
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-10-23

Tid och plats 23 oktober 2018, kl. 13:00-15:00 i Kommunhuset, A-salen, kommunhuset, Tierps 
Köping, Tierp

Paragrafer 122-147

Utses att justera Joakim Larsson

Beslutande 
Ledamöter Bengt-Olov Eriksson (S), ordförande  

Jonas Nyberg (S), 1:e vice ordförande 
Pia Wårdsäter (S) 
Anette Pettersson (S)
Viktoria Söderling (S)
Christer Niklasson (S)
Urban Blomster (V)

Sara Sjödal (C), 2:e vice ordförande 
Anna Ahlin (C)
Erik Kolm (C)
Lars Göran Birkehorn Karlsen (M)
Åsa Sikberg (M)
Joakim Larsson (SD)
Bengt Lindström (SD)

Beslutande ersättare  Oskar Jonsson (MP)

Övriga närvarande
Ersättare Gunnar Jansson (S) 

Helena Broman (S)
Torgny Helgesson (S) 
Sylvia Lundholm (MP)
Agnetha Andersson (V)
Alexander Karlsson (V)

Ahmed Yaqub (C)
Anna Grimberg (C)
Lotta Carlberg (C)
Sven Lokander (M)
Maj-Louise Ljungmark (SD)                                                                                                                  

Tjänstemän och övriga Randi Graungaard, kommundirektör
Sara Stråfors, kommunsekreterare 

Underskrifter

Sekreterare

Sara Stråfors

Ordförande

Bengt-Olov Eriksson

Justerande 

Joakim Larsson
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BEVIS OM ANSLAG

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

Sammanträdesdatum 2018-10-23

Datum då anslaget sätts upp 2018-10-29

Datum då anslaget tas ned 2018-11-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Paragrafer 122-147

Underskrift

Sara Stråfors
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-10-23

Innehållsförteckning 

Paragraf Rubrik Dnr

Upprop

Val av justerare - Joakim Larsson (SD)

Information: Verksamhetscheferna 
infomerar om budget och 
delårsrapporten

§ 122 Byggsanktionsavgift för åtgärd utförd 
utan startbesked

§ 123 Remissvar - Förslag till 
Hållplatshandboken för Uppsala län. 
KT2018-0296

2018/684

§ 124 Remissvar - Strategi för 
regionbusstrafik i Uppsala län, dnr  
KT2017-0077

2018/543

§ 125 Tidplan 2019 för arbetet med bokslut, 
månadsprognoser, delårsrapport, samt 
budget för år 2020 och plan 2021-2022

2018/882

§ 126 Sammanträdesplan för Tierps kommun 
2019

2018/860

§ 127 Förlängning av gällande 
överenskommelse om samverkan kring 
personer med psykisk 
funktionsnedsättning

2018/846

§ 128 Ombudgetering - Omfördelning 
investeringsbudget 2018 
Samhällsbyggnad

2018/333

§ 129 Internkontrollplan 2019 2018/924

§ 130 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 2018

2018/79

§ 131 Anmälan av ordförandebeslut 2018/909

3



BEVIS OM ANSLAG

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

Sammanträdesdatum 2018-10-23

Datum då anslaget sätts upp 2018-10-29

Datum då anslaget tas ned 2018-11-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Paragrafer 122-147

Underskrift

Sara Stråfors
Utdragsbestyrkande

§ 132 Redovisning av protokoll 2018 2018/193

§ 133 Redovisning av delgivningar 2018/239

§ 134 Redovisning av delegationsbeslut 2018/185

§ 135 Delårsrapport 2018 2018/921

§ 136 Skattesats 2019 2018/922

§ 137 Plan för kommunen ekonomi och 
verksamhet under åren 2019-2021 
(Budget)

2018/923

§ 138 Taxa serveringstillstånd 2019 för 
prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen, tobakslagen, lag om 
handel med vissa receptfria läkemedel 
samt lag om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare år 2019

2018/862

§ 139 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 
och dricksvatten år 2019

2018/863

§ 140 Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen år 2019

2018/866

§ 141 Taxa för grävtillstånd 2019 2018/878

§ 142 VA-taxa för Tierps kommun 2019 2018/936

§ 143 Taxa för Renhållning 2019 2018/937
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-10-23

§ 144 Taxa för Slamavgifter 2019 2018/938

§ 145 Borgensram för Tierps Fjärrvärme AB 
(TFAB), 556249-4723

2018/939

§ 146 Borgensram för Tierps Energi & Miljö 
AB (TEMAB), 559031-4315

2018/940

§ 147 Sammanträdets avslutande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-10-23

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 123
Dnr 2018/684     

Remissvar - Förslag till Hållplatshandboken för Uppsala län.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka yttrandet för Hållplatshandboken – Riktlinjer för utformning av 
hållplatser i Uppsala Län. 

