Period: 2018.11.23-2019.01.31

Faställande av faderskap
Handlingsid.KS 2019.352
Period: 2018.10.17 - 2018.11.23
Handlingsid.KS 2019.353
Period: 2018.10.08 - 2018.12.14
Handlingsid.KS 2019.584
Period: 2018.12.28-2019.01.15
Handlingsid.KS 2019.585
Period: 2018.12.18-2019.01.11
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Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser
Handlingsid.KS 2019.348
Period: 2018.12.01 – 2018.12.31
Handlingsid.KS 2019.349
Period: 2018.11.01 - 2018.11.30

Dödsboanmälan
Handlingsid. KS 2019.351
Period: 2018.10.26 - 2018.11.09

Bostadsanpassningsbidrag
Handlingsid. KS 2019.633
Period: Lista 1
Handlingsid. KS 2019.350
Period: Lista 11

Parkeringstillstånd
Handlingsid.KS 2019.641
Period: 2018.11.13-2019.02.01

Färdtjänst
Handlingsid. KS 
Period:

Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution
Handlingsid. KS 2019. 856 listan skapas på sammanträdesdagen
Period: Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 12 februari 2019,
lista 1/2019

Beslutsunderlag 
Delegationslistor från verksamheterna.

Beslutet skickas till
Medborgarkansliet
Anna-Carin Nilsson Administrativ assistent IFO
Ulrika Hedqvist Chef Kommunikationsenheten
Ulf Sandell Chef Upphandlingsenheten
Hanna Fontaeus Enhetschef IFO
Pia Wiberg Avgiftshandläggare
Monica Mattsson Administrativ assistent IFO
Carina Norin Administrativ assistent IFO
Åsa Lindahl Administratör IFO
Annika Norrström Handläggare Bostadsanpassning
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§ 26
Dnr 2019/150     

Redovisning av protokoll 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Nedan redovisas protokoll från Tierps kommuns egna utskott, nämnder och 
bolag under perioden från senaste kommunstyrelsesammanträdet. 

Dessa protokoll finns på  www.tierp.se och läggs inte som bilaga i 
redovisningen. Undantag är protokoll för kommunstyrelsens 
förhandlingsdelegation som ligger med som en bilaga i redovisningen. Även 
nämnder där kommunen har valda ledamöter/ersättare men inte är 
huvudman redovisas. Dessa protokoll ligger på den organisationens hemsida 
som är huvudman och de är bland annat Uppsala kommun och region 
Uppsala. 

Protokoll Tierps kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde 20 december 2018 

Utskottet samhällsbyggnad 
Sammanträde 19 december 2018 
Sammanträde 29 januari 2019

Utskottet barn och ungdom
Sammanträde 18 december 2018, allmänt 
Sammanträde 18 december 2018, sekretess 
Sammanträde 27 december 2018, sekretess 
Sammanträde 11 januari 2019, sekretess 
Sammanträde 30 januari 2019, allmänt 
Sammanträde 30 januari 2019, sekretess 

Utskottet arbete och omsorg
Sammanträde 19 december 2018, allmänt 
Sammanträde 19 december 2018, sekretess 
Sammanträde 14 januari 2019, sekretess 
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Pensionärsrådet
Sammanträde 10 december 2018 

Råder för funktionshinderfrågor
Sammanträde 11 december 2018 

Jävsnämnden
Sammanträde 11 december 2018

Bolagen
Tierps kommunfastigheter AB
Sammanträde 14 december 2018

AB Tierpsbyggen
Sammanträde 14 december 2018

Tierps Fjärrvärme AB
Sammanträde 10 oktober 2018
Sammanträde 12 december 2018

Tierps energi och miljö AB
Sammanträde 10 oktober 2018
Sammanträde 12 december 2018 
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§ 27
Dnr 2019/101     

Begäran om entledigande 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkända inkomna begäran om entledigande. 

Sammanfattning av ärendet
Följande begäran om entledigande har skickats in till kommunstyrelsen:

 Gunilla Wisell (KD) begär entledigande från sitt uppdrag som 
ledamot i utskottet arbete och omsorg. 

 Carola Fredén (M) begär entledigande från sitt uppdrag som ledamot 
i Marma-Mehede fiskevårdsförening och som adjungerad ledamot i 
Nedre Tämnareåns fiskevårdsförenings styrelse. 

