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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

KOMMUN

2017-04-25

Beslutande

Bengt-Olov Eriksson (S), ordförande
Jonas Nyberg (S), 1:e vice ordförande
Anette Pettersson (S)
Viktoria Söderling (S)
Christer Niklasson (S)
Kenneth Gunnarsson (MP)
Urban Blomster (V)
Catarina Deremar (C), 2:e vice ordförande
Sara Sjödal (C)
Erik Kolm (C)
Daniel Blomstedt (M)
Åsa Sikberg (M)
Agneta Colantoni (SD)

Närvarande
tjänstgörande
ersättare

Gunnar Jansson (S)
Bengt Lindström (SD)

Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Helena Broman (S)
Torgny Helgesson (S)
Oskar Jonsson (MP)
Marlene Larsson (V)
Alexander Karlsson (V)
Anna Grimberg (C)
Lotta Carlberg (C)
Lars-Göran Birkehom Karlsen (M)
Jim Blomstedt (M)
Bengt Lindström (SD)

Övriga
närvarande

Yvette Axelsson, kommunchef
Kerstin Jonasson, sekreterare
Niklas Eriksson, utredare/utvecklare
Kjell-Åke Ederyd, kommunpolis, § 54
Anders Ahlström, räddningschef, § 55
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§ 54
Information - Polismyndigheten — samverkan
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund

Kjell-Åke Ederyd, kommunpolis i Lokalpolisområdet Norduppland,
informerade om pågående samarbete mellan kommunen och polismyndigheten.
Det innebär bland annat att man ingår avtal om medborgarlöften och en
överenskommelse om samverkan. Det har tidigare genomförts medborgardialoger och trygghetsvandringar i kommunen.
I Lokalpolisområde Norduppland ingår Heby, Tierp, Älvkarleby och
Östhammars kommuner. Niklas Hållqvist är polisintendent/chef för
Lokalpolisområde Norduppland.
Polismyndighetens organisation från 2015 är uppdelade i sju stycken (7)
regioner. Tierp tillhör polisområde Uppsala och ingår i Region Mitt som
omfattar Gävleborgs, Västmanlands och Uppsala län. Carin Götblad är
regionpolischef och Michael Fetz är bitr.regionpolischef.
Ordföranden tackade för informationen.
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55

Information — Räddningsnämnden Uppsala kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Räddningschef Anders Ahlström, räddningsnämnden Uppsala kommun,
informerade om den gemensamma Räddningsnämndens nya organisation från
den 1 april 2017.
Anders Ahlström informerade om den gemensamma nämndens mål, verksamhetsplan och budget 2017-2019, långsiktiga utmaningar samt aktuellt läge
avseende de centrala kollektivavtalen för deltidsanställda brandmän och
nuvarande personaltäthet på de olika deltidskårerna i kommunen.
I den gemensamma Räddningsnämnden ingår Tierp, Uppsala och Östkammars
kommuner.
Ordföranden tackade för informationen
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Dnr 2017.371

Prognos för behov av särskilt boende, personer 65 år och äldre

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att med godkännande lägga informationen till handlingarna, samt
att befolkningsutveckling och behovsanalys fortsättningsvis redovisas årligen i
maj månad.
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Tierps kommun beslutade den 10 juni 2014, § 65, att
anta Boendeplan för äldre 2014-2035. Syftet med boendeplanen var att ta fram
underlag för en god och långsiktig planering av bostäder för äldre.
I kommunfullmäktiges beslut står att kommunchefen årligen återrapporterar en
uppföljning av befolkningsutvecklingen och en behovsanalys utifrån åldersgruppen 65-79 år samt 80 år och äldre till kommunstyrelsen. Återrapporteringen ska ske årligen i mars med uppgifter per december.
Beslutsunderlag
• Prognos för behov av särskilt boende
Motivering
Kommunen ska utifrån socialtjänstlagen bland annat planera insatser för äldre
och verka för att äldre människor får goda bostäder. Kommunen ska inrätta
särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som
behöver särskilt stöd (socialtjänstlagen 5 kap 5-6 §§).
Utifrån befolkningsprognosen avseende åldersgruppen 65 år och äldre har en
prognos över behovet av särskilt boende tagits fram. Prognosen sträcker sig till
år 2035. Antalet personer 65 år och äldre kommer att öka utifrån
befolkningsprognosen. Behovet av särskilda boenden kommer således öka i
takt med att antalet äldre blir fler. Kring 2020-2021 ses en något större ökning i
antal personer som kan ha behov av särskilt boende, för att sedan stadigt öka
följande år.
Då Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån publicerar statistik för
förgående år i mars och april föreslås att återrapporteringen fortsättningsvis
sker i maj månad.
Beslut skickas till
Verksamhetschef Vård och omsorg
Ordf sign
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Dnr Ks 2017.258