Sammanfattning av ärendet
Kollektivtrafikförvaltningens har det huvudsakliga ansvaret för att utveckla 
och underhålla hållplatser och bussterminaler i länet. I dess 
uppdragsbeskrivning framhävs syftet med hållplatshandboken att vara att ge 
ändamålsenliga, användbara och förankrade riktlinjer i det systematiska 
arbetet beträffande hållplatser. Handboken är således ett stöddokument för 
att skapa attraktiva hållplatser som i sin tur bidrar till att öka andelen 
kollektivt resande i hela länet. 

UL har under arbetsprocessen bjudit in berörda aktörer till workshop vintern 
2017 för att gemensamt bena ut brister i den nuvarande handboken. Utifrån 
denna har kollektivtrafikförvaltningen lagt om handboken så att den har två 
avsnitt, ett för tätort och ett för landsbygd. Detta för att tydliggöra för 
användarna vilken del av handboken som berör just deras arbete samt att det 
gett utrymme till att särskilja förutsättningarna för landsbygd och tätort.

I handboken redogörs för olika utformningsförslag utifrån antal resenärer på 
berörd hållplats, samt att mjuka värden som vilken typ av resenär eller 
lokalisering också ska has i åtanke vid utformning.

Beslutsmotivering 
Hållplatshandboken är i det stora hela ett väl genomarbetat dokument med 
tydliga riktlinjer och har potential till att vara ett viktigt hjälpmedel för alla i 
länet som arbetar med hållplatser. Dock krävs tydligare riktlinjer för de 
mjuka värden som benämns. 

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 69/2018 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Remissvar för Hållplatshandboken 
 Remiss: Förslag till hållplatshandboken
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-10-23

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

Beslutet skickas till
Kollektivtrafikförvaltningen UL
Trafikplaneraren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-10-23

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 124
Dnr 2018/543     

Remissvar - Strategi för regionbusstrafik i Uppsala län 

Beslut 
Kommunstyrelsens beslutar

att tillstyrka remissvaret för Strategi för Regionbusstrafiken i Uppsala Län. 

Sammanfattning av ärendet
Kollektivtrafikförvaltningen UL har fått i uppdrag av Region Uppsalas 
kollektivtrafik-nämnd att sätta ramarna för den fortsatta utvecklingen av 
regionbusstrafiken genom att ta fram denna strategi för regionbusstrafiken. I 
uppdraget har även ingått att analysera anropsstyrd trafik som ett möjligt 
nytt inslag i helhetssystemet. Strategin för regionbusstrafiken tas fram för att 
ge vägledning om praktiska lösningar i planeringen av trafiken för att uppnå 
målen i det regionala trafikförsörjnings-programmet.

Tierps kommun ser positivt på strategi för regionbusstrafik i Uppsala län. 
Tierps kommun omfattas till stor del av det som i strategin benämns som 
landsbygdslinjer och håller med om deras principer för linjetypen. Tierps 
kommun vill framhäva ett par betänkanden till kollektivtrafikförvaltningen i 
sitt remissvar.

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande
Urban Blomster (V) yrkar följande tilläggsyrkande:

Remissvaret ska i stycket 4 kompletteras med följande: 
Särskilt tydligt visar sig detta på veckoslut och under sommaren. 

Proposition
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-10-23

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och Urban Blomster 
(V) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Urban 
Blomster (V) tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 70/2018 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Remissvar Strategi för Regionbusstrafik i Uppsala Län 
 Remiss: Strategi för Regionbusstrafik i Uppsala Län 

Beslutet skickas till
Kollektivtrafikförvaltningen UL
Trafikplaneraren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-10-23

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 125
Dnr 2018/882     

Tidplan 2019 för arbetet med bokslut, månadsprognoser, 
delårsrapport, samt budget för år 2020 och plan 2021-2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att anta tidplanen för arbetet med bokslut, månadsprognoser, delårsrapport, 
samt budget för år 2020 och plan 2021-2022.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichefen har lämnat in förslag om tidplan 2019 för arbetet med 
bokslut, månadsprognoser, delårsrapport, samt budget för år 2020 och plan 
2021-2022.