Beslutsunderlag 
 Inkomna begäran om entledigande från förtroendevalda

Beslutet skickas till
Berörd förtroendevald
Förtroendemannaregistret Troman
Lönecentrum
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§ 28
Dnr 2018/897     

Val av förtroendevalda ny mandatperiod 2019-2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Ronny Bränneland (M) till ledamot i Marma-Mehede 
fiskevårdsförening för perioden den 12 februari 2019 till och med den 31 
december 2022, 

att utse Ronny Bränneland (M) som adjungerad ledamot i Nedre 
Tämnareåns fiskevårdsförenings styrelse för perioden den 12 februari 2019 
till och med den 31 december 2022, 

att entlediga Erik Kolm (C) som ersättare i utskottet arbete och omsorg från 
den 12 februari 2019,

att utse Erik Kolm (C) som ledamot i utskottet arbete och omsorg för 
perioden den 12 februari 2019 till och med den 31 december 2022, samt

att utse Carola Fredén (M) till ersättare i utskottet arbete och omsorg för 
perioden den 12 februari 2019 till och med den 31 december 2022.   

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av inkomna begäran om entlediganden ska följande val 
göras:

 Ledamot i Marma-Mehede fiskevårdsförening

 Adjungerad ledamot i Nedre Tämnareåns fiskevårdsförenings 

styrelse 

 Ledamot och ersättare i utskottet arbete och omsorg

Beslutsunderlag 
 Inkomna förslag från gruppledare
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Beslutet skickas till
Marma-Mehede fiskevårdsförening 
Nedre Tämnareåns fiskevårdsförenings styrelse 
Berörd förtroendevald
Förtroendemannaregistret Troman
Lönecentrum
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§ 29
Dnr 2019/90     

Utökning av borgensram avseende lån och derivat med 
kommunal borgen Tierps kommun fastigheter - Föredragande 
Roger Kjettselberg 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att borgensramen för lån utökas från 410 mkr till 515 mkr och för derivat 
från 82 mkr till 103 mkr, i enlighet med bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning det investeringsprogram som föreligger de närmaste åren 
finns ett behov av att utöka kommunens borgensram för bolaget. Nuvarande 
borgensramen uppgår till 410 mkr  för lån och 82 mkr för derivat.

För närvarande finns lån på 385 mkr och lånebehovet för 2019 är 105 tkr. 
Ytterligare lika mycket investeringar beräknas minst att genomföras under 
2020, med anledning av ombyggnationer och underhåll.

Styrelsen i Tierps kommunfastigheter AB beslutade vid styrelsemöte den 14 
december 2018 att ge VD i uppdrag att till kommande kommunfullmäktige 
lämna ett yrkande att borgensramen för Tierps kommunfastigheter AB, 
gällande lån, utökas med 190 Mkr till 600 mkr och för derivat med 38 Mkr 
till 120 mkr.

Beslutsmotivering 
TKAB yrkar att Tierps kommun beviljar en utökat borgensram för att kunna 
uppta lån till att genomföra nödvändiga renoveringar enligt av 
bolagsstyrelsen fastställd resultat- och investeringsbudget.

Tierps kommun tar f.n. ut en borgensavgift på 0,3 %. Enligt tidigare beslut 
bör borgensramen för derivat uppgå till 20 % av lånestocken för att uppfylla 
bankernas krav på borgen för derivat.

Då utredning av kommunens totala finansieringsbehov pågår föreslås 
borgen beviljas för den summa som förväntas åtgå till planerade  
investeringar under 2019 enligt bilaga, nämligen 105 miljoner kronor. 
Borgen för derivat minskas i motsvarande omfattning och föreslås därför 
uppgå därför till 21 miljoner.
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande
Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ursprungsförslaget:

att borgensramen för lån utökas från 410 mkr till 600 mkr och för derivat 
från 82 mkr till 120 mkr, i enlighet med bilaga.

Bifall
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall på liggande förslag enligt revidering.
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall på liggande förslag enligt revidering. 
Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till Viktoria Söderlings (S) yrkande. 

Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings 
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Yttrande från Tierps kommuns fastigheter
 Bilaga investeringsbudget
 Protokoll Tierps kommuns fastigheter 2018-12-14

Beslutet skickas till
Tierps kommuns fastigheter
Kommundirektören
Ekonomienheten
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§ 30
Dnr 2018/936     

Rättelse av vatten- och avfallstaxa för Tierps kommun 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa ändring taxa för vatten och avlopp i Tierps kommun. Den 
reviderade VA-taxan gäller från och med den 1 januari 2019 intill dess att 
nytt beslut om taxa fattas.

Sammanfattning av ärendet
Den gällande VA-taxan blev senast antagen av kommunfullmäktige den 6 
november 2018, § 120/2018 och gäller från den 1 januari 2019. Taxan ska 
finansiera de kostnaderna TEMAB har för att utföra uppdraget av de 
kommunala vatten- och avloppstjänsterna. I anläggningstaxa för bostäder 
och jämställda fastigheter blev det fel tomtyteavgift. Det blev av misstag 
tomtyteavgift för annan fastighet, 84 kr. Det ska vara 38 kr. Ändringen finns 
markerat i bifogade taxeförslag under § 5.1 c).

Beslutsmotivering 
Vid revidering av VA-taxan skulle samtliga anläggningsavgifter höjas med 
ca 5 %. Då tomtyteavgiften 2018 var 37 kr ska en höjning till 2019 vara 38 
kr.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga direkta ytterligare konsekvenser till följd av rättelsen. Ingen kund har 
fått felaktig tomtyteavgift för nyanslutning

Beslutsunderlag 
 Ksau § 10/2019
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Förslag till ändring av VA-taxa 2019

Beslutet skickas till
Kommundirektör
VD för Tierps Energi & Miljö AB
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§ 31
Dnr 2018/566     

Svar på motion - Tierps köping 100 år - Jan Salomonsson (M) 
Daniel Blomstedt (M) 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet
Nya Moderaterna i Tierp har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit;

 Att uppdra till kommunstyrelsen att uppmärksamma Tierps köpings 
100-årsjubileum med lämpliga arrangemang.

 Att uppdra till kommunstyrelsen att och placera ut skylt/platta på 
Freedners torg med fakta om Birger Freedner som platsen är 
uppkallad efter.

 Att uppdra till kommunstyrelsen att fortsätta arbete med att skylta 
historiskt viktiga och intressanta platser med information i samråd 
med markägare och sakkunniga.

Sara Sjödal (C) finanskommunalråd svarar:

Ett levande och väl fungerande historiskt informationsarbete är viktigt. 
Detta har stor bäring på Visonen för Tierps kommun: ”Vi ska
använda kraften ur vår historia och med engagemang gå tryggt in i 
framtiden”. 

Att uppmärksamma Tierps köpings 100-årsjubileum är en god idé. Det bör 
uppmärksammas med lämpliga arrangemang och skyltning av historiskt 
viktiga och intressanta platser, till exempel Freedners torg och andra platser 
med viktiga berättelser kring Tierps köpings historia. 

Ekonomiska konsekvenser
Uppmärksammandet av Tierps köpings 100-årsjubileum med lämpliga 
arrangemang och skyltning ska rymmas inom befintlig budget.
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Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut - Svar på motion

Beslutet skickas till
Kultur och Fritid
Jan Salomonsson (M)
Daniel Blomstedt (M)
Christer Bolin (M)
Jim Blomstedt (M)
Christofer Blomstedt (M)
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§ 32
Dnr 2019/178     

Redovisning av ej besvarade motioner 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges sammanträden i februari
och september.

Av förteckningen framgår att följande motioner är obesvarade den 12 
februari 2019:

 Utred kostnaderna för nya principer för läkarutlåtanden - Joakim 
Larsson (SD)

 Motion - Sluta kalla medborgarna för kunder - Alexander Karlsson 
(V)

 Larma livräddningsbojar Jonhas Åker (SD)

 Iläggningsplatser för båtar Jonhas Åker (SD)

 Sjuknärvaro, Alexander Karlsson (V)

 Genomför ett försök med 30 timmars arbetsvecka inom 
äldreomsorgen, Alexander Karlsson (V)

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Förteckning över KSs och KFs uppdrag okt 2018 till okt 2022

Beslutet skickas till
Sekreterare kommunfullmäktige
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