Kommunstyrelsens delegationsordning — revidering

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa föreslagna revideringar i delegationsordningen samt
att ändringarna gäller från och med 25 april 2017.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 158/2016 fastställt ny layout och en revidering av
kommunstyrelsens tidigare delegationsordning.
Delegationsordningen för kommunstyrelsen är i sitt nya utseende mer
sökvänlig och uppdelad på tjänstemän och politiker.
Verksamhetschef WO Randi Graungaard, chef administrativt center IFO, BrittLouise Björklund samt kommunchef Yvette Axelsson har översänt förslag till
ändringar i delegationsordningen.
Bilagor
Bilaga med förslag på revidering av olika punkter inom följande områden:
OmAv — Avgifter
OmAvE — Ersättningar
OmBa — Barn och Ungdom
OmFu — Funktionshinder
Ubu — Barn och ungdom, politik
Öv — Övrigt
Förändringarna beror dels på ändrad placeringsform och förändrad delegat med
anledning av ny organisation inom Individ- och familjeomsorgen.
Förändrad delegat från kommunchef till Beredskapssamordnare/säkerhetsansvarig.
Delges
Verksamhetschefer
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Dnr Ks 2017.93

Ombudgetering av investeringsmedel - samhällsbyggnadsenheten

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att nedanstående projekt inte kommer att påbörjas under 2017
Ansvar Chef samhällsbyggnad, Verksamhet 3100 Gator/Vägar,
Projekt 1725 - Trafiksäkerhet Kyrkbyn/Torg - 1 mnkr
Projekt 1726 - Cykelparkering/Busshållplats samt G/C-väg till Karlholm
strand - 2,5 mnkr
att bevilja ombudgeteringar inom Medborgarservice investeringsbudget i
enlighet med nedanstående beskrivning:
att godkänna omfördelning av investeringsprojekt med 2 642 641 kr från
Ansvar 12104 Chef samhällsbyggnad, Verksamhet 3100 Gator/Vägar,
Projekt 1113 - Centrummiljöer
till
Ansvar 12104 chef samhällsbyggnad, Verksamhet 3100 Gator/Vägar,
Projekt 1112 - Infrastruktur Alvägen-Örbyhus
600 000 kr
1,6 mnkr
Projekt 1120 - Pendlarparkering Örbyhus
Projekt 1605 - Kvalitetssäkring Karlholm Strand
442 261 kr
godkänna omfördelning av investeringsprojekt med 3 750 000 kr från
Ansvar 12104 Chef samhällsbyggnad, Verksamhet 3100 Gator/Vägar,
1,5 mnkr
Projekt 1604 - Hälsans stig Siggbo
Projekt 1728 - DP 1054 Unionen - Infrastruktur
1,250 mnkr
Projekt 1732 - DP 1010 Lejonet - Infrastruktur
1,0 mnkr
att

till
Ansvar 12104 chef samhällsbyggnad, verksamhet 3100 Gator/Vägar,
Projekt 1131 - Pendlarparkering Tierp
3,750 mnkr
godkänna omfördelning av investeringsprojekt med 1 357 406 kr från
Ansvar 12104 Chef samhällsbyggnad, Verksamhet 3100 Gator/Vägar,
Projekt 1706 - Gång och Cykelvägar
att

till
Projekt 1608 - Toppbeläggning Gator och vägar
forts.
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§ 58 forts.
att godkänna omfördelning av investeringsprojekt med 6,4 mnkr från
Ansvar 12104 Chef samhällsbyggnad, verksamhet 3100 Gator/Vägar,
Projekt 1709 — Infrastruktur Siggbo
till
Projekt 1127 — Siggbo Företagspark