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 71/2018 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Tidplan 2019 för arbetet med bokslut, månadsprognoser, 

delårsrapport, samt budget för år 2020 och plan 2021-2022

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-10-23

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 126
Dnr 2018/860     

Sammanträdesplan för Tierps kommun 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa sammanträdesdagarna för kommunstyrelsen enligt
förslag till sammanträdesplan för 2019.

Sammanfattning av ärendet
Enheten för ledningsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 
kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år 2019. 
Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum för 
budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning.

Förslaget har tagits fram i samråd med kommunalråd och ekonomienheten
och med hänsyn till Tierps kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska
rapporter. Vidare har även förslaget tagit hänsyn till skolornas sport-, påsk- 
och höstlov och inte föreslagit några sammanträdesdatum under dessa 
veckor. Enligt kommunallagen (1991:900) 5 kap. 7 § ska 
kommunfullmäktige besluta om när ordinarie sammanträden ska hållas. 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska därför en gång per år 
besluta om  sammanträdesdagar för nästkommande år. Vidare ska 
fullmäktige hålla sammanträde minst åtta gånger per år enligt 5 § i 
kommunfullmäktiges arbetsordning, antagen den 15 december 2014 § 195.

Sammanträdesplanen för år 2019 gällande fullmäktiges sammanträdens 
fastställs på det konstituerande kommunfullmäktige den 15 oktober 2019 
och kommer då att offentliggöras på Tierps kommuns hemsida.

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 71/2018 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Sammanträdesplan 2019

Beslutet skickas till
Kommunens hemsida
Alla chefer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-10-23

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 127
Dnr 2018/846     

Förlängning av gällande överenskommelse om samverkan kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att gällande överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning förlängs till och med 31 december 2018 under 
förutsättning att motsvarande beslut tas av Region Uppsala.

Sammanfattning av ärendet
Överenskommelsen ska utgöra en grund och ett stöd för det gemensamma 
arbetet på regional och lokal nivå. Ett gemensamt ansvarstagande för rutiner 
och arbetssätt innebär att insatser, vård och behandling kan harmoniera med 
varandra. I samband med giltighetstidens utgång har en översyn påbörjats av 
formerna för en fortsatt överenskommelse om ansvarsfördelning och 
samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning. 
Revisionsarbetet pågår och kommer inte att vara färdigt förrän under hösten. 

Beslutsmotivering 
En revision pågår av den gällande överenskommelsen i ViS (Vård i 
samverkan) om samverkan mellan huvudmännen kring personer med 
psykisk funktionsnedsättning i länet. 
Den gällde ursprungligen t.o.m. 2016-12-31 därefter har den förlängts t.o.m. 
2017-12-31 vid Kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-25 (§65 KS 
2017-250). Den gällande överenskommelsen behöver därför förlängas tills 
en reviderad version har beslutats. 
Frågan togs upp den 1 juni på tjänstemannaledningen hälsa, vård, stöd och 
omsorg (HSVO) som beslutade att gällande version av överenskommelsen 
bör förlängas året ut. Med anledning av att det föreskrivs i Hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) att överenskommelsen ska tas fram ska den 
fastställas genom politiskt beslut. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Konsekvensanalys kommer att genomföras i samband med att den nya 
överenskommelsen beslutas.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-10-23

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet arbete och omsorg § 88/2018
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning (Riktlinje, DocPlusSTYR-4035, version 4.0)

Beslutet skickas till
Närvårdsstrateg, Kvalitet och strategisk utveckling
Region Uppsala
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-10-23

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 128
Dnr 2018/333     

Ombudgetering - Omfördelning investeringsbudget 2018 
Samhällsbyggnad 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att  ombudgetera 2 200 000kr från ansvar 13104300, verksamhet 3100,        
projekt 1848 G/C väg Libbarbovägen till ansvar 13104300,        verksamhet 
3100, projekt 1847 G/C väg Kyrkogatan,

att  ombudgetera 250 000kr från ansvar 8810 verksamhetschef IFO,        
verksamhet 7721 administration IFO, projekt 2820 inventarier,

att  ombudgetera 100 000kr från ansvar 8810 verksamhetschef IFO,       
verksamhet 7749 investeringar IFO, projekt 2822 inventarier        
ensamkommande flyktingbarn,

att  ombudgetera 200 000kr från ansvar 12101 chef Medborgarservice.       
verksamhet 0100 administration Medborgarservice, projekt 2136       
inventarier Medborgarservice samt

att  anslå 550 000kr på ansvar 10101 Kommundirektör, verksamhet       
0311 utvecklingsåtgärder, projekt 2161 utrustning A-salen.

