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Inlämnande av eventuella frågor och interpellationer bör enligt
kommunfullmäktiges arbetsordning skickas till sekretariatet@tierp.se
senast två arbetsdagar före den dag sammanträdet äger rum.
Anna Ahlin
Ordförande

Evelina Håkansson
Sekreterare

Vid eventuella förhinder att delta på mötet, vänligen kontakta din
gruppledare.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-08-14

KS 2020/31

Godkännande av föredragningslistan
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föredragningslistan med följande revideringar:
att följande ärende stryks från föredragningslistan om inga interpellationer
har inlämnats;
 Anmälan av interpellationer
att följande ärende stryks från föredragningslistan om inga svar på
interpellationer har lämnats;
 Eventuella svar på interpellationer
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-08-24

KS 2020/85

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Förslag inkomna till den digitala postlådan på kommunens hemsida och
förslag om lämnats i Demokratiep-brevlådorna på kommunens bibliotek
hanteras av verksamheterna och det är en tjänsteman som svarar på
förslagen. Förslagen och svaren redovisas i kommunfullmäktige.
Följande förslag och svar redovisas:
Dnr KS 2020/664 – Postlådan - Discgolf bana i kommunen. Förslag att
bygga en Discgolf bana i kommunen.
Svar: Kontakta Tierps kommun, Samhällsbyggnad, chef Förvaltning och
Genomförande som har koll på vilka markområden som finns att arrendera
om du är intresserad att anlägga en bana.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.

I tjänsten
Maria Wirström
Administrativ assistent
Ledningsstöd
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-09-15

KS 2020/86

Aktuellt från revisionen
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga aktuell information från revisionen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Företrädare för revisionen redogör för aktuell information från revisionen.
Kommunen har fem revisorer varav tre representerar oppositionen. Enligt
12 kap. 1 § kommunallag (KL 2017:725) är revisonens uppgift att årligen
granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller
fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna
kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna ska också
bedöma om resultaten i den delårsrapport som enligt 11 kap. 16 § (KL) ska
behandlas av fullmäktige och årsredovisningen är förenliga med de mål
fullmäktige beslutat. I sin granskning biträds revisorerna av sakkunniga
som ska ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som behövs
för att kunna fullgöra uppdraget.
För revisorerna gäller bestämmelserna i kommunallagen, bestämmelser
som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning, utfärdade
ägardirektiv för kommunala företag samt Reglemente för Tierps kommuns
revisorer.
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Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2020-09-07

KS 2020/194

Anmälan av motioner
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna de inlämnade motionerna till kommunstyrelsen för
beredning.
Sammanfattning av ärendet

Följande motioner har lämnats in:
- Gratis mensskydd, Agnetha Andersson (V)
- Inför språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen, Joakim
Larsson (SD) och Jonhas Åker (SD)
Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Inlämnade motioner

Beslutet skickas till



Kommunstyrelsen
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Motion till kommunfullmäktige:
Inför gratis mensskydd på alla Tierp kommuns skolor

13 juni 2020

Mens är något som hälften av alla människor har. Trots att
mens är en naturlig del av vardagen kan det vara omgärdat av
tabun, skam och stigma och kan vara kontroversiellt att ens
nämna. Det begränsar personer som har mens liv och rörlighet
och därför är det viktigt att myter bekämpas, kunskapen ökar
och tabun bryts.
Hur gammal du är när du får mens kan variera mycket. Vissa får
mens redan vid tio års ålder medan det för andra kan dröja ända
upp till sexton år. Mensen kan komma plötsligt, och att det är
tabubelagt påverkar personer som har mens hälsa och
möjlighet att gå i skolan och leva jämställda liv.
I Skottland har parlamentet röstat igenom gratis mensskydd
för alla som har mens.
”Det här är inga lyxprodukter. De är nödvändiga och ingen i
Skottland ska behöva vara utan mensskydd”, sa
Labourpolitikern Monica Lennon som lade fram förslaget 2017.
En person med mens i Sverige lägger ungefär 100-150
kr/månad på mensskydd. Det blir en summa på 1 200-1 800
kronor per år. I genomsnitt har en person mens i ungefär 45 år,
vilket betyder att den då skulle betala mellan 54 000 och 81
000 kronor för mensskydd under sin livstid.

11

Att kostnadsfritt kunna erbjuda mensskydd i skolorna är en
trygghet för den som inte har råd eller möjlighet att köpa själv –
det bidrar till en mer jämlik hälsa och till att utjämna sociala och
ekonomiska skillnader. Med kostnadsfri tillgång till mensskydd i
skolan garanteras att ingen elev uteblir från skolan på grund av
mens.
Mens ska inte behöva vara en klassfråga.

Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta:
–

Att gratis mensskydd tillhandahålls av elevhälsan till
alla elever som har mens i kommunens skolor.

Agnetha Andersson
Ledamot
Vänsterpartiet
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Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2020-09-07

KS 2020/196

Anmälan av frågor
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att de inlämnande frågorna får ställas.
Sammanfattning av ärendet

Följande frågor har lämnats in:
 Fråga om pensionärsrådet, Viktoria Söderling (S)
Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Inlämnade frågor
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Fråga till Åsa Sikberg
Covid-19 påverkar oss alla men extra tydligt påverkar pandemin våra pensionärer. Sedan i
våras har alla 70+ hänvisats till att i så stor utsträckning som möjligt hålla sig isolerade eller i
alla fall distanserade. Under en sådan speciell tid så är dialogen mellan
pensionärsorganisationerna och kommunen extra viktig men rådsmötena har istället varit
inställda. Självklart ska vi inte utsätta våra rådsmedlemmar för risken med fysiska möten men
vi behöver mer än någonsin tidigare dialogen.
Mot bakgrund av detta frågar jag:
- Hur planerar du att hitta ett alternativt sätt att genomföra möten med pensionärsrådet under
resten av året?

2020-09-07
Viktoria Söderling (S)
Oppositionsråd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-08

§ 147
Dnr 2020/123

Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut om uppdrag till
kommunstyrelsen
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga återrapporteringen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 4 - 5 §§ ska nämnderna redovisa
till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har
lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§.
Verkställande av kommunfullmäktiges beslut återrapporteras till fullmäktige
två gånger om året. I rapporteringen redovisas samtliga uppdrag som är
pågående, ej ännu verkställda eller sedan senaste rapporteringen, slutförda.
Rapporteringen sker vanligtvis till kommunfullmäktige i juni och december.
Juni-rapporteringen flyttades i år till september till följd av covid-19.
Följande uppdrag till kommunstyrelsen är pågående eller ej ännu
verkställda:

Beslutsdatum Uppdrag
2019-11-05
§ 124

2019-12-12
§ 150

Ordförande sign

Återrapportering

KS 2019/361 Att utreda
Pågående.
möjligheten till bilfritt på
Centralgatan, mellan Södra
Esplanaden och Brunnsgatan,
och att utredningen tar ett
helhetsgrepp om trafiksituationen i Tierps centrum.
KS 2019/908
Pågående.
Grundskolans organisation.
Se över grundskolans
organisation och
lokalutnyttjande i syfte att
organisationen följer lagen
och att våra lokaler nyttjas på
ett optimalt sätt, att inga
större förändringar i
grundskolans organisation
Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-08

2019-12-12
§ 157

2020-02-25
§ 14

görs förrän utredningen
överlämnats till och hanterats
i kommunstyrelse och
fullmäktige, att överlämna
förslag till beslut till
kommunstyrelsen senast vid
sammanträdet i december
2020, för att därefter slutligt
fastställas av kommunfullmäktige i enlighet med
kommunallagen kap. 5 §1
KS 2018/278 Uppdrag till
Pågående.
förhandlingsdelegationen att
ta fram
tillämpningsanvisningar för
Reglemente-Ersättningar till
förtroendevalda-ERS 2018.
KS 2019/844 KommunfullUppdraget är mottaget
mäktiges presidium har fått i men ej påbörjat.
uppdrag att utarbeta förslag
till nytt Reglemente för
Tierps kommuns revisorer

Följande uppdrag till kommunstyrelsen är sedan senaste
återrapporteringen den 12 december 2019, slutförda:

Beslutsdatum Uppdrag

Återrapportering

2016-09-20
§ 96

KS 2016/601 Upprätta en
prioriteringslista för gångoch cykelvägar inom det
statliga vägnätet.

2017-06-13
§ 61

KS 2016.881 Att vidare
utreda föreningsservice i
samband med ombyggnation
av Kulturhuset Möbeln.

Slutfört
Många av cykelåtgärderna som nämns i
liggande plan samt
handlingsplan är redan
eller håller på att genomföras. En kommande
revidering av cykelplanen
med ny prioriteringslista
finns i planeringen.
Slutfört.
Under färdigställandet av
Möbeln pågick försök
med en föreningssamordnare. Kultur och fritid
har nu en föreningsservice som fungerar som

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-08

2017-10-31
§ 115

2019-04-09
§ 45

en lots in. Avtal är skrivet
med SISU (Idrottsutbildarna) för utbildning i
föreningskunskap och
andra insatser t ex föreläsningar.
KS 2017/309 Att låta
Slutfört.
tjänstemän vid Kultur och
I samband med
fritid undersöka intresset hos arrangemanget Konst på
ungdomar/medborgare
Väg har idéer kring
öppna väggar prövats.
gällande öppna väggar för
Öppna väggar för graffitti
graffitti i kommunen
är inte prioriterat. Omprövningar kan göras i
framtiden.
KS 2019/281 Uppdrag till
Slutfört.
TEMAB. Tillsammans med
Kommunfullmäktige
Östhammar Vatten AB,
fattade beslut §147/2019
genomföra en fördjupad
om avtal för leverans av
utredning av förutsättningarna dricksvatten mellan
för den långsiktiga vattenför- Östhammar Vatten AB
sörjningen, att, om förutsätt- och Tierps Energi &
Miljö AB (Dnr 2019/932)
ningar finns för långsiktig
vattenförsörjning, uppdra till
Tierps Energi & Miljö AB att
ingå avtal om försäljning av
vatten/gemensam vattenproduktion med Östhammar
Vatten AB. Innan avtalet
undertecknas ska det godkännas av kommunfullmäktige i respektive kommun

Beslutet skickas till



Sekretariatet

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (3)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-08-31

KS 2020/123

Återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till
kommunstyrelsen
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga återrapporteringen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 4 - 5 §§ ska nämnderna redovisa
till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har
lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§.
Verkställande av kommunfullmäktiges beslut återrapporteras till
fullmäktige två gånger om året. I rapporteringen redovisas samtliga
uppdrag som är pågående, ej ännu verkställda eller sedan senaste
rapporteringen, slutförda.
Rapporteringen sker vanligtvis till kommunfullmäktige i juni och
december. Juni-rapporteringen flyttades i år till september till följd av
covid-19.
Följande uppdrag till kommunstyrelsen är pågående eller ej ännu
verkställda:

Beslutsdatum Uppdrag
2019-11-05
§ 124

2019-12-12
§ 150

Återrapportering

KS 2019/361 Att utreda
Pågående.
möjligheten till bilfritt på
Centralgatan, mellan Södra
Esplanaden och Brunnsgatan,
och att utredningen tar ett
helhetsgrepp om trafiksituationen i Tierps centrum.
KS 2019/908
Pågående.
Grundskolans organisation.
Se över grundskolans
organisation och
lokalutnyttjande i syfte att
organisationen följer lagen
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2019-12-12
§ 157

2020-02-25
§ 14

och att våra lokaler nyttjas på
ett optimalt sätt, att inga
större förändringar i
grundskolans organisation
görs förrän utredningen
överlämnats till och hanterats
i kommunstyrelse och
fullmäktige, att överlämna
förslag till beslut till
kommunstyrelsen senast vid
sammanträdet i december
2020, för att därefter slutligt
fastställas av kommunfullmäktige i enlighet med
kommunallagen kap. 5 §1
KS 2018/278 Uppdrag till
Pågående.
förhandlingsdelegationen att
ta fram
tillämpningsanvisningar för
Reglemente-Ersättningar till
förtroendevalda-ERS 2018.
KS 2019/844 KommunfullUppdraget är mottaget
mäktiges presidium har fått i men ej påbörjat.
uppdrag att utarbeta förslag
till nytt Reglemente för
Tierps kommuns revisorer

Följande uppdrag till kommunstyrelsen är sedan senaste
återrapporteringen den 12 december 2019, slutförda:

Beslutsdatum Uppdrag

Återrapportering

2016-09-20
§ 96

KS 2016/601 Upprätta en
prioriteringslista för gångoch cykelvägar inom det
statliga vägnätet.