6,4 mnkr

Bakgrund
Chefen för Medborgarservice har i skrivelse daterad den 4 april 2017 föreslagit
en ombudgetering av investeringsbudgeten eftersom två stycken investeringsprojekt som budgeterats inte kommer att genomföras under 2017.
Det ena avser trafiksäkerhet Kyrkbyn/Torg 1,0 mnkr och beror på att
åtgärderna visat sig vara omotiverade utifrån trafiksäkerhetssynpunkt.
Det andra projektet avser cykelparkering/busshållplats samt gång/cykelväg till
Karlholm Strand, 2,5 mnkr. Medfinansiering för detta projekt från
Regionförbund/Trafikverket har inte beviljats. Ovanstående innebär att
investeringsbudgeten hos Medborgarservice minskar med totalt 3,5 mnkr till
ungefär 79,9 mnkr.
Chefen för Medborgarservice har dessutom i fyra andra skrivelser alla daterade
den 4 april 2017 hemställt om ombudgeteringar inom fastställd investeringsbudget.
Dels vill man omfördela 2 642 tkr från projektet Centrummiljöer till
infrastruktur Alvägen-Örbyhus (600 tkr), pendlarparkering Örbyhus (1600 tkr)
samt kvalitetssäkring Karlholm Strand (442 tkr).
Man vill också ombudgetera totalt 3 750 tkr från tre andra projekt för att
färdigställa pendlarparkeringen i Tierp.
Det föreslås att en ombudgetering sker med 1 357 tkr från projektet gång— och
cykelvägar för att tillmötesgå behovet av reinvesteringar avseende vägars
ytskikt.
forts.
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§ 58 forts.
Slutligen hemställer man om att ombudgetera 6,4 mkr för att färdigställa
byggnationen av infrastruktur i Siggbo Företagspark. Dessa medel föreslås
ombudgeteras från ett annat projekt kallat infrastruktur Siggbo.
Beslutsunderlag
Chef Medborgarservice och chef satnhällsbyggnadsenheten har den 4 april
2017 lämnat förslag till beslut i ärendet.
Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen har den 11 april 2017
lämnat förslag till beslut i ärendet.
Delges
Chef Samhällsbyggnadsenheten
Ekonomienheten
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Dnr Ks 2017.327

§ 59

Fastighetsköp gällande del av fastigheten Tierp Frebro 1:27 och del av
fastigheten Fors 1:6 Gatmot
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna tilläggsavtal till överenskommelse om fastighetsköp gällande del
av fastigheten Tierp Frebro 1:27 till att även inkludera en del av Tierp Fors 1:6.
Bakgrund
Kommunstyrelsen godkände köp av del av Frebro 1:27, 2016-04-19, § 60. Vid
lantmäteriförrättningen uppdagades att avsett område för köp även berör en
liten del av fastigheten Fors 1:6.
Tidigare beslutsbakgrund: Tierps Kommun har under mycket lång tid bedrivit
deponering av hushållsavfall på del av aktuell fastighet. Området har hela
tiden varit arrenderat av markägaren Bergvik Skog, vilka har varit väl
informerade om kommunens användning av området.
Nu är deponin stängd och sluttäckning pågår. Efter färdigställande av
sluttäckning så skall det vara en tillsynsperiod om minst 30 år.
Tierps Kommun är ansvarig för denna tillsyn, samt eventuellt förlängd
tillsynsperiod.
Beslutsunderlag
Tilläggsavtal till köpekontrakt.
Köpekontrakt med kartbilaga.
Motivering
Det är samma markområde som avses med köpet och med samma avgränsning.
Tidigare motivering: För att aktuell typ av sluttäckning skall fungera på avsett
vis får det ej växa träd på markområdet under mycket lång tid. Därför är en
återgång till framtida skogsproduktion på markytan utesluten. Lämpligen
överförs då nu markytan till kommunal ägo.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Ingen ekonomisk konsekvens då köpeskillingen är erlagd och markområdet
med avgränsning ej förändrats.
Beslut delges
Samhällsbyggnadsenheten
Ordf sign
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Dnr Ks 2017.328