Sammanfattning av ärendet
Chefen för Förvaltning och Genomförande inom Medborgarservice har i 
skrivelse daterad 2018-10-02 hemställt om ombudgetering av 2 200 000 kr 
från ansvar 13104300, verksamhet 3100, projekt 1848 G/C väg 
Libbarbovägen till ansvar 13104300, verksamhet 3100, projekt 1847 G/C 
väg Kyrkogatan. Anledningen till ombudgeteringen är att de budgeterade 
medlen för projektet G/C väg Kyrkogatan har visat sig vara små i 
förhållande områdets behov. Samtidigt senareläggs G/C väg Libbarbovägen 
på grund av resursbrist. 

AV utrustningen i kommunhusets A-sal är trasig till vissa delar och 
undermålig för de moderna behov som finns avseende AV-teknik. Därför 
föreslås 550 tkr ombudgeteras för att kunna göra de investeringar som 
behövs. Medel ombudgeteras dels från inventarieanslag inom Individ-och 
familjeverksamheten och dels från inventarieanslag inom Medborgarservice.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-10-23

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

Beslutsunderlag 
Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Chef Medborgarservice
Chef Förvaltning och Genomförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-10-23

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 129
Dnr 2018/924     

Internkontrollplan 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa bifogad internkontrollplan för Tierps kommun verksamhetsåret 
2019, samt

att tidigare internkontrollplan för Tierps kommun § 155/2016 upphör att 
gälla.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en väl fungerande intern kontroll. 
Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna 
förfaringssätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att 
organisationens mål uppfylls och att verksamheten är laglig.

Det pågår ett arbete med att utveckla processen för intern styrning och 
kontroll. Beslut om och uppföljning av internkontrollplaner kommer ingå i 
ett årshjul länkat till årshjulet för planering och uppföljning av verksamhet 
och budget.

Beslutsmotivering 
Kommunstyrelsen ska varje år fatta beslut om internkontrollplan för Tierps 
kommun.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Internkontrollen är en del av uppdraget och ingår i verksamheternas budget.

Beslutsunderlag 
 Internkontrollplan för Tierps kommun, verksamhetsåret 2019

Beslutet skickas till
Kommundirektör
Verksamhetschefer
Ekonomichef
Chef Kvalitet och strategisk utveckling
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-10-23

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 130
Dnr 2018/79     

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa kommunstyrelsens delegationsordning enligt föreliggande 
förslag, 

att ändringen gäller från och med 2018-10-23, samt

att kommunstyrelsens beslut § 49/2018 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.

Ny punkt gällande biståndsenheten - Beslut om att sätta ned eller dra in 
ekonomiskt stöd för personlig assistans.

Beslutsunderlag 
Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
IFO

18



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-10-23

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 131
Dnr 2018/909     

Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att ta anmälan om ordförandebeslut till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Ett ordförandebeslut har fattats den 4 oktober 2018 med stöd av 
kommunstyrelsens delegationsordning § 49/2018, punkt U005 vid 
brådskande ärenden.

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut från den 4 oktober 2018
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-10-23

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 132
Dnr 2018/193     

Redovisning av protokoll  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde 21 augusti 2018, § 56-63

Utskottet Samhällsbyggnad
Sammanträde 21 augusti 2018, §§ 79-98

Utskottet barn och ungdom
Sammanträde 9 juli 2018, sekretess §§ 183-192 
Sammanträde 21 augusti 2018, allmänt §§ 229-231
Sammanträde 12 september 2018, sekretess §§ 232-233 
Sammanträde 12 september 2018, allmänt § 246
Sammanträde 12 september 2018, allmänt § 247
Sammanträde 9 oktober 2018, sekretess §§ 248-257

Utskottet Arbete och omsorg
Sammanträde 21 augusti, sekretess §§ 67-74
Sammanträde 21 augusti 2018, allmänt, §§ 75-78
Sammanträde 9 oktober 2018, sekretess, § 79-86

Valnämnden
Sammanträde 21 augusti 2018, §§ 19-27

Tierps Fjärrvärme AB
Sammanträde 27 augusti 2018, §§ 1-9

Tierps Energi & Miljö AB
Sammanträde 27 augusti 2018, §§ 1-9

Ab Tierpsbyggen
Sammanträde 31 augusti 2018, §§ 50-59
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Kommunstyrelsen
2018-10-23

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 133
Dnr 2018/239     

Redovisning av delgivningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen.

