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Tid och plats  13 juni 2022, kl.13:00 - 14:45 i lilla A-salen, kommunhuset, Tierp 
Paragrafer § 50 - § 66 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-06-13 Anslaget tas ner: 2022-07-05 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Gunnar Jansson 
 

Beslutande   
 
 
 Ledamöter Jenny Lundström (MP) ordförande §§ 50-61, 63-66 

Jonas Nyberg (S) vice ordförande §§ 50-61, 63-66 
Yaqub Ahmed (C) 
Gunnar Jansson (S) 
 

 
 

Beslutande ersättare Sven Lokander (M) § 62 
 

 
 
 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Sven Lokander (M) §§ 50-61, 63-66 
Elisabeth Rosengren (V) §§ 50-61, 63-66 
Ann-Kristin Ringefors (KD) 
 

 
 

Tjänstemän och övriga Evelina Håkansson, utskottssekreterare  
Lars Ingeberg, chef Medborgarservice 
Anna Persson, chef Planering och myndighet 
Adam Nyström, kommunarkitekt 
Kent Bingström, bygglovshandläggare 
Taija Lindfors, kommunekolog  
Catrin Alvinder, samhällsplanerare infrastruktur §§ 50-52 
Frida Johnson, hållbarhetsstrateg §§ 50-51 
Patrik Hansson, miljö- och hälsoskyddsenheten 
Ludwig Hedberg, alkoholhandläggare 

   
Underskrifter 
 Sekreterare 
 
    Evelina Håkansson 
 
 
 Ordförande 
 
    Jenny Lundström §§ 50-61, 63-66    Sven Lokander § 62  
 
 
 Justerande 
 
    Gunnar Jansson 
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Innehållsförteckning 

Paragraf Rubrik Dnr 

Val av justerare 

§ 50 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:58 

§ 51 Information KS/2022:31 

§ 52 Information från kommunsamråd 
mellan Region Uppsala och Tierps 
kommun 

KS/2022:560 

§ 53 Information - Ekonomisk uppföljning 
Medborgarservice 

KS/2022:203 

§ 54 Uppföljning av tillsynsplaner tertial 1 - 
2022 - miljöbalken, livsmedelslagen, 
alkohollagen, tobakslagen samt 
läkemedelslagen 

KS/2022:44 

§ 55 Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 

EDP 2022-406 

§ 56 Bygglov för ändrad användning från 
gruppboende till särskilt boende 

§ 57 Bygglov i efterhand för fritidshus 

§ 58 Strandskyddsdispens för bastubyggnad 
med trädäck och utespa 

§ 59 Strandskyddsdispens för uppförande av 
båthus och fördjupning av båtlänning 

§ 60 Strandskyddsdispens för förläggning av 
fiberkabel 

§ 61 Serveringstillstånd - tillståndsärende 

§ 62 Serveringstillstånd - tillsynsärende 

§ 63 Extra sammanträde 

§ 64 (KS) Planavtal för DP 1074 
Verkstadsgatan 

EDP 2021-
1770 
EDP 2022-327 

EDP 2022-639 

EDP 2022-658 

EDP 2022-162 

EDP 2022-434 

EDP 2021-

1951 

KS/2022:114 

EDP 2022-539 
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§ 65 (KS) Revidering av 

delegationsordningen - SHB 
KS/2022:75  

 
§ 66 Information om samråd gällande 

solcellspark 
EDP 2022:892  
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§ 50 
Dnr KS/2022:58  

Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan.  
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§ 51 
Dnr KS/2022:31  

Information 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar  
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Frida Johnson, hållbarhetsstrateg, informerar om:  

- Sveriges miljöbästa kommun 2022 
 
Patrik Hansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, informerar om: 

- Fastigheterna i Tobo 
- Båten i Karlholm 
- Delegationsbeslut om förlängda körtider på Tierp Arena 

 
Taija Lindfors, kommunekolog, informerar om:  

- Resultat - Sveriges bivänligaste kommun 
- LONA-projektet Hållbart lärande ute 
- LONA-projektet Flerspråkiga naturvägledare visar vägen ut 

 
Lars Ingeberg, verksamhetschef Medborgarservice och Näringslivschef, 
formerar om:  

- Resultat av svenskt näringslivs företagarenkät 
 
Ludwig Hedberg, alkoholhandläggare, informerar om :  

- Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter  
- Miljö- och hälsoskyddsenhetens arbete med livsmedelsärendet på 

Högbergsskolan 
 
Adam Nyström, kommunarkitekt, informerar om:  

- Detaljplanen över Bäggeby 
 
Anna Persson, chef Tillväxt och samhällsbyggnad informerar om:  