Fastighetsreglering enligt DP 1049
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna försäljning av mark via fastighetsreglering av del av Tierp 2:1
till fastigheterna Tierp 2:22 och Tierp 2:19 enligt markering på bilaga 1.
Bakgrund

Den 9 juni 2014 inkom en ansökan om ändring av befintlig stadsplan D147.
Bakom ansökan stod fastighetsägarna i området som önskade förvärva delar av
Tierp 2:1 till bostadsändamål då de använde området som tomtmark som var
planlagd för allmänna ändamål. Den nya planen över området har nu vunnit
laga kraft i och med Dp 1049 och i anspråkstagen mark har nu ändrad
användning och möjliggör att införliva berörda markområden till befintliga
tomter. Fastighetsregleringen som föreslås är ett steg i att förverkliga antagen
detaljplan. Beslut att godkänna inlösen för grannfastigheterna Tierp 59:1-3 och
Tierp 59:6 togs av kommunstyrelsen 2014-05-27, §§ 75-78.
Beslutsunderlag
• Överenskommelse om fastighetsreglering
• Karta över området
Motivering
Genom att godkänna inlösen av markområdet enligt kartbilaga, som planlagts i
den nya detaljplanen som bostadsändamål kan en säker utfart skapas från
befintlig fastighet och en naturlig avgränsning blir till kringliggande område.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Intäkten för marken till kommunen är lika för detta område som för tidigare
överenskommelser och de avtal som godkänts för grannfastigheterna i samma
ärende. Kostnad för fastighetsregleringen står köparen för.
Beslut delges
Samhällsbyggnadsenheten

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

TIERPS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

KOMMUN

2017-04-25

§ 61

12 (23)

Dnr Ks 2017.329

Inlösen av mark gällande Siggbo Trädgårdsstad, del av fastighet Svanby
40:1

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna inlösen av mark via fastighetsreglering av del av Svanby 40:1 till
kommunens fastighet Tierp 1:1 enligt markering på bilaga 1.
Bakgrund
Tierp växer och kommunen har ett behov av mer mark för bostadsändamål.
Området som avses är idag inte planlagt men ligger strategiskt, nära till
centrum och har stor potential till att bli en attraktiv boendemiljö. Området
är lokaliserat i direkt anslutning till köpingens nuvarande bebyggelsefront
och det planerade Siggboområdet. Området bildar en naturlig förlängning
på Siggbo Trädgårdsstad och möjliggör ytterligare bostäder.

Tidigare köp av intilliggande områden genomfördes och godkändes av
kommunfullmäktige 2013-06-11, § 64 och kommunfullmäktige 2014-09-16,
§ 79.
Beslutsunderlag
• Överenskommelse om fastighetsreglering
• Karta över området
Motivering
Genom ett förvärv av aktuellt område får kommunen rådighet över det till
Siggbo trädgårdsstad angränsade markområdet. Utöver detta bedöms
området också kunna vara lämpligt för en förlängning av Siggboområdet
och skulle kunna inrymma bostäder eller annan verksamhet och omslutas
av en parkslinga (en del av den planerade "Hälsans stig").
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Förhandlingar har genomförts med ägaren och kommunen får en kostnad
på 1 900 000 kr för fastigheten samt kostnad för fastighetsregleringen.
Beslutet delges
Samhällsbyggnadsenheten
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Dnr Ks 2017.228