Följande handlingar redovisas som bilagor i utskicket

Handlingsid KS 2018.3884
Handlingsid KS 2018.2612
Handlingsid KS 2018.2269
Handlingsid KS 2018.2268
Handlingsid KS 2018.2906
Handlingsid KS 2018.2706
Handlingsid KS 2018.3886
Handlingsid KS 2018.3856
Handlingsid KS 2018.4062
Handlingsid KS 2018.4063
Handlingsid KS 2018.4247
Handlingsid KS 2018.4363
Handlingsid KS 2018.4279
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Kommunstyrelsen
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 134
Dnr 2018/185     

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
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 2018.4540
Period: 2018.08.24 - 2018.10.11

Miljö- och hälsoskydd
Handlingsid. KS 2018.4541
Period: 2018.08.24 - 2018.10.11

Faställande av faderskap
Handlingsid.KS 2018.4461
Period: 2018.08.22 – 2018.10.05
Handlingsid.KS 2018.4463
Period: 2018.08.21 – 2018.10.05

Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser
Handlingsid.KS 2018.4093
Period: 2018.08.01 – 2018.08.31
Handlingsid.KS 2018.4538
Period: 2018.09.01 – 2018.09.30
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Bostadsanpassningsbidrag
Handlingsid. KS 2018.4094
Period: Lista 7
Handlingsid. KS 2018.4095
Period: Lista 8
Handlingsid. KS 2018.4445
Period: Lista 9

Parkeringstillstånd
Handlingsid.KS 2018.4459
Period: 2018.08.21 – 2018.10.09

Färdtjänst
Handlingsid. KS 2018.4446
Period:2018.08.22 – 2018.10.09 

Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution
Handlingsid. KS 2018. Xxx listan skapas på sammanträdesdagen
Period: Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 23 oktober 2018,
lista 6/2018

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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§ 135
Dnr 2018/921     

Delårsrapport 2018 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktig besluta

att godkänna delårsrapporten för 2018.

Sammanfattning av ärendet
I delårsrapporterna sammanställs kommunens ekonomiska resultat, dels för 
perioden januari till och med april (verksamhetsuppföljning) samt januari 
till och med augusti (delårsrapport). I delårsrapporten görs en prognos 
för Tierps kommuns resultat det aktuella året. Kommunens samlade resultat 
analyseras och förklaras och det görs en bedömning av hur många av 
kommunfullmäktiges konkretiserade mål som kommer vara uppnådda vid 
årsskiftet.

I delårsrapporterna görs en helhetsbedömning med prognos för varje av 
kommunfullmäktiges konkretiserade ekonomiska mål. Till varje 
konkretiserat mål finns också en nulägesbeskrivning med aktuella resultat 
och en analys kring målet. Det är kommunfullmäktige som i 
planeringsdirektiv med budget beslutar om de konkretiserade mål som ska 
styra verksamheterna. Nämnder och bolagsstyrelser tar sedan i sin tur fram 
egna verksamhetsmål och aktiviteter.

Verksamhetscheferna redogör för sina verksamhetsområden.

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2017
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§ 136
Dnr 2018/922     

Skattesats 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa skattesatsen för år 2019 till 20 kronor och 99 öre per 
skattekrona.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har § 183/2015 beslutat om skattesats för år 2016 till 
20 kronor och 99 öre per skattekrona. Ordföranden föreslår att skattesatsen 
förblir oförändrad år 2019.
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§ 137
Dnr 2018/923     

Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren 2019-
2021 (Budget) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera verksamhetsplan och budget och att detta tas upp för beslut 
på kommunfullmäktige den 18 december 2018 med hänvisning till ny 
politisk ledning och ekonomiskt läge som framkommer i delårsrapporten, 
samt 

att tillträdande budgetberedning ges i uppdrag att arbeta om förslaget till 
verksamhetsplan och budget enligt följande inriktningar: 

 Säkerställa att det statsbidrag kommunen erhåller för samverkan för 
bästa skola bibehålls.

 Arbeta med att hitta flera flexibla lösningar inom förskolans område 
för att minska barngrupperna samt förbättra arbetsmiljön.

 Planerade investeringar ses över och granskas noggrant.

 De åtgärder och föreslagna ombudgeteringar som arbetas fram ska 
syftas till att prioritera barn och utbildning samt beakta 
hållbarhetsperspektivet.  

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagens 8 kap. 4-5 §§ ska kommuner upprätta en budget för 
nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska också innehålla en plan för
ekonomin för en period av tre år, där budgetåret är periodens första år.

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande
Sara Sjödal (C) yrkar 

att ärendet återremitteras för att tas upp för beslut på kommunfullmäktige 
den 18 december 2018 med hänvisning till ny politisk ledning och 
ekonomiskt läge som framkommer i delårsrapporten, samt 
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att tillträdande budgetberedning ges i uppdrag att arbeta om förslaget till 
verksamhetsplan och budget enligt följande inriktningar: 

 Säkerställa att det statsbidrag kommunen erhåller för samverkan för 
bästa skola bibehålls.