2017-06-13
§ 61

KS 2016.881 Att vidare
utreda föreningsservice i
samband med ombyggnation
av Kulturhuset Möbeln.

Slutfört
Många av cykelåtgärderna som nämns i
liggande plan samt
handlingsplan är redan
eller håller på att genomföras. En kommande
revidering av cykelplanen
med ny prioriteringslista
finns i planeringen.
Slutfört.
Under färdigställandet av
Möbeln pågick försök
med en föreningssamordnare. Kultur och fritid
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2017-10-31
§ 115

2019-04-09
§ 45

har nu en föreningsservice som fungerar som
en lots in. Avtal är skrivet
med SISU (Idrottsutbildarna) för utbildning i
föreningskunskap och
andra insatser t ex föreläsningar.
KS 2017/309 Att låta
Slutfört.
tjänstemän vid Kultur och
I samband med
fritid undersöka intresset hos arrangemanget Konst på
ungdomar/medborgare
Väg har idéer kring
öppna väggar prövats.
gällande öppna väggar för
Öppna väggar för graffitti
graffitti i kommunen
är inte prioriterat. Omprövningar kan göras i
framtiden.
KS 2019/281 Uppdrag till
Slutfört.
TEMAB. Tillsammans med
Kommunfullmäktige
Östhammar Vatten AB,
fattade beslut §147/2019
genomföra en fördjupad
om avtal för leverans av
utredning av förutsättningarna dricksvatten mellan
för den långsiktiga vattenför- Östhammar Vatten AB
sörjningen, att, om förutsätt- och Tierps Energi &
Miljö AB (Dnr 2019/932)
ningar finns för långsiktig
vattenförsörjning, uppdra till
Tierps Energi & Miljö AB att
ingå avtal om försäljning av
vatten/gemensam vattenproduktion med Östhammar
Vatten AB. Innan avtalet
undertecknas ska det godkännas av kommunfullmäktige i respektive kommun

Beslutet skickas till



Sekretariatet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-08

§ 148
Dnr 2020/87

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.
Följande motioner är obesvarade den 27 september 2020:









Mäta drogförekomst i avloppsvatten, Jonhas Åker (SD),
2019-12-12
Anställ fältassistenter, Jonas Nyberg (S), 2020-02-25
En dator till varje elev, Christina Holmström (S), 2020-04-27
Upprättelse av kommunalt beredskapslager, Simon Brännström
(SD), 2020-05-08
Motion - Inspelning och sändning av fullmäktige, Simon Brännström
(SD), 2020-05-08
Pris i ”Pekens anda”, Jonas Nyberg (S), 2020-06-16
Arbetsskor till personalen inom vård och omsorg, Viktoria Söderling
(S), 2020-06-16
Ätbara parker, Alexander Karlsson (V), 2020-06-16

Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till



Sekretariatet

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-08-28

KS 2020/87

Redovisning av ej besvarade motioner
Förslag till 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.
Följande motioner är obesvarade den 27 september 2020:









Mäta drogförekomst i avloppsvatten, Jonhas Åker (SD),
2019-12-12
Anställ fältassistenter, Jonas Nyberg (S), 2020-02-25
En dator till varje elev, Christina Holmström (S), 2020-04-27
Upprättelse av kommunalt beredskapslager, Simon Brännström
(SD), 2020-05-08
Motion - Inspelning och sändning av fullmäktige, Simon
Brännström (SD), 2020-05-08
Pris i ”Pekens anda”, Jonas Nyberg (S), 2020-06-16
Arbetsskor till personalen inom vård och omsorg, Viktoria
Söderling (S), 2020-06-16
Ätbara parker, Alexander Karlsson (V), 2020-06-16

Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till



Sekretariatet

I tjänsten
Kristina Sennblad
Enhetschef Ledningsstöd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-08

§ 149
Dnr 2020/644

Riktlinje för serveringstillstånd
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Riktlinje för serveringstillstånd från och med 22 september 2020
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva riktlinjer för serveringstillstånd antagna av kommunfullmäktige
§ 45/2011.
Sammanfattning av ärendet

Tierps kommuns riktlinjer för serveringstillstånd har behov av att
uppdateras i både utformning och innehåll. De gamla riktlinjerna har även
fått kritik vid den senaste revisionen från Länsstyrelsen. Med detta som
bakgrund har miljö- och hälsoskyddsenheten uppdaterat riktlinjerna.
Riktlinjerna ska ge sökande hjälp att veta om de kommer att kunna få de
tillstånd de önskar. De ska även hjälpa handläggare att fattabeslut på lika
grunder från fall till fall.
Riktlinjerna har förenklats och det som regleras i lagar och förordningar har
i vissa delar tagits bort. Delar där riktlinjerna har givit intryck av att ha fasta
gränser som inte är i enlighet med lagens syfte, har tagits bort. Tider och
riktlinjer har dock inte tagits bort, utan endast tydliggjorts.
Barnrättskonsekvenser

I alkohollagen står det att barn och ungas ska beaktas när serveringstillstånd
beviljas eller nekas. Detta ska speciellt tas i beaktande i miljöer där barn och
unga rör sig. Detta finns med i riktlinjerna.
Beslutsmotivering

De nya riktlinjerna uppfyller de lagkrav som finns och hanterar den kritik
som de tidigare riktlinjerna har fått. Därav bör de nya riktlinjerna antas.
Beslutsunderlag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2020-08-25

§ 112
Dnr 2020/644

Riktlinje för serveringstillstånd
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta Riktlinje för serveringstillstånd från och med 22 september 2020
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan.
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att upphäva riktlinjer för serveringstillstånd antagna av kommunfullmäktige
§ 45/2011.
Sammanfattning av ärendet

Tierps kommuns riktlinjer för serveringstillstånd har behov av att
uppdateras i både utformning och innehåll. De gamla riktlinjerna har även
fått kritik vid den senaste revisionen från Länsstyrelsen. Med detta som
bakgrund har miljö- och hälsoskyddsenheten uppdaterat riktlinjerna.
Riktlinjerna ska ge sökande hjälp att veta om de kommer att kunna få de
tillstånd de önskar. De ska även hjälpa handläggare att fattabeslut på lika
grunder från fall till fall.
Riktlinjerna har förenklats och det som regleras i lagar och förordningar har
i vissa delar tagits bort. Delar där riktlinjerna har givit intryck av att ha fasta
gränser som inte är i enlighet med lagens syfte, har tagits bort. Tider och
riktlinjer har dock inte tagits bort, utan endast tydliggjorts.
Barnrättskonsekvenser

I alkohollagen står det att barn och ungas ska beaktas när serveringstillstånd
beviljas eller nekas. Detta ska speciellt tas i beaktande i miljöer där barn och
unga rör sig. Detta finns med i riktlinjerna.
Beslutsmotivering

De nya riktlinjerna uppfyller de lagkrav som finns och hanterar den kritik
som de tidigare riktlinjerna har fått. Därav bör de nya riktlinjerna antas.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-08-11

KS 2020/644

Riktlinje för serveringstillstånd
Förslag till beslut

Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta Riktlinje för serveringstillstånd från och med 22 september 2020
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan.
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att upphäva riktlinjer för serveringstillstånd antagna av
kommunfullmäktige § 45/2011.
Sammanfattning av ärendet

Tierps kommuns riktlinjer för serveringstillstånd har behov av att
uppdateras i både utformning och innehåll. De gamla riktlinjerna har även
fått kritik vid den senaste revisionen från Länsstyrelsen. Med detta som
bakgrund har miljö- och hälsoskyddsenheten uppdaterat riktlinjerna.
Riktlinjerna ska ge sökande hjälp att veta om de kommer att kunna få de
tillstånd de önskar. De ska även hjälpa handläggare att fattabeslut på lika
grunder från fall till fall.
Riktlinjerna har förenklats och det som regleras i lagar och förordningar
har i vissa delar tagits bort. Delar där riktlinjerna har givit intryck av att ha
fasta gränser som inte är i enlighet med lagens syfte, har tagits bort. Tider
och riktlinjer har dock inte tagits bort, utan endast tydliggjorts.
Beslutsmotivering

De nya riktlinjerna uppfyller de lagkrav som finns och hanterar den kritik
som de tidigare riktlinjerna har fått. Därav bör de nya riktlinjerna antas.
Barnrättskonsekvenser

I alkohollagen står det att barn och ungas ska beaktas när
serveringstillstånd beviljas eller nekas. Detta ska speciellt tas i beaktande i
miljöer där barn och unga rör sig. Detta finns med i riktlinjerna.
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Inledning
Alkohollagen är en skyddslag som har som mål att minska alkoholens
skadeverkningar Det är ett samhällsintresse att det finns restauranger där människor
kan samlas, äta, dricka och umgås både till vardags och till fest. I samverkan med
restaurangägarna vill kommunen utveckla goda restaurangmiljöer och skapa bra
förutsättningar för krögarna att konkurrera på lika villkor. I alkohollagen finns det
krav på att kommunen ska ha riktlinjer som kompletterar alkohollagen. Dessa
riktlinjer ska göra det förutsägbart och enkelt att förutse om sökande kan få det
serveringstillstånd de vill.
Varje ansökan prövas i enlighet med alkohollagen och utifrån de förutsättningar
som gäller det individuella ärendet.
Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får inte säljas om det inte
föreligger rätt till det enligt alkohollagen och det krävs tillstånd för försäljning av
dessa drycker. Med försäljning förstås varje form av tillhandahållande av dryck mot
ersättning Försäljning till konsument benämns detaljhandel eller, om den sker för
förtäring på stället, servering. Annan försäljning benämns partihandel. Med
begreppet "lämna ut" avses tillhandahållande av alkohol vid försäljning.