Miljösamverkan Uppsala län

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Tierps kommun ska delta i Miljösamverkan Uppsala län år 2018 till och
med 2020 i enlighet med den modell som föreslås i "Regional Miljösamverkan
för Uppsala Län m.fl. län, Förstudierapport".
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har § 32/2017 behandlat ärendet.
Miljösamverkan är ett antal regionala samverkansorgan som syftar till att
effektivisera och stödja myndigheternas miljötillsyn. Miljösamverkan bedrivs i
flera län i Sverige och det har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att bedriva
miljötillsyn.
Den rapport som utgör underlag för beslut om Miljösamverkan i Uppsala län
arbetades fram under sommaren och hösten 2016. Ett utkast av rapporten
skickades under hösten 2016 till chefer för miljö-, hälsoskydds- och
livsmedelstillsyn i länets kommuner. Rapporten och förslaget till
miljösamverkan diskuterades i december 2016 på ett miljöchefsmöte och
inkomna synpunkter inarbetades i rapporten.
Beslutsunderlag
• Regional Miljösamverkan för Uppsala Län m.fl. län, Förstudierapport,
Sara Johansson
• Lista över etablerade Miljösamverkan i Sverige
Motivering
Syftet och vinster med att starta miljösamverkan är främst att stärka
kompetensen hos handläggare och inspektörer, att få en ökad samsyn i länet
samt att effektivisera arbetet. Detta förväntas i sin tur ge en än mer rätts-säker
och professionell handläggning samt öka förtroendet hos företag och
privatpersoner som är i kontakt med miljökontoren. Miljökontoren ska med
samma resurser kunna nå längre i tillsyns- och kontrollarbetet jämfört med om
alla kommuner gör allt på egen hand. Miljötillsynen kommer kunna bedrivas
mer kostnadseffektivt. Kommunernas kostnader för miljösamverkan vägs upp
av samordningsvinster som främjar företagsklimat och ger en ökad miljönytta.
forts.
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§ 62 forts.
Om Uppsala län har en miljösamverkan får man tillgång till det nätverk av
olika miljösamverkan som finns nationellt och kan dra nytta av deras
erfarenheter.
Under år 2020 utvärderas Miljösamverkan i befintlig form och respektive
kommun tar då ett nytt beslut om man vill fortsätta sitt engagemang i
Miljösamverkan eller avstå från vidare åtagande.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Kostnaden för kommunens medverkan i Miljösamverkan blir som mest
45 000 kr per år 2018 till och med 2020. Om fler kommuner utanför Uppsala
län väljer att delta i Uppsala läns samverkan kan årsavgiften minska.
Kostnaden äskas till kommande driftbudget 2018.
Delges
Kommunchef
Chef för Miljö- och hälsoskydd
Ekonomienheten
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Dm- Ks 2017.312

§ 63

Överenskommelse om samverkan och samarbete mellan Tierps kommun
och Polisen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Tierps kommun ingår överenskommelsen om samverkan och samarbete
med Polisen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har § 33/2017 behandlat ärendet.
Så gott som alla kommuner i polisregion Mitt har samverkansavtal med Polisen
och denna typ av avtal är vanligt över hela landet. Tierps kommun och Polisen
har sedan 2014 ett avtal om samverkan som gäller tillsvidare.
Beslutsunderlag
Överenskommelse om samverkan och samarbete mellan Tierps kommun och
polisen
Motivering
Det nuvarande samverkansavtalet är föråldrat ur vissa avseenden. Till exempel
finns inte längre avtalsparten Polismyndigheten i Uppsala län och en
nedtecknad aktivitet genomfördes inte.
Förslaget till nytt samverkansavtal är utformat för att vara mer flexibelt än
tidigare avtal och det betonar samverkan efter behov — ett behov som tidvis
förändras.
Delges
Lokalpolisområdet Norduppland
Kommunchefen
Beredskapssamordnaren/säkerhetsansvarig
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Dnr Ks 2017.311