 Arbeta med att hitta flera flexibla lösningar inom förskolans område 
för att minska barngrupperna samt förbättra arbetsmiljön.

 Planerade investeringar ses över och granskas noggrant.

 De åtgärder och föreslagna ombudgeteringar som arbetas fram ska 
syftas till att prioritera barn och utbildning samt beakta 
hållbarhetsperspektivet.  

Joakim Larsson (SD) yrkar 

att ärendet återremitteras och tas upp för beslut på kommunfullmäktige den 
18 december 2018 med hänvisning till att planerade investeringar ses över 
och granskas noggrant.

Bifall
Lars Göran Birkehorn Karlsen (M), Oscar Jonsson (MP) yrkar bifall på Sara 
Sjödal (C) yrkande om återremiss. 

Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Sara Sjödals (C) 
yrkande om återremiss samt Joakim Larsson (SD) yrkande om återremiss 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

Kontraproposition 

Joakim Larsson (SD) begär kontraproposition. 

Ordföranden föreslår ny propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
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Ordföranden ställer proposition på Sara Sjödals (C) yrkande om återremiss 
samt Joakim Larsson (SD) yrkande om återremiss och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Sara Sjödals (C) yrkande om återremiss.

Ordföranden ställer sedan proposition på liggande förslag och Sara Sjödals 
(C) yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Sara Sjödals (C) yrkande om återremiss eftersom åtta ledamöter biträder 
yrkandet.

Beslutsunderlag 
Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2018-2020

28



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-10-23

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 138
Dnr 2018/862     

Taxa serveringstillstånd 2019 för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel samt lag om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare år 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lag 
om handel med vissa receptfria läkemedel samt lag om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare och

att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2019 och

att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpning ska vara 
1050 kr.

Sammanfattning av ärendet
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med 
syfte att hålla jämn takt med för verksamheten stigande kostnader. Taxan 
har fasta avgifter baserade på tidsbedömningar för respektive område där vi 
inom rubricerade lagstiftningar utför tillstånds- eller tillsynsärenden. 

Beslutsmotivering 
Avgiften är beräknade med budgeterade kostnader för tillsynen under år 
2018 som beräkningsgrund. Taxorna ska täcka kostnader för att utföra 
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun. 
Timavgiften och avgiftsnivåerna har justerats för att samtliga taxor för 
myndighetsutövningen för Miljö- och hälsoskyddsenheten baseras på 
samma timavgift.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom 
rubricerade områden för Tierps kommun.
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Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Taxa serveringstillstånd 2019 för prövning och tillsyn enligt 

alkohollagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel samt lag om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare år 2019 
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§ 139
Dnr 2018/863     

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten år 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten och

att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2019 och

att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1050 kr.

Sammanfattning av ärendet
Enligt aktuell lagstiftning ska taxefinansieringsgraden på livsmedelsområdet 
vara 100%. Eftersom lönekostnaderna stiger och taxefinansieringsgraden 
sedan tidigare är mycket låg sker en årlig översyn av timavgiften samt 
översyn av innehållet i taxan

Beslutsmotivering 
Timavgiften är höjd för att täcka budgeterade kostnader för tillsynen och 
handläggningen för år 2019 som beräkningsgrund. Enligt aktuell lagstiftning 
ska taxefinansieringsgraden på livsmedelsområdet vara 100%. Eftersom 
lönekostnaderna stiger och taxefinansieringsgraden sedan tidigare är mycket 
låg sker en årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom 
rubricerade områden för Tierps kommun.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten
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§ 140
Dnr 2018/866     

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen år 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2019 och

att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2019 och

att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1050 kr.

Sammanfattning av ärendet
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med 
syfte att möta för verksamheten stigande kostnader.

Taxan för tillsyn enligt strålskyddslagen har arbetats in i taxan. 
Strålskyddstaxan är främst för tillsyn av solarieverksamhet. Prövning för 
ansökan om vissa djur i detaljplan har övergått från fast avgift till timavgift. 
För hantering av eget matavfall i form av kompostering har det lagts till en 
differentierad taxa för anmälan via e-blankett på www.tierp.se. Årlig 
tillsynsavgift för tillsyn av djurhållning för 30-100 djurenheter har justerats 
från 4 timmar till 2 timmar. Under bilaga 2 har det även ändrats på 
tillsynsavgifter för biltvättar för att lägga till ytterligare nivåer för lägre 
risker. Det har också anpassats för att möta ny lagstiftning för 
avloppsreningsverk.

