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Sara Sjöqvist, hållbarhetsstrateg § 86
Martin Jeppsson, verksamhetsutvecklare Individ- och
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Paragraf Rubrik

Dnr

Upprop
Val av justerare, Jonas Nyberg, den 29
april kl. 10:00
§ 84

Godkännande av föredragningslistan

2021/17

§ 85

Information från kommunpolisen och
säkerhetssamordnare

2021/47

§ 86

Information från Sweco om
kartläggning och nulägesanalys av
segregation i Tierp

2021/47

§ 87

Kvalitetsberättelse Individ och
familjeomsorg 2020

2021/294

§ 88

Godkännande av entledigande och val

2021/26

§ 89

Förordnande av ledamöter avseende
icke delegeringsbara beslut enligt
Lagen om vård av missbrukare i vissa
fall (LVM) och Lagen om vård av unga
(LVU)

2021/163

§ 90

Redovisning av protokoll

2021/48

§ 91

Redovisning av delegationsbeslut

2021/30

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-27

§ 92

Redovisning av inkomna beslut och
skrivelser

2021/55

§ 93

Svar på remiss - Uppdaterat
åtgärdsprogram för havsmiljön i
Nordsjön och Östersjön 2022-2027

2020/869

§ 94

Yttrande över samråd om
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer 2021-2027 Vattenmyndigheten för Bottenhavets
vattendistrikt

2020/870

§ 95

Yttrande över samråd om
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer 2021-2027 Vattenmyndigheten för Norra
Östersjöns vattendistrikt

2020/871

§ 96

Yttrande över samråd om förslag till
miljökvalitetsnormer för vatten som
påverkas av vattenkraft

2021/284

§ 97

Svar på remiss - Revidering av
Gallringsråd nr 5 - Bevara eller gallra råd för socialtjänsten m.m.

2021/270

§ 98

Kartläggning och nulägesanalys av
segregation i Tierp

2020/569

§ 99

Revisionsrapport - Granskning av
löpande intern kontroll

2021/218

§ 100

Verksamhetsberättelse
närvårdssamverkan 2020

2021/317

§ 101

Verksamhetsplan närvårdssamverkan
2021

2021/173

§ 102

Överenskommelse om samverkan
mellan Region Uppsala och åtta
kommuner i Uppsala län

2021/347

§ 103

Plan för ledning och samverkan vid
samhällsstörningar

2021/355

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 104

Styrdokument för krisberedskap och
civilt försvar 2021-2022

§ 105

Förlängd avtalstid på arrende för ÖIF
del av Libbarbo 8:1 – Rinken Örbyhus

§ 106

Hantering av fastigheter i Tierps
kommun

2021/391

§ 107

Överklagan - Vatten- och
avloppsanläggning Fågelsundet, mål nr
2117-21

2021/392

§ 108

SEKRETESS Återtagande av ansökan
av vårdnadsöverflyttning

§ 109

Interkommunal ersättning och bidrag
till enskild verksamhet 2021

2021/130

§ 110

Revidering av delegationsordningen
2021

2021/49

§ 111

Medfinansiering Leader Nedre
Dalälven

2021/388

§ 112

Svar på motion - Ökad säkerhet i
hyresgästers förråd, Simon Brännström
(SD)

2021/78

§ 113

Svar på motion - Upprättelse av
hundrastgård - Simon Brännström SD

2020/854

§ 114

Svar på motion - Kärnvapenfri framtid - 2020/985
anslut till ICAN Cities Appeal Alexander Karlsson (V), Agnetha
Andersson (V) och Emmanuel
Nzisabira (V)

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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§ 84
Dnr 2021/17

Godkännande av föredragningslistan
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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§ 85
Dnr 2021/47

Information från kommunpolisen och säkerhetssamordnare
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen.
Sammanfattning av ärendet

Jörgen Wilestedt, kommunpolis, informerar om den polisära lägesbilden i
Tierp samt redogör tillsammans med Mathiaz Boström,
säkerhetssamordnare, för aktuell samverkansinformation. Informationen
berör:





Lägesbild Tierps kommun, brottsstatistik, skadegörelse och
narkotika.
Medborgarlöftet.
Corona, trender, hotspot och efterlevnaden.
Utveckling av samverkan.

Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
PowerPoint presentation (skickas ut efter mötet)

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 86
Dnr 2021/47

Information från Sweco om kartläggning och nulägesanalys av
segregation i Tierp
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen.
Sammanfattning av ärendet

Sanaz Charbaf och Silke Tindrebäck, konsulter från Sweco, redogör för
resultaten av den segregationskartläggning Sweco genomfört för Tierps
kommuns räkning. Informationen är en sammanfattning av den rapport som
finns att ta del av i sin helhet, och berör följande:





Presentation av statistik om segregationen i Tierps kommun som har
sammanställts och analyserats.
Sammanfattning av resultatet från intervjuer och fokusgrupper med
kommunala tjänstemän, föreningar samt ungdomar.
Redogörelse för hur segregationen får konsekvenser för bland annat
hälsa, utbildning, boendesituation och delaktighet i samhället.
Redogörelse av Swecos förslag till utvecklingsområden som på sikt
kan minska både segregationen och dess negativa effekter för
individer i Tierps kommun liksom för samhället i stort.

Kommunstyrelsens ledamöter har möjlighet att ställa frågor.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Presentation (skickas ut efter mötet)
Projektets slutrapport, Segregationskartläggning Tierps kommun
(2021) som finns i ärendet Kartläggning och nulägesanalys av
segregation i Tierp

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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§ 87
Dnr 2021/294

Kvalitetsberättelse Individ och familjeomsorg 2020
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kvalitetsberättelsen.
Sammanfattning av ärendet

Enligt SOFS 2011:9 ska socialtjänsten upprätta ett kvalitets- och
ledningssystem som syftar till att planera, genomföra och följa upp
verksamhetens kvalitetsarbete.
Ett sätt att följa upp verksamheten är att upprätta en årlig kvalitetsberättelse
där det kvalitetsarbete som genomförts under föregående år redovisas på ett
övergripande plan. Detta involverar processer, riskbedömningar,
uppdaterade rutiner, policy, riktlinjer samt sammanfattning av alla
avvikelser som uppkommit i verksamheten.
Individ- och familjeomsorgens kvalitetsberättelse redovisar även de
områden som ska prioriteras under 2021– detta involverar även de områden
som inte har blivit klara under 2020.
Utskotten arbete och omsorg och barn och ungdom har informerats om
kvalitetsberättelsen.
Mikael Sjöberg, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg, genomför en
muntlig presentation av kvalitetsberättelsen på kommunstyrelsens
sammanträde.
Barnrättskonsekvenser

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





Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 33/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Kvalitetsberättelse Individ- och familjeomsorg 2021

Beslutet skickas till



Individ- och familjeomsorg

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 88
Dnr 2021/26

Godkännande av entledigande och val
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Joachim Stormvalls (MP) begäran om entledigande från sina
uppdrag som ersättare i utskottet barn och ungdom, samt
att till ny ersättare i utskottet barn och ungdom under perioden 28 april 2021
till och med 31 december 2022 välja Anders Hällbom (MP).
Sammanfattning av ärendet

Joachim Stormvall (MP) har den 26 mars 2021 inkommit med en begäran
om entledigande från alla sina politiska uppdrag i kommunen.
Beslutsunderlag





Inkommen begäran om entledigande
Förslag till beslut
Nomineringar

Beslutet skickas till




Berörda ledamöter
Administrativ assistent Ledningsstöd

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 89
Dnr 2021/163

Förordnande av ledamöter avseende icke delegeringsbara
beslut enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
och Lagen om vård av unga (LVU)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att förordna nedanstående ledamöter i kommunstyrelsen, att fatta beslut på
kommunstyrelsens vägnar enligt 6 §, 6 a §, 9 §, 11 § 1 och 2 st, 14 § 2 st 1
och 2 p, 27 § 2 st, 43 § 2 st LVU (Lagen om vård av unga) och 13 § LVM
(Lagen om vård av missbrukare),
Viktoria Söderling (S)
Fia Karlsson (S)
Åsa Sikberg (M)
Linda Friberg (S)
Alexander Karlsson (V)
Anders Hällbom (MP)
Emma Lokander (M)
Alfred Mujambere (L)
Lotta Carlberg (C), samt
att tidigare beslut fattat av kommunstyrelsen § 75/2021 upphör att gälla.
Reservation

Joakim Larsson (SD) och Jonhas Åker (SD) reserverar sig till förmån för
eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Socialtjänstlagens begränsningar (10:4-6 SoL) innebär att i vissa frågor får
beslut fattas endast av utskott och i vissa frågor av kommunstyrelsen i sin
helhet. I 10 kap. 4 och 5 §§ SoL finns bestämmelser om vilka beslut som
inte är möjliga att delegera till andra än utskott samt beslut som inte är
delegerbara. I 10 kap. 6 § SoL regleras den kompletterande beslutanderätten
som innebär att kommunstyrelsens ordförande enligt lag har rätt att fatta
beslut i angivna frågor när kommunstyrelsens eller utskottets beslut inte kan
avvaktas. Det är i dessa fall inte fråga om beslutad delegering utan
beslutanderätten följer direkt genom lag.
Kommunstyrelsen kan även förordna kompletterande beslutanderätt till annan
ledamot. Ledamöter som förordnats ska vara namngivna.
Ordförande sign