Bakgrund och syfte
I Alkohollagen 8 Kap 9§ står det att:
”Kommunen ska tillhandahålla information om vad som gäller enligt denna lag och
anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i
kommunen.”
Dessa riktlinjer ska vara ett stöd för handläggningen av alla typer av
serveringstillstånd samt för de som söker tillstånd ska kunna veta vilka kriterier och
riktlinjer som gäller i deras ärenden.
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Behöver jag serveringstillstånd?
För att få sälja/servera alkohol behöver du serveringstillstånd. Detta gäller både för
servering till allmänheten och till slutna sällskap.
Serveringstillstånd krävs inte om serveringen uppfyller samtliga tre punkter nedan:
1. Det avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer (slutet sällskap), och
2. Det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden
för inköp av dryckerna, och
3. Det äger rum i lokaler där det inte finns ett serveringstillstånd.

Serveringstillstånd
Serveringstillstånd kan ges för servering till allmänheten eller till slutet sällskap.
Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod
(stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett
enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd). Stadigvarande tillstånd gäller tills
vidare. Kommunen får dock, om det finns särskilda skäl, begränsa tillståndets
giltighet till viss tid.
Tillfällig servering såväl till allmänheten som till slutna sällskap förutsätter att det
inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet varje vecka eller månad.
Om ett evenemang avser längre period än en månad ska det bedömas utifrån de
kriterier som gäller för stadigvarande serveringsverksamhet.
Ett serveringstillstånd gäller endast för den tillståndshavare som tillståndet är
utställt på och för den lokal som är angiven på beviset. Tillståndet kan inte överlåtas
till någon annan eller flyttas med till en annan lokal. Tillståndet gäller endast så
länge tillståndshavaren driver verksamhet i lokalen.

Tillfälliga tillstånd till allmänheten
Ett tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten kan bli aktuellt i samband med
festivaler och evenemang. Samma regler gäller som för prövning av stadigvarande
tillstånd. Tillståndet kan avse enstaka tidsperiod eller enstaka tillfälle. Med enstaka
tidsperiod avses några dagar upp till tre månader.







Alkoholservering ska ingå i ett seriöst evenemang.
Stor återhållsamhet gäller vid ansökningar i samband med idrottsevenemang
eller arrangemang som riktar sig till främst ungdomar.
Stor restriktivitet gäller för serveringstillstånd vid evenemang som förläggs i
samband med storhelger då många ungdomar är i rörelse, t.ex.
valborgsmässoafton, lucia samt dagar i nära anslutning till skolavslutningar
eller jullov.
Vid tillhandahållande av tillredd mat skall de krav på livsmedelshantering
som Miljö- och hälsoskyddsenheten ställer ska vara uppfyllda.
Serveringen ska bedrivas på avgränsad serveringsyta med lämpligt antal
sittplatser och acceptabla avgränsningar mot omgivningen.
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Betryggande tillsyn över serveringen ska ske, detta kan innebära att
förordnade vakter krävs vid speciell verksamhet eller speciella tider.
Det ska finnas serveringsansvarig personal som är lämpliga för uppgiften
och som är minst 20 år.
Serveringen startar normalt tidigast kl. 11.00. Sökande ska kunna motivera
att alkohol serveras tidigare.
Serveringen avslutas normalt senast kl. 01.00. Sökande ska kunna motivera
senare öppettider.

Särskilda villkor vid serveringstillstånd
Kommunen har möjlighet att förena serveringstillstånd med villkor. Villkoren får
endast användas för att motverka skadeverkningar av alkoholpolitisk art. Villkor
kan t.ex. vara:








vilka serveringslokaler som får utnyttjas och hur
att förordnade ordningsvakter ska finnas efter ett visst klockslag eller
vid vissa typer av evenemang
utbildning av personal
tydliga avgränsningar av serveringsutrymmet
att alkoholdrycker endast får serveras genom bordsservering
vilka serveringstider som ska gälla
hur och när en drinkbar får användas

Olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk
för människors hälsa
Saker att ta ställning till är:






polismyndighetens bedömning av risk för ordningsproblem vid
serveringsstället
kommunens kännedom om missförhållanden vid serveringsstället
särskilt känsliga områden i anslutning till ungdoms- och idrottsmiljöer
risker med överetablering
att uttalat barn- och ungdomsinriktade arrangemang ska vara alkoholfria

Miljö- och byggavdelningens bedömning av risk för störningar från
serveringslokalen och från eventuell uteservering ska tillmätas stor betydelse.
Kommunens kännedom om missförhållanden i serveringslokalen, brister i den
sökandes lämplighet eller övrig risk för missförhållanden ska vägas in. För att
motverka en osund utveckling i samband med alkoholservering ska särskild
uppmärksamhet riktas på:




områden som är särskilt känsliga ur ordningssynpunkt
områden där bostäder är belägna
särskilt känsliga områden i anslutning till ungdoms-, sport- och
idrottsmiljöer
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Nyetableringar i ovanstående områden ska bedömas restriktivt och
serveringsställets verksamhetsinriktning (målgrupp, matrestaurang, nöjesrestaurang
etc.) ska särskilt uppmärksammas. Vid nyetablering kan prövotid på
serveringstillståndet ges för att möjliggöra insamlandet av ett bredare underlag för
bedömning av om risk för olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller
särskild risk för människors hälsa föreligger.

Uteservering
I Ordningslagen finns grundläggande regler om uteserveringar. Alkoholservering på
uteservering regleras inte särskilt i Alkohollagen, utan samma regler som vid
bedrivande av alkoholservering i övrigt gäller även vid uteservering. För
uteservering ska förutom serveringstillstånd även upplåtelsetillstånd för tomtmark
finnas. Serveringsytan ska utgöras av sittplatser vid bord på en fysiskt avgränsad yta
i anslutning till restaurangen. För att bedriva uteservering krävs även
Polismyndighetens tillstånd. Serveringstillstånd för uteservering kan normalt sett
följa restaurangens ordinarie öppettider, dryckesslag och andra bestämmelser. Hela
tillståndet kan dock återkallas vid misskötsel av uteservering

Alkohollagens grundläggande bestämmelser för
serveringstillstånd
En ansökan om serveringstillstånd bedöms utifrån Alkohollagens (AL) krav.

Sökandens lämplighet
Serveringstillstånd får endast beviljas den som visar att han/ hon med hänsyn till
sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är
lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet
med de krav som ställs upp i Alkohollagen. Sökanden ska kunna visa att han/hon
med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva
verksamheten. Bevisbördan ligger alltså hos den sökande.
För bedömning av sökandes personliga lämplighet att bedriva serveringsverksamhet
gör Miljö- och hälsoskyddsenheten en så kallad vandelsprövning samt en prövning
av sökandes ekonomiska skötsamhet. Vid bedömning ska beaktas om sökande är
skyldig till brott och under senare år brutit mot exempelvis alkohollagstiftningen,
skattelagstiftningen eller andra lagstiftningar. Vid brottslighet som har anknytning
till rörelsen, narkotikabrott, trafiknykterhetsbrott, våldsbrott samt ekonomisk
brottslighet bör minst tre år förflyta sedan sökanden senast begick brott innan
serveringstillstånd kan komma ifråga. Den tid sökande avtjänat frihetsberövande
påföljd ska inte inräknas i denna tid. Även då ett serveringstillstånd har återkallats
bör minst tre år förflyta innan nytt tillstånd kan komma ifråga.
Den som inte har fyllt 20 år eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 §
Föräldrabalken får inte bedriva näringsverksamhet som innefattar försäljning av
alkoholdrycker. I företag och föreningar måste alla styrelsemedlemmar ha fyllt 20
år innan serveringstillstånd kan bli aktuellt.
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Kunskaper i alkohollagen
För att få serveringstillstånd enligt den nya alkohollagen ska den sökande visa att
han/hon har tillräckliga kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter
genom att avlägga ett prov. Huvudregeln är att denna kunskapsprövning alltid ska
ske.
Kommunen får göra undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov vid
ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap om ansökan avser ett
enstaka tillfälle.
Sökanden ska genom att avlägga ett kunskapsprov visa att han/hon har de
kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett
författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten. Sökanden ska kunna uppvisa
godkänt resultat på provet innan serveringstillstånd kan beviljas. Sökanden ska ges
möjlighet till två omprov. Kommunen har rätt att ta ut en avgift från sökanden för
tillhandahållande av provet.

Krav på mat och lokaler
Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av
tillståndshavaren. Särskilt tillstånd kan dock meddelas för flera tillståndshavare att
utnyttja ett gemensamt utrymme.
Lokalen ska vara godkänd av Räddningstjänsten och livsmedelsverksamheten i
lokalen ska vara godkänd eller registrerad hos Miljö- och hälsoskyddsenheten .
Serveringsstället ska vara lämpligt för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt.
Gästtoaletter ska finnas i tillräckligt antal. Personaltoalett ska finnas för de
anställda.
Serveringslokalen ska vara överblickbar för personalen. Serveringslokalen ska ha
tillräckligt antal sittplatser för gäster. Bordsservering ska uppta en större del av
serveringsytan. Lokal och möbler ska vara av rimlig standard (restaurangmiljö). Om
det finns en drinkbar får den endast ta i anspråk en mindre del av serveringsställets
totala yta och vara belägen i nära anslutning till matsalen.
Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får endast beviljas om
serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt
tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett
varierat utbud av maträtter.
Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten får beviljas om serveringsstället
tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Detsamma gäller tillstånd för
servering till slutet sällskap.
Tillstånd för servering av starköl och vin i foajéer till teater eller konsertlokal under
paus i föreställning eller konsert får beviljas utan krav på matservering. Det ställs
inte heller krav på matservering vid provsmakning enligt 8 kap 6 eller 7 §
Alkohollagen.
Tillståndsbevis från myndigheter ska alltid finnas tillgängliga i lokalen.
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Krav på personal
Tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ska ha tillsyn
över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela
serveringstiden. (Det sista gäller dock inte vid rumsservering.) Den som är
serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till
sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt. Tillståndshavaren ska till
kommunen anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för serveringen
av alkoholdrycker. Tillståndshavaren ska även upplysa dem som är utsedda till att
vara serveringsansvariga om vad detta innebär.

Yttrande från polis och räddningstjänst
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd får inte beviljas utan att polisens och
räddningstjänstens yttranden har erhållits. Detsamma gäller, om det inte rör sig om
arrangemang av endast obetydlig omfattning, tillfälligt serveringstillstånd för
servering till allmänheten eller slutet sällskap.

Avslag
Ett avslag på en ansökan om tillstånd måste alltid motiveras, antingen med
hänvisning till sökanden eller serveringsstället eller till att olägenheter i form av
ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa kan befaras uppstå.
Skälen för bedömningen måste preciseras i beslutet. Ibland ingår svåra avvägningar
vid tillståndsprövningen där olika intressen ställs mot varandra.
Alkohollagstiftningen har dock tillkommit för att begränsa alkoholens
skadeverkningar och är i första hand en social skyddslagstiftning. I de fall
alkoholpolitiska hänsyn ställs mot företagsekonomiska eller näringspolitiska ska de
alkoholpolitiska därför ha företräde.