§ 64

Medborgarlöfte med Polisen 2017-2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Tierps kommun ingår avtal om medborgarlöfte med Polisen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har § 34/2017 behandlat ärendet.
Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens nya styrmodell och ett sätt för
polisen att komma närmare medborgaren. Sveriges kommuner och landsting
(SKL) anger att medborgarlöften är ett bra sätt att få arbete och engagemang
från polisen i den lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
Enligt SKL är huvudsyftena med medborgarlöften
- Skapa och ta tillvara engagemang i lokal samhället.
- Kommunicera brottförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter.
- Öka förtroendet och nöjdheten med parternas arbete.
- Säkerställa medborgarnas möjlighet att påverka beslutsprocesser.
- Stärka parternas lokala närvaro och tillgänglighet.
Beslutsunderlag
Medborgarlöfte Tierps kommun 2017-2019
Motivering
Tierps kommun och Lokalpolisområde Norduppland träffade år 2016 avtal om
medborgarlöften. Avtalet från 2016 har ingen giltighetsperiod, men
aktiviteterna som nämns i avtalet har 2016 som referensår. Det finns ett behov
av att uppdatera Medborgarlöftet.
Delges
Lokalpolisområdet Norduppland
Kommunchefen
B eredskapssamordnare/säkerhets ansvarig
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Dnr Ks 2017.250

Förlängning av Överenskommelse om samverkan kring personer med
psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2012 — 2016

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2012 — 2016 förlängs till och med 2017-12-31 under
förutsättning att motsvarande beslut fattas av Region Uppsala.
Bakgrund
Kommunstyrelsen antog under 2012 Överenskommelse om samverkan kring
personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2012 — 2016 samt
den reviderade upplagan godkändes av kommunfullmäktige, 17 september
2013, § 95.
Det länsgemensamma arbetet med att revidera överenskommelsen har
fördröjts. En ny överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och
kommunerna i Uppsala län avseende personer med psykisk funktionsnedsättning bereds nu inom den nya regionala organisationen för samverkan.
Behov av att förlänga tidigare överenskommelse föreligger således.
Kommunen har genom 5 kap. 8 a § Socialtjänstlag (2001:453) skyldighet att
ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om
personer med psykisk funktionsnedsättning.
Beslutsunderlag
Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2012 — 2016.
Verksamhetschef och verksamhetsutvecklare vid Individ- och familjeomsorgen, IFO, har överlämnat förslag till beslut i ärendet den 4 april 2017.
Protokollsutdrag från Regionstyrelsen § 40/2017.
Beslut delges
Region Uppsala
WO verksamhetsutvecklare
Kvalitet & strategisk utveckling, närvårdskoordinator
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§ 66
Val av ledamot och ersättare i Utskottet samhällsbyggnad
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att som ledamot och ersättare i utskottet samhällsbyggnad under åren 2017 —

2018 utse;
Ledamot

Ersättare

Sylvia Lundholm

Oskar Jonsson (MP)

Bakgrund

Kommunstyrelsen har § 8/2015 beslutat utse Sylvia Lundholm (MP) som
ersättare i Utskottet samhällsbyggnad.
Kommunstyrelsen har § 105/2016 beviljat Jenny Lundström (MP) entledigande
från sitt uppdrag som ledamot i utskottet samhällsbyggnad.
Kommunstyrelsen har § 106/2016 beslutat utse Oskar Jonsson (MP) som
ledamot i Utskottet samhällsbyggnad.
Gruppledare Kenneth Gunnarsson (MP) föreslår ett byte av uppdragen ledamot
och ersättare så att Sylvia Lundholm utses som ledamot och Oskar Jonsson
utses som ersättare i utskottet samhällsbyggnad.
Delges

Sylvia Lundholm
Oskar Jonsson
Sekr utskottet samhällsbyggnad
Lönecentrum
Troman
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§ 67
Val av ersättare i Kommunala Pensionärsrådet
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att som ersättare för PRO i Kommunala Pensionärsrådet för tiden 2017 — 2018

utse:
Ersättare

Eva Monie

Bakgrund

Kommunstyrelsen har § 19/2017 beslutat entlediga Gull-Britt Wallin från sitt
uppdrag som ersättare för PRO i Kommunala Pensionärsrådet.
Beslutsunderlag

PRO Samorganisation i Tierp har den 22 mars 2017 lämnat förslag till ersättare
i Kommunala Pensionärsrådet.
Delges