Justerare sign
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Även enligt 6 kap. 39 § kommunallagen får kommunstyrelsen uppdra åt
ordföranden eller annan ledamot att besluta i ärenden som är så brådskande att
kommunstyrelsens beslut inte kan avvaktas.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att han själv ska läggas till på listan över ledamöter i kommunstyrelsen
förordnade att fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar enligt 6 §, 6 a §, 9 §,
11 § 1 och 2 st, 14 § 2 st 1 och 2 p, 27 § 2 st, 43 § 2 st LVU (Lagen om vård
av unga) och 13 § LVM (Lagen om vård av missbrukare).
Avslag

Sara Sjödal (C) yrkar avslag till Joakim Larssons (SD) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande
förslag.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till



Administrativ assistent Ledningsstöd

Ordförande sign

Justerare sign

11

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-27

§ 90
Dnr 2021/48

Redovisning av protokoll
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisning av protokoll.
Sammanfattning av ärendet

Nedan redovisas protokoll från Tierps kommuns egna utskott, nämnder, råd,
beredningar och bolag under perioden från senaste
kommunstyrelsesammanträdet.
Protokollen finns publicerade på www.tierp.se.
Protokoll Tierps kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde 14 april 2021
Utskottet arbete och omsorg
Sammanträde 13 april 2021
Utskottet barn och ungdom
Sammanträde 17 mars 2021
Sammanträde 30 mars 2021
Sammanträde 14 april 2021
Utskottet samhällsbyggnad
Sammanträde 14 april 2021
Demokratiberedningen
Sammanträde 22 mars 2021
Tierps Energi och Miljö AB
Sammanträde 9 februari 2021
Temab Fjärrvärme AB
Sammanträde 9 februari

Ordförande sign

Justerare sign

12

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-27
Barnrättskonsekvenser

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

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 91
Dnr 2021/30

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

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

Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser
Handlingsid: KS 2021.1598 Period: 2021-02-01 - 2021-02-28
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande LSS
Handlingsid: KS 2021.1660 Period: 2021-03-01 – 2021-03-31
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande SoL
Handlingsid: KS 2021.1661 Period: 2021-03-01 – 2021-03-31
Individ- och familjeomsorg
Handlingsid: KS 2021. 1658 Period: 2021-03-01 - 2021-03-31
Anställningsavtal
Handlingsid: KS 2021.1599 Period: 2021-03-01 - 2021-03-31
Bostadsanpassningsbidrag
Handlingsid: KS 2021.1657 Period: Lista 3
Fastställande av faderskap
Handlingsid: KS 2021.1775 Period: 2021-03-10 - 2021-04-08
Handlingsid: KS 2021.1776 Period: 2021-02-15 - 2021-04-01
Parkeringstillstånd
Handlingsid: KS 2021.1774 Period: 2021-03-09 - 2021-04-12

Ordförande sign

Justerare sign
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Färdtjänst
Handlingsid:2021.1672 Period: 2021-03-01 – 2021-04-12
Bygglov
Handlingsid:2021.1790 Period: 2021-03-10 - 2021-04-13
Miljö- och hälsoskydd
Handlingsid:2021.1788 Period: 2021-03-10 - 2021-04-13
Mark och exploatering
Handlingsid:2021.1786 Period: 2021-03-10 - 2021-04-13
Skolskjuts
Handlingsid:2021.1791 Period: 2021-03-10 - 2021-04-13
Handlingsid:2021.1792 Period: 2021-03-10 - 2021-04-13
Dödsboanmälan
Handlingsid:2021.1773 Period: 2021-03-12
Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution
Handlingsid: KS 2021.2001 Period: Anmälda till kommunstyrelsens
sammanträde 27 april 2021, lista 3/2021.
Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag
 Delegationsbeslutslistor från verksamheten
Beslutet skickas till
 Berörda handläggare

Ordförande sign

Justerare sign

15

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-27

§ 92
Dnr 2021/55

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen.
Sammanfattning av ärendet

Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunstyrelsens
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
kommunstyrelsens senast sammanträde

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 93
Dnr 2020/869

Svar på remiss - Uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön i
Nordsjön och Östersjön 2022-2027
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta remissvaret och skicka det till Havs- och vattenmyndigheten.
Sammanfattning av ärendet