Allmänna principer för alkoholservering
Alkoholservering ska ingå i ett seriöst sammanhang. Serveringstillstånd till
nöjesanläggningar med speciell inriktning på en ungdomlig publik (upp till 20 år)
ska bedömas med stor restriktivitet. Detta gäller också vid tillståndsprövning för
servering på eller vid idrottsanläggning, eftersom samhällets grundläggande
alkoholpolitiska värdering är att idrott och alkohol inte är förenligt.
Försäljning av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste
mån förhindras. Den som säljer alkoholdrycker ska se till att ordning och nykterhet
råder på försäljningsstället. Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är
märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel. Alkoholdrycker får
heller inte lämnas ut om det finns särskild anledning att anta att varan är avsedd att
lämnas till en person som är minderårig eller märkbart påverkad. Den som serverar
alkoholdrycker ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått rätt ålder.
Tillståndshavaren ansvarar för att alkoholservering sker enligt Alkohollagen.
Tillståndshavaren ansvarar även för att ingen diskriminering sker på eller i
omedelbar anslutning till serveringsstället.
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Serveringstider
Enligt alkohollagen är normaltiden för servering av spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa drycker 11.00-01.00. Kommunen får besluta om andra tider för
servering.








I Tierps kommun är normaltiden för servering 11.00-01.00.
Stor restriktion gäller med tillstånd utanför dessa tider. Varje tillstånd
kommer bedömas från fall till fall.
Beslut om senare öppettid är i normal fallet förenat med krav på
ordningsvakter. Särskild hänsyn ska tas till närboende (ljudnivån, särskilda
riktlinjer kan finnas efter kl 22.00).
Vid ansökan om serveringstid efter klockan 01.00 ska polisens synpunkter
ges stor betydelse. Det är därför viktigt att sökanden motiverar varför senare
serveringstid önskas.
Kommunstyrelsen/Jävsnämnden ska i varje enskilt fall beakta olägenheter
och risker som kan uppstå i samband med utsträckning av serveringstiden.
Om det föreligger risk för olägenheter kan kommunen besluta om annan
serveringstid.
Vid brister i ordning och nykterhet kan serveringstiden inskränkas.

Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.
Om en restaurang har serveringstid 11.00-01.00 ska alltså restaurangen vara utrymd
senast 01.30. Efter den tiden får endast restaurangens personal vara kvar i lokalen
och ingen servering får ske.

Alkoholfria ungdomsmiljöer
Miljöer där ungdomar under 18 år ofta vistas ska hållas alkoholfria och endast i
undantagsfall kan serveringstillstånd beviljas där. Exempel på sådana miljöer är en
biograffoajé och en idrottsanläggning såsom en simhall.

Marknadsföring och happy hour
Det är inte tillåtet att marknadsföra varor, tjänster eller arrangemang med hjälp av
alkoholdrycker. Man kan alltså inte annonsera "köp en bil - få en flaska likör" eller
bjuda kunder i frisörsalongen på vin medan de väntar. Det är heller inte tillåtet att
ha kampanjer på alkoholdrycker, såsom ”köp två – betala för en”. Det är däremot
tillåtet med prissänkning på alkoholdrycker under viss tid på dagen, så kallad happy
hour. Då ska även priset på mat och lättdrycker sänkas i samma procentsats.

Kassaregister
Den som innehar serveringstillstånd är skyldig att registrera all försäljning i
kassaregister och vid varje försäljning erbjuda kunden ett av registret framställt
kvitto. Enligt Folkhälsomyndigheten ska restaurangen ta fram ett kvitto även om
kunden säger sig inte vilja ha ett kvitto. Följande uppgifter ska finnas på kvittot:
 tillståndshavarens namn
 organisationsnummer
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år, datum och klockslag
löpnummer för försäljningen
identitet på varje enskild kassaapparat
försäljningsbeloppet med moms specificerad
varuslag
betalningssätt

Restaurangrapport
Tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd ska varje år skicka in en
restaurangrapport till kommunen. I restaurangrapporten ska tillståndshavaren bland
annat rapportera hur stor omsättningen har varit på mat, alkoholhaltiga drycker och
alkoholfria drycker.
Restaurangrapporten ligger till grund för kommunens tillsynsavgift.
Serveringsställen med hög omsättning på alkoholdrycker bedöms oftast behöva mer
tillsyn och får därmed en högre tillsynsavgift.
Underlåtelse att skicka in restaurangrapport kan leda till erinran, varning eller
återkallelse av serveringstillstånd.

Handläggningstider och avgifter
Observera att handläggningstiden, framför allt för tillfälliga tillstånd, kan vara
betydligt längre under till exempel jul och sommar på grund av semestrar och
många ansökningar. Om ansökan inte är komplett kan handläggningstiden öka. Se
därför till att bifoga alla handlingar som krävs för din ansökan. Erfarenhet har visat
att beslut om avslag ibland tar något längre tid. Det är viktigt att poängtera att
rättssäkerheten är viktigare än tidsaspekten och att varje nyansökan ska utredas
grundligt.
Kommunen tar ut en ansökningsavgift med stöd av alkohollagen. Avgiften
återbetalas inte vid avslag. För aktuell taxa, se kommunens taxa för prövning och
tillsyn enligt Alkohollagen.

Tillsyn
Folkhälsomyndigheten utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden av
Alkohollagen och har rätt att meddela allmänna råd till vägledning för lagens
tillämpning. Länsstyrelsen utövar tillsyn inom länet och ska biträda kommunerna
med råd i deras verksamhet.
Den omedelbara tillsynen av restaurangerna sköts i Tierps kommun av Miljö- och
hälsoskyddsenheten och polisen. De har också tillsynsansvar över servering av och
detaljhandel med folköl (öl klass II). Syftet med tillsynen är att förebygga och rätta
till brister som kan uppstå vid servering av alkoholdrycker och försäljning av folköl.
Kommunens tillsynsplan ska bidra till att tillsynsarbetet sker strukturerat med
mätbara och uppföljningsbara mål.
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Tillsynsmyndigheterna har rätt till tillträde till lokaler och rätt att ta del av
bokföring och andra handlingar som berör verksamheten. Tillsynen i kombination
med möjligheter till sanktioner är det viktigaste instrumentet för att
restaurangverksamheten ska kunna bedrivas enligt gällande lagar och bestämmelser.
Att så sker så långt det är möjligt är en förutsättning för att branschens aktörer ska
kunna konkurrera på sunda och lika villkor.
Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får endast ske
av den som har beviljats serveringstillstånd. Av Alkohollagen framgår att servering
endast får ske i sådan omfattning och i sådana former att skador eller brister i
ordning och nykterhet på serveringsställena inte uppstår. Som ett särskilt skydd för
ungdomar finns även åldersgränser angivna i lagen. De förutsättningar som gäller
för serveringstillstånd ska vara uppfyllda även efter att tillstånd beviljats. Dessa
principer ligger till grund för Tierps kommuns tillsynsarbete riktat mot innehavare
av serveringstillstånd.
Miljö- och hälsoskyddsenheten alkoholtillsyn består av en planerad och en
händelsestyrd del. Den planerade tillsynen sker på eget initiativ och ska utgöra cirka
60 % av alkoholhandläggarens totala tillsynstid. Tillsynen kan grovt delas upp i tre
delar, förebyggande tillsyn, inre tillsyn och yttre tillsyn. Mycket av den
förebyggande och inre tillsynen kan göras på kontorstid medan den yttre tillsynen
förutsätter inspektion på restaurangen företrädesvis kvälls- och nattid.

Förebyggande tillsyn
Förebyggande tillsyn ska ske genom information, rådgivning och utbildning för att
skapa en god grund för dialog, förståelse och samarbete mellan kommunen och
tillståndsinnehavarna. Syftet med den förebyggande tillsynen är naturligtvis att
förebygga problem, men även att tillståndshavarna aldrig ska kunna åberopa
okunskap om vad som gäller inom aktuellt område.

Inre tillsyn
Den inre tillsynen är av administrativ karaktär och består främst av kontroll och
uppföljning av tillståndshavarnas personliga och ekonomiska förhållanden. Det sker
genom remissförfarande till t ex Skatteverket, Kronofogden, Polismyndigheten och
Räddningstjänsten. Den inre tillsynen omfattar också granskning av den årliga
restaurangrapporten från tillståndsinnehavarna. Till den inre tillsynen räknas även
en fortlöpande övervakning av restaurangernas marknadsföring i annonser och på
webben.

Yttre tillsyn
Med yttre tillsyn menas den tillsyn som kommunen gör på serveringsstället i syfte
att följa upp att verksamheten bedrivs enligt Alkohollagens bestämmelser.
Exempelvis kontrolleras att servering av alkoholdrycker inte görs till minderåriga
eller märkbart påverkade personer. Den yttre tillsynen kan ske av kommunen
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separat eller i samverkan med andra myndigheter, exempelvis Polismyndigheten,
Skatteverket eller Räddningstjänsten.

Sanktioner
Erinran/Varning
En kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller i
allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning om denne:
1. inte uppfyller de krav som gällde för tillståndets beviljande, eller
2. inte följer de bestämmelser som gäller för servering enligt Alkohollagen
(2010:1622) eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av
lagen.

Återkallelse
En kommun ska återkalla ett serveringstillstånd om:
1. tillståndet inte längre utnyttjas,
2. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på
serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren har
ingripit
3. tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt gäller för
tillståndet på ett sådant sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande
åtgärd
4. har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett
varningen har rättats till.
Om flera tillståndshavare har utnyttjat ett gemensamt serveringsutrymme enligt 8
kap. 14 § andra stycket AL får i stället tillståndet för gemensamt serveringsutrymme
återkallas om det inte kan utredas vilken tillståndshavare som är ansvarig för en
händelse som ska föranleda återkallelse av serveringstillståndet.
Om ett serveringstillstånd har återkallats på grund av misskötsel enligt punkt 2 eller
3 bör minst tre år förflyta innan nytt tillstånd kan komma ifråga.