Beslutsmotivering 
Timavgiften är höjd med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2018 
som beräkningsgrund. Timavgiften har höjts med motsvarande höjning av 
SKL prisindex för kommunal verksamhet (PKV), med avrundning neråt för 
jämt antal kronor vilket underlättar vid debitering. Strålskyddstaxan är 
inarbetad för att undvika extra enskilda taxedokument som inte är i sig 
nödvändiga. Prövning av ansökan om vissa djur i detaljplan bemöter bättre 
ansökningarnas komplexitet som timtaxa då det ofta är stor skillnad på 
ansökningarna. Anmälan av eget omhändertagande av matavfall, i form av 
anmälan av kompost, blir lägre för anmälan via nätet. 
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Detta med anledning av att administrationen är bedömd att minska med 
elektronisk hantering. Bilaga 2 har årliga tillsynsavgifter anpassats för att 
bättre vara anpassad till hanteringen över 3-års intervall. Timavgift kan 
också tas ut vid behov.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom 
rubricerade områden för Tierps kommun.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Taxa för offentlig kontroll av miljöbalkens område samt 

strålskyddslagen
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§ 141
Dnr 2018/878     

Taxa för grävtillstånd 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Taxa för grävtillstånd 2019 och

att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2019 och ersätter tidigare 
versioner.

Sammanfattning av ärendet
För att gräva, schakta, sponta(stöd mur) eller göra liknande ingrepp i 
kommunens mark krävs ett särskilt s.k. grävtillstånd från kommunen. Tierps 
kommun har en befintlig taxa för detta ändamål, förslag är att förändra 
befintlig taxa med komplettering.

Taxa har kompletteras enligt bilaga 1 med följande:
Avgifter för tillstånd Avgift (exklusive 

moms)
Grävtillstånd 2 000 kr
TA-plan där grävtillstånd ej är 
tillämpligt

2 000 kr

Beslutsmotivering 
Innevarande taxa för grävtillståndstaxa motsvarar ej kostnader för hantering 
av grävtillstånd.
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Föreslagen förändring av taxan medför att intäkterna, i större grad, 
motsvarar verksamhetens kostnader för hantering av grävtillstånd. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Taxa för grävtillstånd 2019
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§ 142
Dnr 2018/936     

VA-taxa för Tierps kommun 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa taxa för vatten och avlopp i Tierps kommun. 

att den reviderade taxan för VA gäller från och med 2019-01-01 intill dess 
att nytt beslut om taxa fattas.

Sammanfattning av ärendet
Den gällande VA-taxan blev senast antagen av kommunfullmäktige den 31 
oktober 2017, § 131/2017 och gäller från den 1 januari 2018. Taxan ska 
finansiera de kostnaderna TEMAB har för att utföra uppdraget av de 
kommunala vatten- och avloppstjänsterna.
Taxan träder i kraft 2019-01-01.

Beslutsmotivering 
VA-taxan ska täcka alla kostnader för de kommunala vatten- och 
avloppstjänsterna. Anläggningsavgifterna i taxan revideras pga. höjda 
kostnader, bl.a. för ökade kostnader för nya anslutningar. 
Brukningsavgifterna behålls oförändrade från gällande taxa.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
För en normalvilla i Tierp innebär det oförändrade avgifter från 2018 till 
2019.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Förslag till VA-taxa 2019
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§ 143
Dnr 2018/937     

Taxa för Renhållning 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa taxa för det kommunala renhållningsansvaret i Tierps kommun. 
Renhållningstaxa kommer att vara en miljöstyrd taxa enligt 
kommunfullmäktige beslut § 115/2015 och gäller från och med 
1 januari 2019 intill dess att nytt beslut om taxa fattas.

Sammanfattning av ärendet
Den gällande renhållningstaxans revidering blev senast antagen av 
kommunfullmäktige den 1 november 2017, § 129/2017 och gäller från den 1 
januari 2018. Taxan ska finansiera de kostnaderna TEMAB har för att utföra 
uppdraget att utföra det kommunala renhållningsansvaret.

Beslutsmotivering 
Renhållningstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra Tierps 
kommuns mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 5§ ger kommunen 
möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant sätt att miljöanpassad 
avfallshantering främjas.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB.
Den föreslagna renhållningstaxan för år 2019 är miljöstyrd. Det innebär att 
den som väljer bort att sortera matavfall kommer att få en högre 
renhållningstaxa än den som väljer att sortera matavfall. Grundavgiften, som 
inte har höjts sedan år 2016, föreslås att höjas med 150: - SEK/år för alla 
hushåll och verksamheter för att täcka de ökade kostnaderna för planering, 
information, administration, kundkontakt, upphandling, IT-system, tillgång 
till och vidareutveckling av återvinningscentraler samt införandet av nya 
mobila avfallshanteringstjänster. 