Havs- och vattenmyndigheten har berett kommunen tillfälle att inkomma
med synpunkter på förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön
och tillhörande miljökonsekvensutredning.
Åtgärdsprogrammet för havsmiljön anger de åtgärder som Havs- och
vattenmyndigheten bedömt behövs för att uppnå god miljöstatus i Sveriges
havsområden samt för att miljökvalitetsnormerna enligt
havsmiljöföreskrifterna (HVMFS 2012:18) ska kunna följas. I det
uppdaterade åtgärdsprogrammet för perioden 2022-2027 ingår förslag på
nya åtgärder, förslag på modifierade åtgärder från förra cykeln samt åtgärder
som beslutades i förra cykeln som behöver fortsätta.
Två åtgärder är direkt riktade mot kommunerna; ÅPH 23 Marint skräp
(avfallsplaner) samt ÅPH 32 Uppföljning (inrapportering).
Synpunkterna ska lämnas i ett särskilt svarsformulär.
Barnrättskonsekvenser

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






Beslut utskottet Samhällsbyggnad § 45/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Svar på remiss - Ifyllt svarsformulär
Samrådshandlingar

Beslutet skickas till



Havs- och vattenmyndigheten

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 94
Dnr 2020/870

Yttrande över samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer 2021-2027 - Vattenmyndigheten för
Bottenhavets vattendistrikt
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta det ifyllda svarsformuläret och rapportera in det till
Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt.
Sammanfattning av ärendet

Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt har berett kommunen
tillfälle att inkomma med synpunkter på förslag till förvaltningsplan, förslag
till åtgärdsprogram, förslag till föreskrifter för miljökvalitetsnormer,
miljökonsekvensbeskrivning samt förslag till delförvaltningsplan med
åtgärder mot vattenbrist och torka.
Förvaltningsplanen beskriver hur vattnen i distrikten mår, hur de övervakas
och förvaltas samt pekar ut riktningen framåt. Åtgärdsprogrammet beskriver
vad Sveriges myndigheter och kommuner behöver göra inom sina
ansvarsområden för att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten.
Tillsammans utgör dessa vattenmyndigheternas viktigaste verktyg att
genomföra EU:s vattendirektiv i Sverige.
Vattenförvaltningen sker i 6-årscykler,vi går nu in i den fjärde cykeln och
ny förvaltningsplan och nytt åtgärdsprogram ska därför beslutas. För
kommunerna föreslås sex åtgärder; 1 Vattenplanering, 2 Miljötillsyn, 3
Dricksvattenskydd, 4 Fysisk planering, 5 VA-plan inklusive dricksvatten
samt 6 Dioxiner från småskalig förbränning. Av dessa är 1 Vattenplanering
en ny åtgärd, övriga har ingått även i tidigare cykler.
Åtgärderna i åtgärdsprogrammet är bindande och endast riktade mot
myndigheter och kommuner, inte mot enskilda. Åtgärderna är av
administrativ art och fokuserar på planering, tillsyn och rådgivning. Det
finns även förslag till fysiska åtgärder för vattenförekomsterna i webbverktyget VISS (Vatteninformationssystem Sverige). Dessa är endast
övergripande förslag, baserat på schabloner, och är inte bindande.

Ordförande sign

Justerare sign
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Synpunkterna ska lämnas i ett särskilt svarsformulär som sedan matas in i
en webbenkät på Vattenmyndigheternas webbplats.
I handläggningen har följande tjänstemän deltagit:
Wiltrud Neumann, Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Taija Lindfors, Kommunekolog
Adam Nyström, Kommunarkitekt
Jørgen Johnsen, VA-chef TEMAB
Barnrättskonsekvenser

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

Åtgärderna i åtgärdsprogrammet är bindande. De föreslagna åtgärderna som
berör kommunen kan innebära ett ökat behov av personella resurser för
tillsyn och planering.
Beslutsunderlag






Beslut utskottet Samhällsbyggnad § 46/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Ifyllt svarsformulär
Samrådshandlingar

Beslutet skickas till



Handläggaren för inrapportering till Vattenmyndigheten
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§ 95
Dnr 2020/871

Yttrande över samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer 2021-2027 - Vattenmyndigheten för Norra
Östersjöns vattendistrikt
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta det ifyllda svarsformuläret och rapportera in det till
Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt.
Sammanfattning av ärendet

Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt har berett kommunen
tillfälle att inkomma med synpunkter på förslag till förvaltningsplan, förslag
till åtgärdsprogram, förslag till föreskrifter för miljökvalitetsnormer,
miljökonsekvensbeskrivning samt förslag till delförvaltningsplan med
åtgärder mot vattenbrist och torka.
Förvaltningsplanen beskriver hur vattnen i distrikten mår, hur de övervakas
och förvaltas samt pekar ut riktningen framåt. Åtgärdsprogrammet beskriver
vad Sveriges myndigheter och kommuner behöver göra inom sina
ansvarsområden för att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten.
Tillsammans utgör dessa vattenmyndigheternas viktigaste verktyg att
genomföra EU:s vattendirektiv i Sverige.
Vattenförvaltningen sker i 6-årscykler,vi går nu in i den fjärde cykeln och
ny förvaltningsplan och nytt åtgärdsprogram ska därför beslutas. För
kommunerna föreslås sex åtgärder; 1 Vattenplanering, 2 Miljötillsyn, 3
Dricksvattenskydd, 4 Fysisk planering, 5 VA-plan inklusive dricksvatten
samt 6 Dioxiner från småskalig förbränning. Av dessa är 1 Vattenplanering
en ny åtgärd, övriga har ingått även i tidigare cykler.
Åtgärderna i åtgärdsprogrammet är bindande och endast riktade mot
myndigheter och kommuner, inte mot enskilda. Åtgärderna är av
administrativ art och fokuserar på planering, tillsyn och rådgivning. Det
finns även förslag till fysiska åtgärder för vattenförekomsterna i webbverktyget VISS (Vatteninformationssystem Sverige). Dessa är endast
övergripande förslag, baserat på schabloner, och är inte bindande.
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Synpunkterna ska lämnas i ett särskilt svarsformulär som sedan matas in i
en webbenkät på Vattenmyndigheternas webbplats.
I handläggningen har följande tjänstemän deltagit:
Wiltrud Neumann, Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Taija Lindfors, Kommunekolog
Adam Nyström, Kommunarkitekt
Jørgen Johnsen, VA-chef TEMAB
Barnrättskonsekvenser

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

Åtgärderna i åtgärdsprogrammet är bindande. De föreslagna åtgärderna som
berör kommunen kan innebära ett ökat behov av personella resurser för
tillsyn och planering.
Beslutsunderlag






Beslut utskottet Samhällsbyggnad § 47/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Ifyllt svarsformulär
Samrådshandlingar

Beslutet skickas till



Handläggaren för inrapportering till Vattenmyndigheten
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§ 96
Dnr 2021/284

Yttrande över samråd om förslag till miljökvalitetsnormer för
vatten som påverkas av vattenkraft
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta yttrandet och skicka det till Vattenmyndigheten.
Sammanfattning av ärendet

Vattenmyndigheterna har berett kommunen tillfälle att inkomma med
synpunkter på förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av
vattenkraft.
Samrådet gäller de vattenförekomster med vattenkraft som ska prövas enligt
den nationella planen för omprövning av vattenkraft under perioden 20222024. För övriga vattenförekomster med vattenkraft, som ska prövas längre
fram i den nationella planen, sker översyn av miljökvalitetsnormerna senare.
Vissa vattenförekomster föreslås förklaras som kraftigt modifierade och får
mindre stränga krav, en del andra som tidigare bedömts vara kraftigt
modifierade föreslås nu klassas som naturliga. För Tierps kommun berörs
vattenförekomster i Tämnarån och Dalälven, alla klassas som naturliga
vatten och ska nå god ekologisk status senast år 2033 (Tämnarån) respektive
år 2027 (Dalälven).
Synpunkterna ska lämnas i en webbenkät på Vattenmyndigheternas
webbplats.
Barnrättskonsekvenser

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






Beslut utskottet Samhällsbyggnad § 48/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Yttrande över samråd om förslag till miljökvalitetsnormer för vatten
som påverkas av vattenkraft
Samrådshandlingar

Beslutet skickas till



Handläggaren för inrapportering till Vattenmyndigheten
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§ 97
Dnr 2021/270

Svar på remiss - Revidering av Gallringsråd nr 5 - Bevara eller
gallra - råd för socialtjänsten m.m.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta remissvaret och skicka det till Sveriges Kommuner och Regioner.
Sammanfattning av ärendet

Sveriges Kommuner och Regioner har skickat ut nya gallringsråd för
socialtjänstens områden på remiss. Gallringsråd är ett viktigt dokument som
stödjer personalen att gallra personakter och andra handlingar. Det är också
ett bra stöd för att utveckla kommunens dokumenthanteringsplan.
Sveriges Kommuner och Regioner framställer om att svaren på remissen
skickas in i en mall som är bifogad med remissutskicket. Remissvaret ska
vara inlämnat senast 14 maj.
Barnrättskonsekvenser

Beslutet har inga konsekvenser för barn och unga.
Beslutsunderlag









Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 29/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Remissvar - Formulär - Remiss - Revidering av Gallringsråd nr 5 Bevara eller gallra - råd för socialtjänsten m.m.
Remiss Gallringsråd nr 5 Socialtjänsten
Missiv-Remiss Gallringsråd 5 Socialtjänst
Manus - Gallringsråd nr 5 Socialtjänsten
Förlängd svarstid - Remiss avseende revidering av Gallringsråd nr 5
- Bevara eller gallra - råd för socialtjänsten m.m.