Servering och detaljhandel med folköl
Folköl får säljas utan att det fordras särskilt tillstånd. Detta innebär att tillsynen av
försäljningsställen som tillhandahåller folköl är särskilt viktiga.
Ställen som önskar servera eller bedriva detaljhandel med folköl måste vara
godkända eller registrerade för livsmedelsverksamhet hos Miljö- och
hälsoskyddsenheten. De måste även kunna servera mat. Att endast erbjuda ett
kioskutbud bestående av exempelvis godis, chips, kakor och kaffe är inte
tillräckligt.
Servering eller detaljhandel med folköl ska anmälas till Miljö- och
hälsoskyddsenheten. Försäljning får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts.
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Den som bedriver servering eller detaljhandel med folköl ska utöva särskild kontroll
(egenkontroll) över försäljningen och se till att personalen har goda kunskaper om
vad som gäller för försäljningen. För egenkontrollen ska det finnas ett särskilt
program. Mall som kan användas för att ta fram ett sådant egenkontrollprogram
finns att hämta hos Miljö- och hälsoskyddsenheten och på kommunens hemsida.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-08

§ 150
Dnr 2020/256

Försäljning av gamla brandstationen
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastigheten Tierp 61:1, Gamla Brandstationen i centrala Tierp försäljs till
Trebo Fastigheter AB för utveckling av området med bostäder.
Sammanfattning av ärendet

Uppsala Brandförsvar och Region Uppsala/Ambulans har under 2019
avslutat sitt hyresavtal med Tierps kommun och flyttat till nya lokaler. Detta
innebär nu att lokalerna i den Gamla Brandstationen på Sveavägen nu står
utan hyresgäst. Detaljplanen för området är generös när det gäller
byggrätter, och uppgiften från politiskt håll var att man önskade bostäder på
fastigheten.
Kommunen har under 2019 haft fastigheten utlagd på markanvisning under
perioden maj – september utan att få in anbud som uppfyllt ställda villkor.
Uppdraget att se över en försäljning kom från politiskt håll i slutet av 2019.
Barnrättskonsekvenser

Anbudsgivarens avsikt är att bygga bostäder som lämpar sig för alla –
ensamstående likväl som barnfamiljer. Innergården kommer att planeras för
bland annat lekplats och utomhusaktiviteter. På gångavstånd från fastigheten
finns skola, idrottshall och kulturhus, simhall, idrottsarena, motionsspår och
utegym.
För den som önskar finns också närhet till tågstation som trafikerar både
söderut och norrut och ger möjligheter till ytterligare utbud av både skola
och fritidsaktiviteter.
Beslutsmotivering

Fastigheten lades ut till försäljning 2019-12-19 med en sista anbudsdag
2020-02-28. Det inkom två anbud som uppfyllde inlämningskraven, vilka
senare drogs tillbaka med anledning av rådande pandemi. En av
anbudsgivarna återkom med ett nytt bud och förbehåll om att inte binda sig
vid att bygga bostäder. Kommunen har fått in ytterligare två anbud.
Förslaget är att sälja fastigheten till den av anbudsgivarna som önskar bygga
bostäder på fastigheten i enlighet med markanvisningen som beslutades av
kommunfullmäktige.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-08
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kommunen säljer fastigheten Tierp 61:1 om totalt 5 518 kvm till ett
försäljningspris om 5,4 mkr enligt inlämnat anbud. Totalt bokfört värde
inom kommunkoncernen är 3,9 mkr kr. Detta genererar ett överskott på ca
1,5 mkr.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkanden
Viktoria Söderling (S) yrkar att fastigheten ska säljas till högstbjudande,
Tuva Fastighets AB.
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta
liggande förslag.
Beslutsunderlag









Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 57/2020
Handläggarens tjänsteutlåtande
Inlämnat anbud/avsiktsförklaring Trebo Fastigheter AB
Köpekontrakt
Kartbilaga
Dp
Registreringsbevis Trebo Fastigheter AB

Beslutet skickas till








Randi Graungaard, Kommundirektör
Lars Ingeberg, Näringslivschef
Thomas Kihlström, Chef tillväxt och samhällsbyggnad
Maria Pettersson, Chef Förvaltning och genomförande
Veikko Niemi, Ekonomichef
Cecilia Martinelle, Ekonom Samhällsbyggnadsenheten

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-08-25

§ 57
Dnr 2020/256

Försäljning av gamla brandstationen
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att fastigheten Tierp 61:1, Gamla Brandstationen i centrala Tierp försäljs till
Trebo Fastigheter AB för utveckling av området med bostäder.
Sammanfattning av ärendet

Uppsala Brandförsvar och Region Uppsala/Ambulans har under 2019
avslutat sitt hyresavtal med Tierps kommun och flyttat till nya lokaler. Detta
innebär nu att lokalerna i den Gamla Brandstationen på Sveavägen nu står
utan hyresgäst. Detaljplanen för området är generös när det gäller
byggrätter, och uppgiften från politiskt håll var att man önskade bostäder på
fastigheten.
Kommunen har under 2019 haft fastigheten utlagd på markanvisning under
perioden maj – september utan att få in anbud som uppfyllt ställda villkor.
Uppdraget att se över en försäljning kom från politiskt håll i slutet av 2019.
Barnrättskonsekvenser

Anbudsgivarens avsikt är att bygga bostäder som lämpar sig för alla –
ensamstående likväl som barnfamiljer. Innergården kommer att planeras för
bland annat lekplats och utomhusaktiviteter. På gångavstånd från fastigheten
finns skola, idrottshall och kulturhus, simhall, idrottsarena, motionsspår och
utegym.
För den som önskar finns också närhet till tågstation som trafikerar både
söderut och norrut och ger möjligheter till ytterligare utbud av både skola
och fritidsaktiviteter.
Beslutsmotivering

Fastigheten lades ut till försäljning 2019-12-19 med en sista anbudsdag
2020-02-28. Det inkom två anbud som uppfyllde inlämningskraven, vilka
senare drogs tillbaka med anledning av rådande pandemi. En av
anbudsgivarna återkom med ett nytt bud och förbehåll om att inte binda sig
vid att bygga bostäder. Kommunen har fått in ytterligare två anbud.
Förslaget är att sälja fastigheten till den av anbudsgivarna som önskar bygga
bostäder på fastigheten i enlighet med markanvisningen som beslutades av
kommunfullmäktige.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-08-25
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kommunen säljer fastigheten Tierp 61:1 om totalt 5 518 kvm till ett
försäljningspris om 5,4 mkr enligt inlämnat anbud. Totalt bokfört värde
inom kommunkoncernen är 3,9 mkr kr. Detta genererar ett överskott på ca
1,5 mkr.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkanden

Viktoria Söderling (S) yrkar att fastigheten ska säljas till högstbjudande.
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till Viktoria Söderlings yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta
liggande förslag.
Beslutsunderlag








Handläggarens tjänsteutlåtande
Inlämnat anbud/avsiktsförklaring Trebo Fastigheter AB
Köpekontrakt
Kartbilaga
Dp
Registreringsbevis Trebo Fastigheter AB

Beslutet skickas till








Randi Graungaard, Kommundirektör
Lars Ingeberg, Näringslivschef
Thomas Kihlström, Chef tillväxt och samhällsbyggnad
Maria Pettersson, Chef Förvaltning och genomförande
Veikko Niemi, Ekonomichef
Cecilia Martinelle, Ekonom Samhällsbyggnadsenheten

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-08-11

KS 2020/256

Försäljning av Gamla Brandstationen i Tierp
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att fastigheten Tierp 61:1, Gamla Brandstationen i centrala Tierp försäljs
till Trebo Fastigheter AB för utveckling av området med bostäder.
Sammanfattning av ärendet

Uppsala Brandförsvar och Region Uppsala/Ambulans har under 2019
avslutat sitt hyresavtal med Tierps kommun och flyttat till nya lokaler.
Detta innebär nu att lokalerna i den Gamla Brandstationen på Sveavägen
nu står utan hyresgäst. Detaljplanen för området är generös när det gäller
byggrätter, och uppgiften från politiskt håll var att man önskade bostäder
på fastigheten.
Kommunen har under 2019 haft fastigheten utlagd på markanvisning under
perioden maj – september utan att få in anbud som uppfyllt ställda villkor.
Uppdraget att se över en försäljning kom från politiskt håll i slutet av 2019.
Beslutsmotivering

Fastigheten lades ut till försäljning 2019-12-19 med en sista anbudsdag
2020-02-28. Det inkom två anbud som uppfyllde inlämningskraven, vilka
senare drogs tillbaka med anledning av rådande pandemi. En av
anbudsgivarna återkom med ett nytt bud och förbehåll om att inte binda sig
vid att bygga bostäder. Kommunen har fått in ytterligare två anbud.
Förslaget är att sälja fastigheten till den av anbudsgivarna som önskar
bygga bostäder på fastigheten i enlighet med markanvisningen som
beslutades av kommunfullmäktige.
Barnrättskonsekvenser

Anbudsgivarens avsikt är att bygga bostäder som lämpar sig för alla –
ensamstående likväl som barnfamiljer. Innergården kommer att planeras
för bland annat lekplats och utomhusaktiviteter. På gångavstånd från
fastigheten finns skola, idrottshall och kulturhus, simhall, idrottsarena,
motionsspår och utegym.
För den som önskar finns också närhet till tågstation som trafikerar både
söderut och norrut och ger möjligheter till ytterligare utbud av både skola
och fritidsaktiviteter.
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2 (2)

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kommunen säljer fastigheten Tierp 61:1 om totalt 5 518 kvm till ett
försäljningspris om 5,4 mkr enligt inlämnat anbud. Totalt bokfört värde
inom kommunkoncernen är 3,9 mkr kr. Detta genererar ett överskott på ca
1,5 mkr.
Beslutsunderlag








Handläggarens tjänsteutlåtande
Inlämnat anbud/avsiktsförklaring Trebo Fastigheter AB
Köpekontrakt
Kartbilaga
Dp
Registreringsbevis Trebo Fastigheter AB

Beslutet skickas till








Randi Graungaard, Kommundirektör
Lars Ingeberg, Näringslivschef
Thomas Kihlström, Chef tillväxt och samhällsbyggnad
Maria Pettersson, Chef Förvaltning och genomförande
Veikko Niemi, Ekonomichef
Cecilia Martinelle, Ekonom Samhällsbyggnadsenheten

I tjänsten
Maria Pettersson
Chef Förvaltning och genomförande
Tillväxt och samhällsbyggnad
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Avsiktsförklaring Tierp 61:1
Vi har för avsikt att utveckla fastigheten med hyresbostäder för egen förvaltning.
Vi har tänkt bygga 10st lägenheter i befintliga tegelbyggnad varav 8st 2rok & 2st 4rok med
total Boaera på 596kvm. Uteplatser och balkonger kommer byggas till. Garagebyggnad rivs
för att ge plats för 2st 4plans hus med 20 lägenheter vardera. I hörnet planerar vi för 12st
lägenheter i 2plans utförande. Så totalt kommer vi bebygga fastigheten med 62st lägenheter
i blandade storlekar från 1rok 39kvm upp till 4rok 110kvm.
4 Planshusen

2 Planshusen

TREBO FASTIGHETER AB
74

Tidplan
Kontraktsskrivning och handpenning kan betalas omgående.
Tillträde sker förslagsvis 2020-11-02
Bygglov för ombyggnation 10 lägenheter påbörjas efter kontraktsskrivning och skickas in till
kommunen senast dec 2020.
Etapp1: Befintlig Byggnad. Bygglov sökas senast 31/12 2020 (Inflytt av samtliga 10st
lägenheter sker under 2021)
Etapp2: 2-Planshusen med 12lgh, Bygglov sökas senast 31/12 2021 (Stomme uppe inom
24mån)
Etapp3: 4-Planshusen med 40lgh, Rivningslov och Bygglov ska vara sökta inom 24mån