Eva Monie
Sekr. Kommunala pensionärsrådet
Lönecentrum
Troman
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§ 68
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
Bakgrund
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt 6 kap 35-37 §§ KL, inklusive beslut som
fattats med stöd av vidaredelegation.
Sammanställning över delegationsbeslut:
Bygglov
Handlingsid: KS 2017.2314
Period: 2017.03.11 - 2017.04.07
Miljö- och hälsoskydd
Handlingsid: KS 2017.2305
Period: 2017.03.11 - 2017.04.07
Trafik
Handlingsid: KS 2017.2279
Period: Lista 1/2017
Bostadsanpassningsbidrag
Handlingsid: KS 2017.2303
Period: Lista 3/2017
Färdtjänst och riskfärdstjänst
Handlingsid: KS 2017.2429
Period: 2017.03.03 — 2017.04.10
Fastställande av faderskap
Handlingsid: KS 2017.2455, KS 2017.24650
Period: 2017.02.20 — 2017.04.12
forts.
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Delegationsbeslut Myndighetsgruppen Sociala enheten/IFO
Handlingsid: KS 2017.2434
Period: Lista 3/2017
Övriga delegationsbeslut, registrerade i Evolution
Handlingsid: KS 2017.2679
Period: Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 25 april 2017, lista
3/2017
Beslutsunderlag
Delegationslistor från verksamheterna
Beslutet skickas till
Sandra Brandt, Administratör Miljö- och Hälsoskyddsenheten
Marie Hedström, Trafikingenjör
Evelina Håkansson, Administrativ assistent Ledningsstöd
Kristina Matsson, Handläggare Bostadsanpassning
Susanne Heck, Administratör 1F0
Jenny Olsson, Enhetschef Barn och Ungdom
Åsa Lindahl, Administrativ assistent WO
Carina Norin, Administrativ assistent WO
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§ 69
Delgivning av protokoll
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att delgivningen tas som en anmälan till protokollet.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat protokoll från sammanträde
2017-04-05, §§ 25 - 34
Utskottet arbete och omsorg har överlämnat protokoll från sammanträde
2017-04-06, §§ 12 - 14
2017-04-07, §§ 11 - 19 sekretess
Utskottet barn och ungdom har överlämnat protokoll från sammanträde
2017-04-06, §§ 9 — 22
2017-03-21, § 78 sekretess
2017-04-06, §§ 79 - 103 sekretess
Utskottet samhällsbyggnad har överlämnat protokoll från sammanträde
2017-03-21, § 43 omedelbar justering
2017-04-05, §§ 44 omedelbar justering
2017-04-05, §§ 45 - 51
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§ 70
Delgivning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att delgivningen tas som en anmälan till protokollet.
Dnr Ks 2016.600
Överförmyndarförvaltningen i Uppsala har översänt avtal om samverkan i
gemensam nämnd. I samband med ägarsamrådet den 24 mars 2017
undertecknades de avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd med
Enköping och Håbo som sedan tidigare beslutats av samtliga samverkande
kommuners kommunfullmäktige.
Dnr Ks 2016.600
Enköpings kommun, kommunfullmäktige har översänt beslut § 46/2017,
avseende gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län, antagande av
reglemente och avtal.
Dnr Ks 2016.600
Knivsta kommun, kommunfullmäktige har översänt beslut § 23/2017, avseende
gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län, antagande av reglemente och
avtal.
Dnr Ks 2016.302
Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, har
översänt samrådsredogörelse över regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. (se egen PDF-fil)
Dnr Ks 2017.322
Kommuninvest har översänt kallelse till Föreningsstämma 2017, som äger rum
i Stockholm den 20 april 2017.
Dnr Ks 2017.1
handlings nr 2260
Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har översänt information om Politikernas
trygghetsundersökning (PTU). Undersökningen vänder sig till alla ordinarie
ledamöter i fullmäktige (kommun/landsting/region) och riksdag och handlar
om utsatthet för trakasserier, hot och våld. Ledamöter har fram till den 2 maj på
sig att delta i undersökningen. Resultaten kommer att presenteras i en rapport
som publiceras i november.
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