Beslutet skickas till



Sveriges Kommuner och Regioner
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§ 98
Dnr 2020/569

Kartläggning och nulägesanalys av segregation i Tierp
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporteringen, samt
att uppdra till kommundirektören att beakta rapporten och dess slutsatser vid
framtida planering och utförande av verksamhet.
Reservation

Joakim Larsson (SD) och Jonhas Åker (SD) reserverar sig till förmån för
eget yrkande /Bilaga/.
Sammanfattning av ärendet

Under 2020 sökte och beviljades Tierps kommun statsbidrag från
delegationen mot segregation (Delmos). Syftet var att ta fram och utveckla
kunskap om segregationens nuläge och orsaker i kommunen. Detta för att
bättre kunna planera och genomföra insatser för att minska och motverka
segregation.
Projektet resulterade i en kartläggning/rapport som visar hur segregationen
ser ut i kommunen och vad dess orsaker är. Rapporten baseras delvis på
statistisk analys och delvis intervjuer och fokusgrupper med kommunala
tjänstemän, föreningar samt ungdomar. Resultatet visar på flera och stora
utmaningar kopplade till socioekonomiska skillnader mellan invånare i
Tierps kommun som får konsekvenser för bland annat hälsa, utbildning,
boendesituation och delaktighet i samhället. Rapporten ger även ett antal
förslag till utvecklingsområden som kommunen har rådighet över, och som
på sikt kan minska både segregationen och dess negativa effekter för
individer liksom för samhället i stort.
Beslutsmotivering

För att kunskapen från rapporten ska ge effekt behöver alla kommunens
verksamheter ta till sig denna kunskap och aktivt ta hänsyn till den vid
framtida planering, projekt och nya satsningar med beaktande av övriga
styrdokument såsom policys, mål och uppdrag i Plan för Tierps kommuns
verksamhet och ekonomi med mera. Det är en viktig åtgärd för att minska
ojämlikheten i kommunen inom flera områden så som skola, hälsa,
demokratisk delaktighet och ekonomi. På kort sikt kan det vara svårt att se
Ordförande sign
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effekter av genomförda insatser. Det krävs därför samordnande insatser,
vilja, långsiktighet och uthållighet för att bryta segregationen i kommunen.
Barnrättskonsekvenser

Den problematik som kopplas till segregationen i Tierps kommun påverkar
barns möjligheter och förutsättningar i livet. Kartläggningen beskriver
skillnader i uppväxtvillkor i kommunen och analyserar vad dessa skillnader
beror på. Den visar att det finns tydliga indikationer på att barn och unga
som kommer från socioekonomiskt utsatta familjer löper högre risk att
hamna snett jämfört med barn och unga från socioekonomiskt starka
familjer. Om kartläggningen används som underlag för framtida planering
och beslut har den potential att på sikt förbättra förutsättningarna för barn i
Tierps kommun.
Kartläggningen är baserad både på analys av statistik samt en kvalitativ
undersökning där människor intervjuats. I statistikdelen finns ett avsnitt
(2.2) som särskilt fokuserar på barn och unga. För den kvalitativa delen av
rapporten har fokusgrupper genomförts med elever på Aspenskolan och
Centralskolan i Tierp, för att fånga de ungas perspektiv.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Beslutet väntas inte ge upphov till några direkta kostnader för kommunen.
På sikt kan dock minskad segregation och ökad jämlikhet minska
kostnaderna inom flera av kommunens verksamheter, inte minst inom
området ekonomiskt bistånd.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att avslå den andra att-satsen.
Bifall

Jonhas Åker (SD) yrkar bifall Joakim Larssons (SD) yrkande.
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla den första attsatsen.
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Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag enligt Joakim Larssons
(SD) yrkande till den andra att-satsen och finner att kommunstyrelsens
beslutar att bifalla den andra att-satsen.
Beslutsunderlag





Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 30/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Projektets slutrapport, Kartläggning och nulägesanalys av
segregation i Tierp 2021

Beslutet skickas till






Kommundirektör
Chef individ- och familjeomsorgen
Hållbarhetsstrateg
Verksamhetsutvecklare individ- och familjeomsorgen
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§ 99
Dnr 2021/218

Revisionsrapport - Granskning av löpande intern kontroll
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta svar på revisorernas granskning av löpande intern kontroll i
redovisningsrutiner och ekonomiadministrativa processer
som sitt eget, samt
att uppföljning av dessa åtgärder görs årligen i internkontrollplanen.
Sammanfattning av ärendet