TREBO FASTIGHETER AB
75

Kriterier
Bidragande till ökad sysselsättning
Vi tar gärna emot praktikanter, vi är ett företag som satsat på unga personer vilket resulterat
i en väldigt ung medelålder. På detta projekt finns också väldigt mycket enkla
rivningsmoment att hjälpa till med.
Miljöanpassad byggnation
Vi kommer att söka investeringsstöd för hyresrätter som i sin tur ställer krav på att max
utnyttja 88% av BBR:s energikrav. Med det sagt kommer vi bygga energisnålt. Vid rivning
kommer mycket material återanvändas i vårat fastighetsbestånd. Radiomasten kommer vi
bygga om till en skylt för vår butik/kontorsfastighet vid Gävle Bro, undertaket i tegelbyggnad
kommer vi montera i en av våra kontorsfastigheter och garageportar kommer vi demontera
och återmontera vid en industrifastighet som vi äger i Falun.
Byggnation med blandade funktioner
Källaren i tegelhuset kommer ha mycket ytor, först kommer vi bygga tvättstuga och
lägenhetsförråd. Sedan kommer Gym, Pingisbord och eventuell relax att inrymmas för ökad
trivsel.
Kortfattad programförklaring
Dom mervärden vi kommer att medföra är att först och främst bygga bra och moderna
lägenheter med ljusa och öppna planlösningar kombinerat med moderna och påkostade
materialval i kök och badrum samt tillgång till altan, balkong och uteplats till en vettig
månadskostnad. Investeringsstödet begränsar normhyran till 1450:-/kvm. Se lista nedan:

Antal rum Lgh yta
1
39
2
54
3
73
4
98

Korrig- RH
Norm -91
erings tal
hyra 77m²
Årshyra poäng -91
3 rok
Lgh
67 350
73
1450
86 750
94
1450
107 950
117
1450
135 600
147
1450

Månadsavgift

Vi kommer även att anordna lekplatser och utomhusaktivet på innergården.
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5612
7229
8995
11 300

Trebo Fastigheter AB
Vi har precis bytt namn på Rörfokus Fastigheter AB till Trebo Fastigheter AB för att profilera
oss bättre som en seriös aktör inom hyresbostäder. Vi äger idag 54 hyreslägenheter fördelat
på 4st fastigheter. Totalt äger vi 14st fastigheter fördelat på kontor, industri, butik och
projektutveckling för kommande hyresbostäder i nyproduktion.
Vi har precis köpt mark i Liljebacken i Skutskär där vi 1/7 skickat in bygglov för 30st
hyreslägenheter i 2-planshus. Planerad byggstart Oktober 2020.
Södermalmstorg Gävle 23 lägenheter, garage och 3st lokaler.

TREBO FASTIGHETER AB
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Storvik 24 lägenheter fördelat på 4st huskroppar

TREBO FASTIGHETER AB
78

Vårat Bud för Tierp 61:1

5 400 000 SEK

Mattias Karlsson
Trebo Fastigheter AB

TREBO FASTIGHETER AB
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-05-28

§ 99
Dnr 2019/405

Markanvisning Gamla brandstation
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna underlag för markanvisning avseende försäljning i av
fastigheten Tierp 61:1, Gamla Brandstationen i Tierp.
Sammanfattning av ärendet

Ny Räddningsstation är uppförd i Tierp, vilket innebär att samtliga
verksamheter i Gamla Brandstationen flyttar ut under hösten 2019. Detta
gör det möjligt att sälja fastigheten för bostadsändamål. Detta görs genom
ett anbudsförfarande som erbjuds via markanvisning till intresserade
exploatörer/byggherrar samt annonsering på kommunens hemsida.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kommunen avser att sälja fastigheten Tierp 61:1 för ett pris/kvm BTA
enligt oberoende värdering. Kommunen har ett ingående bokfört värde 2019
på fastigheten (byggnad och mark) om ca 5,9 miljoner kronor. Inga
momskonsekvenser från kommunens sida. Det kommunala fastighetsbolaget
TKAB har i dagsläget ett ingående bokfört värde 2019 på 469 000 kr.
Kostnad för justering av moms kan tillkomma.
En försäljningsintäkt på 10 miljoner kronor förväntas enligt värdering.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Underlag för markanvisning Tierp 61:1 Gamla Brandstationen

Beslutet skickas till




Verksamhetschef Tillväxt och samhällsbyggnad
Exploateringsansvarig

Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-08

§ 153
Dnr 2020/684

Fortsatta åtgärder för att mildra effekterna för det lokala
näringslivet med anledning av coronaviruset
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, för perioden 1 januari – 31
december 2020, besluta
att inte ta ut någon markupplåtelseavgift för restaurangers uteserveringar,
att reducera tillsynsavgiften för serveringstillstånd till 0 kr,
att återbetala de tillsynsavgifter för serveringstillstånd som betalats under
året innan beslutet att reducera avgifter till 0 kr,
att ombudgetera konsekvenserna av dessa beslut om totalt 163 500 kr från
resultatet till Medborgarservice samt
även att beslutet taget 5 mars 2020 förlängs till att gälla fram till
31 december 2020 i enlighet med nedan,
att korta betaltiden till leverantörer för att bidra till att stärka företagens
likviditet,
att förlänga tidsfristen för att betala utställda fakturor från kommunen till
näringslivet till 31 december 2020,
att vara generös med att bevilja ytterligare anstånd med betalning av
utställda fakturor till näringslivet vid behov,
att skjuta upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioritera
verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden,
att underlätta för butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet
på gator och torg,
att uppmana de kommunala bolagen att agera enligt ovanstående i den mån
de berörs och fatta likalydande beslut.
Sammanfattning av ärendet

I mars månad beslutade Kommunstyrelsen att skjuta upp uttag av avgifter
för att ge företagen en chans att ta sig igenom pandemin utan allt för stora
Ordförande sign

Justerare sign
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Kommunstyrelsen
2020-09-08
effekter. Då var det fortfarande oklart hur länge pandemin skulle pågå och
hur länge restriktionerna avseende trängsel mm skulle vara kvar. Det
beslutades även att utredning avseende konsekvenser av att reducera
avgifter till 0 kr avseende arrende/hyror för uteserveringar, tillståndsgivning
gällande alkohol, tobak, folköl, receptfria läkemedel, livsmedelstillsyn och
miljötillsyn skulle göras.
• Miljötillsyn och livsmedelstillsyn.
Ska enligt lag finansieras med tillsynsavgifter. Reducering av avgift därför
inte möjlig.
• Tillstånd för tobak, folköl och receptfria läkemedel.
Bedömningen är att dessa områden inte har påverkats av pandemin i en
sådan grad att det är motiverat att ta bort avgifterna.
• Serveringstillstånd samt markupplåtelse för uteserveringar.
Inom detta område har påverkan utav pandemin varit påtaglig.
Nu folkhälsomyndigeten gör bedömningen att många av restriktionerna
kommer kvarstå åtminstone resterande delen av detta år är förslaget att
besluta om avgiftsbefrielse avseende serveringstillstånd.
Barnrättskonsekvenser

Direkta barnkonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet annat än indirekt.
Beslutsmotivering

Företagens överlevnad är av stor vikt för Tierps kommuns invånare. Dels
för att de bidrar till sysselsättning dels för att det ger invånarna tillgång till
service i närområdet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ingen markupplåtelseavgift: ca 3 500 kr
Ingen tillsynsavgift för serveringstillstånd: ca 160 000 kr
Kostnaderna bokförs som extra kostnader inom Corona som kommunens
övriga Coronakostnader på aktivitet 020 för eventuell ersättning.
Då medborgarservice inte har haft möjlighet att planera för intäktsbortfallet
föreslås en ombudgetering från resultatet till medborgarservice ansvar
13105 verksamhet 7722 med 160 000 kr och ansvar 13103 verksamhet
2101 med 3500 kr.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Tjänsteutlåtande KS 2020/323
Beslut KS 2020/323

Ordförande sign

Justerare sign
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Beslutet skickas till






Ekonomienheten
Ekonomichefen
Kommundirektören
Verksamhetschef Medborgarservice

Ordförande sign

Justerare sign
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1 (3)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-09-01

KS 2020/684

Fortsatta åtgärder för att mildra effekterna för det lokala
näringslivet med anledning av coronaviruset
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, för perioden 1 januari –
31 december 2020, besluta
att inte ta ut någon markupplåtelseavgift för restaurangers uteserveringar,
att reducera tillsynsavgiften för serveringstillstånd till 0 kr,
att återbetala de tillsynsavgifter för serveringstillstånd som betalats under
året innan beslutet att reducera avgifter till 0 kr
att ombudgetera konsekvenserna av dessa beslut om totalt 163 500 kr från
resultatet till Medborgarservice samt
även förlänga beslutet från 5 mars 2020 i enlighet med ovan
att korta betaltiden till leverantörer för att bidra till att stärka företagens
likviditet,
att förlänga tidsfristen för att betala utställda fakturor från kommunen till
näringslivet till 31 december,
att vara generös med att bevilja ytterligare anstånd med betalning av
utställda fakturor till näringslivet vid behov,
att skjuta upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioritera
verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden,
att underlätta för butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet
på gator och torg,
att uppmana de kommunala bolagen att agera enligt ovanstående i den mån
de berörs och fatta likalydande beslut.
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2 (3)
Sammanfattning av ärendet

I mars månad beslutade Kommunstyrelsen att skjuta upp uttag av avgifter
för att ge företagen en chans att ta sig igenom pandemin utan allt för stora
effekter. Då var det fortfarande oklart hur länge pandemin skulle pågå och
hur länge restriktionerna avseende trängsel mm skulle vara kvar. Det
beslutades även att utredning avseende konsekvenser av att reducera
avgifter till 0 kr avseende arrende/hyror för uteserveringar,
tillståndsgivning gällande alkohol, tobak, folköl, receptfria läkemedel,
livsmedelstillsyn och miljötillsyn skulle göras.
 Miljötillsyn och livsmedelstillsyn.
Ska enligt lag finansieras med tillsynsavgifter. Reducering av avgift
därför inte möjlig.
 Tillstånd för tobak, folköl och receptfria läkemedel.
Bedömningen är att dessa områden inte har påverkats av pandemin
i en sådan grad att det är motiverat att ta bort avgifterna.
 Serveringstillstånd samt markupplåtelse för uteserveringar.
Inom detta område har påverkan utav pandemin varit påtaglig.
Nu folkhälsomyndigeten gör bedömningen att många av restriktionerna
kommer kvarstå åtminstone resterande delen av detta år är förslaget att
besluta om avgiftsbefrielse avseende serveringstillstånd.
Beslutsmotivering

Företagens överlevnad är av stor vikt för Tierps kommuns invånare. Dels
för att de bidrar till sysselsättning dels för att det ger invånarna tillgång till
service i närområdet.
Barnrättskonsekvenser

Direkta barnkonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas
av beslutet annat än indirekt.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ingen markupplåtelseavgift: ca 3 500 kr
Ingen tillsynsavgift för serveringstillstånd: ca 160 000 kr
Kostnaderna bokförs som extra kostnader inom Corona som kommunens
övriga Coronakostnader på aktivitet 020 för eventuell ersättning.
Då medborgarservice inte har haft möjlighet att planera för intäktsbortfallet
föreslås en ombudgetering från resultatet till medborgarservice ansvar
13105 verksamhet 7722 med 160 000 kr och ansvar 13103 verksamhet
2101 med 3500 kr.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Tjänsteutlåtande KS 2020/323
Beslut KS 2020/323
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Beslutet skickas till






Ekonomienheten
Ekonomichefen
Kommundirektören
Verksamhetschef Medborgarservice

I tjänsten
Petra Kessler
Näringslivsutvecklare
Näringsliv och turism
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-24

§ 67
Dnr 2020/323

Åtgärder för att mildra effekterna för det lokala näringslivet med
anledning av coronaviruset
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar för perioden 1 januari – 30 september 2020
att korta betaltiden till leverantörer för att bidra till att stärka företagens
likviditet,
att förlänga tidsfristen för att betala utställda fakturor från kommunen till 30
november,
att vara generös med att bevilja ytterligare anstånd med betalning av
utställda fakturor vid behov,
att skjuta upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioritera
verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden,
att underlätta för butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet
på gator och torg,
att uppmana de kommunala bolagen att agera enligt ovanstående i den mån
de berörs och fatta likalydande beslut,
att uppdra till kommundirektören att återkomma till kommunstyrelsen om
åtgärderna bedöms behöva förlängas eller om andra liknande åtgärder
behöver vidtas för att mildra de ekonomiska effekterna för enskilda,
organisationer och företag i Tierps kommun och utreda konsekvenserna av
att reducera avgifter till 0 kr avseende arrende/hyror för uteserveringar,
tillståndsgivning gällande alkohol, tobak, folköl, receptfria läkemedel,
livsmedelstillsyn och miljötillsyn under samma period.
Sammanfattning av ärendet

Många näringar har vittnat om stora konsekvenser för verksamheten mot
bakgrund av spridningen av coronaviruset. Påverkan har på kort tid varit
drastisk. För att mildra effekterna för de drabbade har ett antal områden
identifierats där Tierps kommun kan bidra till lättnad.