- Tillförordnad chef för Planering och myndighet.   
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§ 52 
Dnr KS/2022:560  

Information från kommunsamråd mellan Region Uppsala och 
Tierps kommun 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsplaneringen är en ständigt pågående process i Tierps kommun. 
Årligen anordnar Region Uppsala kommunsamråd med alla av Uppsala läns 
kommuner. Utgångspunkt för kommunsamråden är att samhällsplaneringen 
spelar en viktig roll för att uppnå hållbar regional utveckling. Syftet med 
samrådet är att diskutera regionala utvecklingsfrågor av lokal karaktär som 
har bäring på den regionala utvecklingsstrategin, trafikförsörjnings-
programmet och länsplanen för regional transportinfrastruktur i Uppsala län. 
Årets kommunsamråd i Tierps kommun ägde rum den 23 maj. I samband 
med kommunsamrådet togs en kommunspecifik bilaga fram som visar på ett 
urval av den pågående samhällsplaneringen i kommunen. 
 
Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor.   
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Bilaga till PM för kommunsamråd Tierps kommun 
• Minnesanteckningar kommunsamråd 2022 
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§ 53 
Dnr KS/2022:203  

Information - Ekonomisk uppföljning Medborgarservice 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att godkänna informationen, samt 
 
att uppdra verksamhetschef att upprätta åtgärdsplan utifrån utskottets 
diskussion inför beredning av beslut om åtgärder på kommunstyrelsenivå.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utskottet samhällsbyggnad behöver ta del av de ekonomiska 
förutsättningarna inom verksamheten Medborgarservice. Information ges 
om ekonomisk uppföljning per 2022-04-30 och möjliga åtgärder för att nå 
budget i balans diskuteras i linje med det som anges i Riktlinjer för 
ekonomisk styrning. Verksamhetschef upprättar åtgärdsplan utifrån 
diskussion vid utskottet för beredning på kommunstyrelsenivå inför beslut 
om genomförande av åtgärder som kräver politiskt beslut. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Ekonomisk uppföljning Medborgarservice per 2022-04-30 
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§ 54 
Dnr KS/2022:44  

Uppföljning av tillsynsplaner tertial 1 - 2022 - miljöbalken, 
livsmedelslagen, alkohollagen, tobakslagen samt 
läkemedelslagen 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att godkänna rapporten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt tidigare beslut ska tillsynsplanerna för miljöbalken, livsmedelslagen, 
alkohollagen, tobakslagen och läkemedelslagen följas upp. Detta ska göras 
tertialsvis i utskottet samhällsbyggnad samt jävsnämnden. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Uppföljning av tillsynsplaner T1 – 2022 

 
Beslutet skickas till 

• Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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§ 63 
Dnr KS/2022:114  

Extra sammanträde 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar att  
 
ett extra sammanträde ska hållas den 14 juli 2022 klockan 08:30.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska enligt 9 kap 27 § PBL tas 
inom tio veckor. I de fall tidsfristen för handläggningen löper ut innan 
nämnden har tagit beslut ska den avgift som nämnden tar ut i ärendet 
reduceras. Avgiften ska reduceras med en femtedel, av den ursprungliga 
avgiften, per påbörjad vecka som nämnden överskrider tidsfristen. 
 
För att säkerställa att kraven om tidsfrist för beslut uppfylls och för att 
undvika reducering av avgift är bygglovkontoret i behov av ett extra 
sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
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§ 65 
Dnr KS/2022:75  

Revidering av delegationsordningen - SHB 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringen gäller från och med 12 juli 2022.  
 
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.  
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och 
förordningar, uppdateras den regelbundet. 
 
Revideringen avser ny punkt för vägrat startbesked under rubriken SaBy000 
Bygglov och en ändring av punkt SaBy034. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Förslag till ändring i delegationsordningen, ny punkt Vägrat 

startbesked  
• Förslag till ändring i delegationsordningen, ändring av punkt 

SaBy034 
 
Beslutet skickas till 

• Chef Planering och myndighet 
• Funktionsansvarig bygglovhandläggare 
• Sekretariatet 
• Huvudregistrator 
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§ 66 
Dnr   
EDP 2022:892 

Information om samråd gällande solcellspark 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har fått in ett samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken och 
Tierps kommun har beretts tillfälle att yttra sig. Ärendet gäller etablering av 
solcellspark på ca 2 hektar åkermark. Majoriteten av den planerade 
etableringen ligger inom strandskyddat område. Under sammanträdet ges 
information om yttrandets inriktning inför beslut i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Ansökan  
• Komplettering 
• Karta 
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