I revisionsrapporten finns det 5 områden som är granskade.
1. Behörigheter och attest i fakturasystem
2. Löpande bokföring (manuella bokföringsordrar)
3. Leverantörsregister- och utbetalningar
4. Köptrohet mot ramavtal
5. Internkontrollplan och uppföljning avseende ovan granskade rutiner
Område 1, 3 och 5 är direkt kopplade mot den implementering som vi gör
av e-handelssystemet Proceedo. Under de senaste två åren har ingen
utveckling av nuvarande intern kontroll och system skett med anledning av
det förestående bytet. Med Proceedo får vi kontroll på att det alltid kommer
att ske attest av två attestanter av både beställningar och fakturor.
I samband med uppstarten av Proceedo kommer även en registervård av
kommunens leverantörsregister att ske. Även en rutinbeskrivning om vilka
avvikelser i Inyett som ska rapporteras och till vem kommer att upprättas.
När det gäller specifikt intern kontroll och intern kontrollplan så har det
under senaste året pågått en implementering av detta i en modul i Stratsys.
På grund av implementering i Stratsys har ingen utveckling skett i det
befintliga manuella systemet.
När det gäller område 4 så är revisionens kontroll av avtalstroheten inte
tillförlitlig eftersom följande typer av avtal inte finns redovisade;
- Inyett visar inte historiska avtal, (avtal som upphört under året).
- Köp via SKL kommentus avtal finns inte heller med i Inyetts
avtalsregister.
- Avtal där vi är avropsberättigade men som är upplagda av andra
kommuner finns inte med.
- Leverantörer med avrop i DIS, d.v.s. konsulter, saknas
- Direktupphandlingar som är gjorda saknas.
Ordförande sign
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Orsaken till detta är att detta manuella arbete har prioriterats bort,
och senast en total genomgång gjordes var avtalstroheten 80%
Beslutsmotivering

Granskningen kom mitt i implementeringen av Stratsys, (intern kontroll)
och Proceedo, (e-handelssystemet). Bristerna är identifierade sedan tidigare
men istället för att göra ändringar i befintligt system så har arbetet
fokuserats på implementeringar och tillhörande rutiner avseende de nya
systemen och arbetssätten.
Barnrättskonsekvenser

Inga konsekvenser för barn och unga har identifierats.
Beslutsunderlag






Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott §32/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Revisorernas utlåtande - Granskning av löpande intern kontroll
Revisionsrapport - Granskning av löpande intern kontroll

Beslutet skickas till




Revisionen
Ekonomienheten
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§ 100
Dnr 2021/317

Verksamhetsberättelse närvårdssamverkan 2020
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen.
Sammanfattning av ärendet

Utifrån Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län som
Kommunfullmäktige ställde sig bakom 2020-12-15, KS 2020/872, så
åligger det lokal HSVO (Hälsa Stöd Vård och Omsorg) Tierp att ta fram en
årlig verksamhetsberättelse för lokal närvårdssamverkan. Närvårdsstrateg
har tagit fram verksamhetsberättelsen för 2020 som remitterats i lokal
HSVO organisation. Samråd HSVO Tierp ställde sig bakom bedömningarna
verksamhetsberättelsen 2021-02-23 och densamma fastställdes av
Tjänsteledning HSVO Tierp 2021-03-15.
Barnrättskonsekvenser

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





Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott §34/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Verksamhetsberättelse närvårdssamverkan 2020

Beslutet skickas till








Verksamhetschef Vård och omsorg
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg
Utbildningschef
Verksamhetschef kultur och fritid
Verksamhetschef kvalitet och strategisk utveckling
Närvårdsstrateg
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§ 101
Dnr 2021/173

Verksamhetsplan närvårdssamverkan 2021
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen.
Sammanfattning av ärendet

Utifrån Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län som
Kommunfullmäktige ställde sig bakom 2020-12-15, KS 2020/872, så
åligger det lokal HSVO (Hälsa Stöd Vård och Omsorg) Tierp att ta fram en
årlig verksamhetsplan för lokal närvårdssamverkan. Närvårdsstrateg har
tagit fram verksamhetsplanen som remitterats i lokal HSVO organisation.
Samråd HSVO Tierp ställde sig bakom verksamhetsplanen 2020-12-08 och
densamma fastställdes av Tjänsteledning HSVO Tierp 2020-12-21.
Barnrättskonsekvenser

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





Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 35/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Verksamhetsplan närvårdssamverkan 2021

Beslutet skickas till








Verksamhetschef Vård och omsorg
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg
Utbildningschef
Verksamhetschef kultur och fritid
Verksamhetschef kvalitet och strategisk utveckling
Närvårdsstrateg
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§ 102
Dnr 2021/347

Överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och
åtta kommuner i Uppsala län
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta överenskommelsen om samverkan i Regionalt forum mellan Region
Uppsala och länets kommuner, samt
att överenskommelsen ersätter tidigare ingången överenskommelse som
antogs av kommunstyrelsen den 21 mars 2017.
Sammanfattning av ärendet