Ordförande sign

Justerare sign
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Barnrättskonsekvenser

Direkta barnkonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet annat än indirekt.
Beslutsmotivering

Företagens överlevnad är av stor vikt för Tierps kommuns invånare. Dels
för att de bidrar till sysselsättning dels för att det ger invånarna tillgång till
service i närområdet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

De ekonomiska konsekvenserna av att senarelägga inbetalningarna går i
nuläget inte att bedöma.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till






Ekonomienheten
Ekonomichefen
Kommundirektören
Verksamhetschef medborgarservice

Ordförande sign

Justerare sign
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1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-03-05

KS 2020/323

Åtgärder för att mildra effekterna för det lokala näringslivet
med anledning av coronaviruset
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar för perioden 1 januari – 30 september 2020
att korta betaltiden till leverantörer för att bidra till att stärka företagens
likviditet,
att förlänga tidsfristen för att betala utställda fakturor från kommunen till
30 november,
att vara generös med att bevilja ytterligare anstånd med betalning av
utställda fakturor vid behov,
att skjuta upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioritera
verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden,
att underlätta för butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet
på gator och torg,
att uppmana de kommunala bolagen att agera enligt ovanstående i den mån
de berörs och fatta likalydande beslut,
att uppdra till kommundirektören att återkomma till kommunstyrelsen om
åtgärderna bedöms behöva förlängas eller om andra liknande åtgärder
behöver vidtas för att mildra de ekonomiska effekterna för enskilda,
organisationer och företag i Tierps kommun och utreda konsekvenserna av
att reducera avgifter till 0 kr avseende arrende/hyror för uteserveringar,
tillståndsgivning gällande alkohol, tobak, folköl, receptfria läkemedel,
livsmedelstillsyn och miljötillsyn under samma period.
Sammanfattning av ärendet

Många näringar har vittnat om stora konsekvenser för verksamheten mot
bakgrund av spridningen av coronaviruset. Påverkan har på kort tid varit
drastisk. För att mildra effekterna för de drabbade har ett antal områden
identifierats där Tierps kommun kan bidra till lättnad.
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Beslutsmotivering

Företagens överlevnad är av stor vikt för Tierps kommuns invånare. Dels
för att de bidrar till sysselsättning dels för att det ger invånarna tillgång till
service i närområdet.
Barnrättskonsekvenser

Direkta barnkonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas
av beslutet annat än indirekt.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

De ekonomiska konsekvenserna av att senarelägga inbetalningarna går i
nuläget inte att bedöma.
Beslutsunderlag
 Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till






Ekonomienheten
Ekonomichefen
Kommundirektören
Verksamhetschef medborgarservice

I tjänsten
Randi Graungaard
Kommundirektör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-08

§ 151
Dnr 2020/434

Redovisning av ej verkställda beslut Utskottet barn och ungdom
kvartal 1 2020
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2020.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2020 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Det har rapporterats totalt tre beslut enligt SoL för barn och unga för kvartal
1 och samtliga avser insatsen kontaktfamilj. Det föreligger en övergripande
svårighet att hitta lämpliga kontaktfamiljer i Tierps kommun.
Ej verkställda beslut:
- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-10-04. Flertalet
familjer har blivit tillfrågade men tackat nej till uppdraget.
Vårdnadshavare har även tackat nej till en föreslagen familj.
- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-10-04. Flertalet
familjer har blivit tillfrågade men tackat nej till uppdraget.
Vårdnadshavare har även tackat nej till en föreslagen familj.
- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-12-20. Det pågår en
familjehemsutredning gällande en eventuellt blivande kontaktfamilj.
Men då utredningen inte är avslutat rapporterades beslutet som ej
verkställt.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Ordförande sign

Justerare sign
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Beslutsunderlag




Beslut utskottet barn och ungdom § 136/2020
Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling

Ordförande sign

Justerare sign
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Utskottet barn och ungdom
2020-06-17

§ 136
Dnr 2020/434

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2020
Beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2020.
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2020 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Det har rapporterats totalt tre beslut enligt SoL för barn och unga för kvartal
1 och samtliga avser insatsen kontaktfamilj. Det föreligger en övergripande
svårighet att hitta lämpliga kontaktfamiljer i Tierps kommun.
Ej verkställda beslut:
- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-10-04. Flertalet
familjer har blivit tillfrågade men tackat nej till uppdraget.
Vårdnadshavare har även tackat nej till en föreslagen familj.
- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-10-04. Flertalet
familjer har blivit tillfrågade men tackat nej till uppdraget.
Vårdnadshavare har även tackat nej till en föreslagen familj.
- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-12-20. Det pågår en
familjehemsutredning gällande en eventuellt blivande kontaktfamilj.
Men då utredningen inte är avslutat rapporterades beslutet som ej
verkställt.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Ordförande sign

Justerare sign
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Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling.

Ordförande sign

Justerare sign
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1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-06-05

KS 2020/434

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL
Förslag till beslut
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2020.
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2020 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när ett
tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.

Det har rapporterats totalt tre beslut enligt SoL för barn och unga för kvartal 1
och samtliga avser insatsen kontaktfamilj. Det föreligger en övergripande
svårighet att hitta lämpliga kontaktfamiljer i Tierps kommun.
Ej verkställda beslut:
- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-10-04. Flertalet
familjer har blivit tillfrågade men tackat nej till uppdraget.
Vårdnadshavare har även tackat nej till en föreslagen familj.
- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-10-04. Flertalet
familjer har blivit tillfrågade men tackat nej till uppdraget.
Vårdnadshavare har även tackat nej till en föreslagen familj.
- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-12-20. Det pågår en
familjehemsutredning gällande en eventuellt blivande kontaktfamilj.
Men då utredningen inte är avslutat rapporterades beslutet som ej
verkställt.
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Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling.

I tjänsten
Johanna Kastenholm
Utredare/utvecklare
Kvalitet och strategisk utveckling
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-08

§ 152
Dnr 2020/435

Redovisning av ej verkställda beslut Utskottet arbete och
omsorg kvartal 1 2020
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2020.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2020 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på
nytt inom tre månader.
De respektive beslut enligt LSS (avser samtliga LSS-beslut) och SoL (avser
SoL-beslut för vuxna över 21 år) som av olika skäl har rapporterats till IVO
för perioden 1 januari till 31 mars 2020, kvartal 1, är:
Ej verkställda beslut:
- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-05-27.
Det finns inte i dagsläget ett passande boende att erbjuda kund.
- Korttidsvistelse enligt LSS. Beslutsdatum: 2019-08-07. Det pågår
arbete att rekrytera lämplig stödfamilj, vilket är generellt svårt i
kommunen. Annons finns ute och intervjuer pågår. Familjen har
blivit erbjuden andra insatser som korttidsboende och avlösarservice
i hemmet vilket de dock har avböjt. Insatsen kontaktperson har
beviljats.
- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11.
Kunden vistas för tillfället på ett HVB och kommer att vara där till
tidigast 2021-03-31. Beslutet om permanent boende kommer inte att
verkställas dessförinnan.
Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-08
-

Korttidsvistelse enligt LSS. Beslutsdatum: 2019-09-20. Det finns nu
en tilltänkt stödfamilj som har tackat ja till uppdraget. Men på grund
av rådande omständigheter med Covid 19 vill stödfamiljen avvakta
med att påbörja uppdraget. Vårdnadshavare vill ändå ha tilltänkt
stödfamilj och inväntar att stödfamiljen är redo att påbörja
uppdraget. I avvaktan på verkställighet har familjen fått en tillfällig
utökning av avlösarservice i hemmet som fortgår till dess att beslutet
om korttidsvistelse verkställs.

Verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt:
- Korttidsvistelse enligt LSS. Beslutsdatum: 2019-08-09. Datum för
verkställighet: 2020-03-05.
- Bostad med särskild service enligt LSS. Beslutsdatum: 2019-09-23.
Datum för verkställighet: 2020-04-01.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag




Beslut utskottet arbete och omsorg § 49/2020
Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet arbete och omsorg
2020-06-15

§ 49
Dnr 2020/435

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2020
Beslut

Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2020.
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2020 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på
nytt inom tre månader.
De respektive beslut enligt LSS (avser samtliga LSS-beslut) och SoL (avser
SoL-beslut för vuxna över 21 år) som av olika skäl har rapporterats till IVO
för perioden 1 januari till 31 mars 2020, kvartal 1, är:
Ej verkställda beslut:
- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-05-27.
Det finns inte i dagsläget ett passande boende att erbjuda kund.
- Korttidsvistelse enligt LSS. Beslutsdatum: 2019-08-07. Det pågår
arbete att rekrytera lämplig stödfamilj, vilket är generellt svårt i
kommunen. Annons finns ute och intervjuer pågår. Familjen har
blivit erbjuden andra insatser som korttidsboende och avlösarservice
i hemmet vilket de dock har avböjt. Insatsen kontaktperson har
beviljats.
- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11.
Kunden vistas för tillfället på ett HVB och kommer att vara där till
tidigast 2021-03-31. Beslutet om permanent boende kommer inte att
verkställas dessförinnan.
Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet arbete och omsorg
2020-06-15
-

Korttidsvistelse enligt LSS. Beslutsdatum: 2019-09-20. Det finns nu
en tilltänkt stödfamilj som har tackat ja till uppdraget. Men på grund
av rådande omständigheter med Covid 19 vill stödfamiljen avvakta
med att påbörja uppdraget. Vårdnadshavare vill ändå ha tilltänkt
stödfamilj och inväntar att stödfamiljen är redo att påbörja
uppdraget. I avvaktan på verkställighet har familjen fått en tillfällig
utökning av avlösarservice i hemmet som fortgår till dess att beslutet
om korttidsvistelse verkställs.

Verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt:
- Korttidsvistelse enligt LSS. Beslutsdatum: 2019-08-09. Datum för
verkställighet: 2020-03-05.
- Bostad med särskild service enligt LSS. Beslutsdatum: 2019-09-23.
Datum för verkställighet: 2020-04-01.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-06-05

KS 2020/435

Redovisning av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL
Förslag till beslut
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2020.
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2020 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller beviljad
insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387),
LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera
till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av
någon anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt
beslut har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.

De respektive beslut enligt LSS (avser samtliga LSS-beslut) och SoL (avser
SoL-beslut för vuxna över 21 år) som av olika skäl har rapporterats till IVO
för perioden 1 januari till 31 mars 2020, kvartal 1, är:
Ej verkställda beslut:
- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-05-27.
Det finns inte i dagsläget ett passande boende att erbjuda kund.
- Korttidsvistelse enligt LSS. Beslutsdatum: 2019-08-07. Det pågår
arbete att rekrytera lämplig stödfamilj, vilket är generellt svårt i
kommunen. Annons finns ute och intervjuer pågår. Familjen har blivit
erbjuden andra insatser som korttidsboende och avlösarservice i
hemmet vilket de dock har avböjt. Insatsen kontaktperson har
beviljats.
- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11.
Kunden vistas för tillfället på ett HVB och kommer att vara där till
tidigast 2021-03-31. Beslutet om permanent boende kommer inte att
verkställas dessförinnan.
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-

Korttidsvistelse enligt LSS. Beslutsdatum: 2019-09-20. Det finns nu
en tilltänkt stödfamilj som har tackat ja till uppdraget. Men på
grund av rådande omständigheter med Covid 19 vill stödfamiljen
avvakta med att påbörja uppdraget. Vårdnadshavare vill ändå ha
tilltänkt stödfamilj och inväntar att stödfamiljen är redo att påbörja
uppdraget. I avvaktan på verkställighet har familjen fått en tillfällig
utökning av avlösarservice i hemmet som fortgår till dess att
beslutet om korttidsvistelse verkställs.

Verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt:
- Korttidsvistelse enligt LSS. Beslutsdatum: 2019-08-09. Datum för
verkställighet: 2020-03-05.
- Bostad med särskild service enligt LSS. Beslutsdatum: 2019-09-23.
Datum för verkställighet: 2020-04-01.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling.

I tjänsten
Johanna Kastenholm
Utredare/utvecklare
Kvalitet och strategisk utveckling
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1 (1)
Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2020-08-20

KS 2020/25

Godkännande av entledigande och val av ny ledamot och 1:e
vice ordförande i krisledningsnämnden
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Lars-Göran Birkehorn Karlsens (M) begäran om entledigande
från sitt uppdrag ledamot och 1:e vice ordförande i krisledningsnämnden,
samt
att till ny ledamot och 1:e vice ordförande i krisledningsnämnden under
perioden 1 oktober 2020 till och med 31 december 2021 välja Emma
Lokander (M).
Sammanfattning av ärendet

Lars-Göran Birkehorn Karlsen inkom den 20 augusti 2020 men en begäran
om entledigande från sitt uppdrag som ledamot och 1:e vice ordförande i
krisledningsnämnden.
Beslutsunderlag




Inkommen begäran om entledigande
Nominering från gruppledare

Beslutet skickas till





Berörda ledamöter
Sekretariatet
Lönecentrum
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Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2020-08-20

KS 2020/25

Godkännande av entledigande och val av ny ledamot och 1:e
vice ordförande i kommunstyrelsen
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Lars-Göran Birkehorn Karlsens (M) begäran om entledigande
från sitt uppdrag ledamot och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, samt
att till ny ledamot och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen under
perioden 1 oktober 2020 till och med 31 december 2021 välja Emma
Lokander (M).
Sammanfattning av ärendet

Lars-Göran Birkehorn Karlsen inkom den 20 augusti 2020 men en begäran
om entledigande från sitt uppdrag som ledamot och 1:e vice ordförande i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag




Inkommen begäran om entledigande
Nominering från gruppledare

Beslutet skickas till





Berörda ledamöter
Sekretariatet
Lönecentrum
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Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2020-08-20

KS 2020/25

Godkännande av entledigande och val av ny ersättare till
Kommuninvest i Sveriges föreningsstämma
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Lars-Göran Birkehorn Karlsens (M) begäran om entledigande
från sitt uppdrag som ersättare i Kommuninvest i Sveriges
föreningsstämma, samt
att till ny ersättare i Kommuninvest i Sveriges föreningsstämma under
perioden 1 oktober 2020 till och med 31 december 2022 välja Emma
Lokander (M).
Sammanfattning av ärendet

Lars-Göran Birkehorn Karlsen inkom den 20 augusti 2020 men en begäran
om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i Kommuninvest i Sveriges
föreningsstämma.
Kommuninvest består av två delar. Dels finns aktiebolaget Kommuninvest
i Sverige AB, som erbjuder krediter och finansiell expertis och dels finns
den ekonomiska föreningen Kommuninvest ekonomisk förening, som äger
aktiebolaget. För närvarande är 277 kommuner och elva landsting och
regioner medlemmar. Verksamheten ägs och styrs helt och hållet av
medlemmarna. Genom att den dagliga verksamheten hålls frånskild från
ägarorganisationen skapas också ett tydligt ansvarsförhållande där den
tillståndspliktiga finansverksamheten och dess ledning frikopplas från
medlems- och ägarfrågorna i föreningen.
Det högsta beslutande organet i Kommuninvest är den årliga
föreningsstämman, där medlemmarnas representanter tar beslut i viktiga
frågor.
Beslutsunderlag




Inkommen begäran om entledigande
Nominering från gruppledare
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Beslutet skickas till






Berörda ledamöter
Sekretariatet
Lönecentrum
Kommuninvest
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Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2020-08-26

KS 2020/25

Godkännande av entledigande och val av ny ledamot och
ordförande till styrelsen för Tierps kommunfastigheter AB
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Cataria Deremars (C) begäran om entledigande från sitt
uppdrag som ledamot och ordförande i styrelsen för Tierps
kommunfastigheter AB, samt
att till ny ledamot och ordförande i styrelsen för Tierps kommunfastigheter
AB under perioden 23 september 2020 till och med bolagsstämman för
2022 års förvaltning välja Xxxx Xxxx (X).
Sammanfattning av ärendet

Catarina Deremar (C) har den 25 augusti 2020 lämnat in en begäran om
entledigande från sitt uppdrag som ledamot och ordförande i styrelsen för
Tierps kommunfastigheter AB.
Beslutsunderlag




Inkommen begäran om entledigande
Nominering från gruppledare

Beslutet skickas till






Berörda ledamöter
Sekretariatet
Lönecentrum
Tierps kommunfastigheter AB
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Medborgarservice
Tue, 25 Aug 2020 11:04:58 +0200
ks_reg_drift@tierp.se
VB: Begäran om entledigande [2020KC33680]
Entledigande.pdf

Från: Catarina Deremar <catarinaderemar@outlook.com>
Skickat: den 25 augusti 2020 08:34
Till: Sara Sjödal <sara.sjodal@tierp.se>; kommunstyrelsen@tierp.se
<kommunstyrelsen@tierp.se>
Ämne: Begäran om entledigande
Hej!
Här kommer begäran om entledigande från mina uppdrag som ordförande för ABTB och TKAB samt i
kommunens valnämnd.
Med vänlig hälsning
Catarina Deremar
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Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2020-08-26

KS 2020/25

Godkännande av entledigande och val av ny ledamot och
ordförande till styrelsen för AB Tierpsbyggen
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Cataria Deremars (C) begäran om entledigande från sitt
uppdrag som ledamot och ordförande i styrelsen för AB Tierpsbyggen,
samt
att till ny ledamot och ordförande i styrelsen för AB Tierpsbyggen under
perioden 23 september 2020 till och med bolagsstämman för 2022 års
förvaltning välja Xxxx Xxxx (X).
Sammanfattning av ärendet

Catarina Deremar (C) har den 25 augusti 2020 lämnat in en begäran om
entledigande från sitt uppdrag som ledamot och ordförande i styrelsen för
AB Tierpsbyggen.
Beslutsunderlag




Inkommen begäran om entledigande
Nominering från gruppledare

Beslutet skickas till






Berörda ledamöter
Sekretariatet
Lönecentrum
AB Tierpsbyggen
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Medborgarservice
Tue, 25 Aug 2020 11:04:58 +0200
ks_reg_drift@tierp.se
VB: Begäran om entledigande [2020KC33680]
Entledigande.pdf

Från: Catarina Deremar <catarinaderemar@outlook.com>
Skickat: den 25 augusti 2020 08:34
Till: Sara Sjödal <sara.sjodal@tierp.se>; kommunstyrelsen@tierp.se
<kommunstyrelsen@tierp.se>
Ämne: Begäran om entledigande
Hej!
Här kommer begäran om entledigande från mina uppdrag som ordförande för ABTB och TKAB samt i
kommunens valnämnd.
Med vänlig hälsning
Catarina Deremar

119

120

1 (1)
Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2020-08-26

KS 2020/25

Godkännande av entledigande och val av ny ledamot och
ordförande i valnämnden
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Cataria Deremars (C) begäran om entledigande från sitt
uppdrag som ledamot och ordförande i valnämnden, samt
att till ny ledamot och ordförande i valnämnden under perioden 23
september 2020 till och med 31 december 2022 välja Xxxx Xxxx (X).
Sammanfattning av ärendet

Catarina Deremar (C) har den 25 augusti 2020 lämnat in en begäran om
entledigande från sitt uppdrag som ledamot och ordförande i valnämnden.
Beslutsunderlag




Inkommen begäran om entledigande
Nominering från gruppledare

Beslutet skickas till






Berörda ledamöter
Sekretariatet
Lönecentrum
Valnämnden
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Medborgarservice
Tue, 25 Aug 2020 11:04:58 +0200
ks_reg_drift@tierp.se
VB: Begäran om entledigande [2020KC33680]
Entledigande.pdf

Från: Catarina Deremar <catarinaderemar@outlook.com>
Skickat: den 25 augusti 2020 08:34
Till: Sara Sjödal <sara.sjodal@tierp.se>; kommunstyrelsen@tierp.se
<kommunstyrelsen@tierp.se>
Ämne: Begäran om entledigande
Hej!
Här kommer begäran om entledigande från mina uppdrag som ordförande för ABTB och TKAB samt i
kommunens valnämnd.
Med vänlig hälsning
Catarina Deremar
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1 (1)
Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2020-09-07

KS 2020/25

Godkännande av entledigande från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Louise Blomfeldts (C) begäran om entledigande från sitt
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet

Louise Blomfeldt (C) inkom den 4 september 2020 med en begäran om
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige ska godkänna entledigandet och sedan skickas
beslutet till Länsstyrelsen som utser en ny ersättare.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Inkommen begäran om entledigande

Beslutet skickas till



Länsstyrelsen
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-08-14

KS 2020/122

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunfullmäktiges
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i
appen löpande vart efter dem registrerats i kommunens
diarieföringssystem.
Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka
handlingar som finns att tillgå.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför
kommunfullmäktiges senast sammanträde

I tjänsten
Maria Wirström
Administrativ assistent
Ledningsstöd
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