Till verksamheter räknas alla som inte är privathushåll, till exempel företag, 
skolor, föreningar och institutioner.
Hämtningsavgifter föreslås att inte höjas och skall förbli oförändrad under 
år 2019, det vill säga ingen höjning sedan år 2016.Taxan ska finansiera de 
kostnaderna TEMAB har för att utföra uppdraget att utföra det kommunala 
renhållningsansvaret.
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Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Renhållningstaxa 2019
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§ 144
Dnr 2018/938     

Taxa för Slamavgifter 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa taxa för slamavgifter i Tierps kommun. Taxan skall gälla från 
och med 2019-01-01 intill dess att nytt beslut om taxa fattas.

Sammanfattning av ärendet
Den gällande taxan för slamavgifter reviderades senast av 
kommunfullmäktige den 31 oktober 2017, § 130/2017 och gäller från den 1 
januari 2018. Taxan ska finansiera de kostnaderna TEMAB har för att utföra 
uppdraget att utföra det kommunala renhållningsansvaret för tömning av 
slam från enskilda avlopp och slamavskiljare/köksavlopp.

Beslutsmotivering 
I Tierps kommun är det TEMAB som ansvarar för insamling av 
hushållsavfall och därmed också tömning och behandling av slam från 
enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp. För själva 
tömningen anlitar TEMAB i sin tur en entreprenör. 
Slammet i enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp klassas 
som hushållsavfall och enligt miljöbalken är det endast kommunen, eller 
den entreprenör som kommunen har utsett, som får tömma och transportera 
bort hushållsavfallet. Det innebär att slam inte får tömmas eller transporteras 
på något annat sätt.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då 
verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB. 
Slamtaxan för år 2019 har inte höjds jämfört med den nu gällande slamtaxan 
för år 2018. Taxan ska finansiera de kostnaderna TEMAB har för att utföra 
uppdraget att utföra det kommunala renhållningsansvaret för tömning av 
slam från enskilda avlopp och slamavskiljare/köksavlopp.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Taxa för slamavgifter för Tierps kommun 2019
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§ 145
Dnr 2018/939     

Borgensram för Tierps Fjärrvärme AB (TFAB), 556249-4723 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att utöka Tierps kommuns borgensram för skulder upptagna av Tierps 
Fjärrvärme AB till 110 000 000 kr. 

Sammanfattning av ärendet
TFAB har för närvarande en borgensram på 90 000 000 kr från Tierps 
kommun, och önskar erhålla en ny borgensram på 110 000 000 kr.

Beslutsmotivering 
TFAB skall de närmaste åren investera i nytt ledningsnät som inte 
omgående täcks av anslutningsavgifter och behöver ta upp nya lån för detta 
ändamål.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
TFAB finansierar själv sin verksamhet och Tierps kommun tar ut en 
borgensavgift av TFAB för ianspråktagen borgensram.

Beslutsunderlag 
 Styrelseprotokoll 2018-10-10 TFAB
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§ 146
Dnr 2018/940     

Borgensram för Tierps Energi & Miljö AB (TEMAB), 559031-4315 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att utöka Tierps kommuns borgensram för skulder upptagna av Tierps 
Energi & Miljö AB till 350 000 000 kr. 

Sammanfattning av ärendet
TEMAB har för närvarande en borgensram på 250 000 000 kr från Tierps 
kommun, och önskar erhålla en ny borgensram på 350 000 000 kr.

Beslutsmotivering 
TEMAB skall uppföra nya egna lokaler för ca 45 000 000 kr och planerar 
att göra ett antal nyinvesteringar i VA-ledningsnät (överföringsledningar 
och områdesledningar) bl.a. Siggbo Trädgårdsstad som ej kommer att täckas 
av anslutningsavgifter.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
TEMAB finansierar själv sin verksamhet och Tierps kommun tar ut en 
borgensavgift av TEMAB för ianspråktagen borgensram.

Beslutsunderlag 
 Styrelseprotokoll 2018-10-10 Tierps Energi & Miljö AB
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 147
      

Sammanträdets avslutande 

Kommunstyrelsens ordförande tackar kommunstyrelsens ledamöter för ett 
givande och gott samarbete, innan mötet förklaras för avslutat.
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