Den 2 februari 2017 genomfördes första mötet med Regionalt Forum. Vid
mötet fastställdes en överenskommelse om samverkan mellan Region
Uppsala och länets åtta kommuner. Förslag till reviderad överenskommelse
har nu tagits fram och finns bifogat som beslutsunderlag.
Barnrättskonsekvenser

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






Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 36/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Förslag till ny överenskommelse - Överenskommelse om samverkan
mellan Region Uppsala och
åtta kommuner i Uppsala län
Minnesanteckningar Regionalt Forum

Beslutet skickas till







Kommunstyrelsens ordförande
Oppositionsråd
Kommundirektör
Region Uppsala
Kommunerna i länet
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§ 103
Dnr 2021/355

Plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa Plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar.
Sammanfattning av ärendet

En plan för Tierps kommuns övergripande krishantering ska användas när
Tierp riskerar att drabbas eller har drabbats av en extraordinär händelse.
Denna plan följer i sin utformning Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps ”Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid
samhällsstörningar”. Där finns en gemensam definition av
samhällsstörningar avseende alla delar i hotskalan, det vill säga olyckor,
kriser och krig. Planen ska även användas vid samhällsstörningar som inte
betecknas som extraordinära händelser i lagens mening, men ändå utsätter
kommunens organisation, eller delar av den, för stor påfrestning. Vid en
sådan svår händelse krävs inte att krisledningsnämnden träder i funktion
utan händelsen kan hanteras av den normala organisationen. Planen kommer
vid behov kompletteras med instruktioner och särskild planering.
Beslutsmotivering

Enligt en överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap och Sveriges kommuner och regioner om kommunernas arbete
med civilt försvar ska kommunerna ta fram dokument för:




Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar
Plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar för
Tierps kommun och krisledningsnämnden
Utbildnings- och övningsplan

Dessa dokument ska revideras varje mandatperiod.
I detta beslut hanteras Plan för ledning och samverkan vid
samhällsstörningar för Tierps kommun och krisledningsnämnden.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då inga barn bedöms påverkas av beslutet.
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Beslutsunderlag





Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 37/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar

Beslutet skickas till






Säkerhetsskyddschef/säkerhetssamordnare
VD ABTB/TKAB
VD TEMAB
Chef KSU
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§ 104
Dnr 2021/356

Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar 2021-2022
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar Tierps
kommun 2021-2022.
Sammanfattning av ärendet

Syftet med styrdokumentet för krisberedskap och civilt försvar är att
beskriva hur kommunen ska bedriva sitt krisberedskapsarbete under
perioden 2021 – 2022 samt arbetet med civilt försvar under år 2021.
Enligt överenskommelsen om krisberedskap ska kommunen upprätta ett
styrdokument med övergripande mål och inriktning för mandatperioden.
Styrdokumentet ska beskriva:




process för risk-och sårbarhetsanalys,
ambition avseende geografiskt områdesansvar, och
planeringsarbete under mandatperioden.

Överenskommelsen om civilt försvar ställer inte krav på antagande av
styrdokument. I förslaget inkluderas uppgifter enligt överenskommelsen om
civilt försvar då kommunens uppdrag avseende krisberedskap och civilt
försvar regleras i samma lagstiftning samt att det finns samordningsvinster
då det civila försvaret ska bygga på krisberedskapen.
Beslutsmotivering

Enligt en överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsberedskap och
Sveriges kommuner och regioner om kommunernas arbete med civilt
försvar ska kommunerna ta fram dokument för:




Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar
Plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar för
Tierps kommun och krisledningsnämnden.
Utbildnings- och övningsplan

Dessa dokument ska revideras varje mandatperiod.
I detta beslut hanteras Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar
Tierps kommun
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Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då inga barn eller unga bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag







Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 38/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Plan för lednings och samverkan vid samhällsstörningar
Överenskommelse kommunernas krisberedskap 2019-2022
Överenskommelse kommunerna civilt försvar 2018-2020

Beslutet skickas till









Säkerhetsskyddschef/säkerhetssamordnare
Kommundirektör
Chef KSU
Krisledningsnämnden
Förvaltningschef IT
VD ABTB/TKAB
VD TEMAB
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§ 105
Dnr

Förlängd avtalstid på arrende för ÖIF del av Libbarbo 8:1 –
Rinken Örbyhus
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att frångå gällande avtalstider enligt taxa KS 2020/815 och bevilja en
förlängd avtalstid på 10 år för ett arrende på del av fastigheten Libbarbo 8:1
– Rinken Örbyhus.
Sammanfattning av ärendet

Örbyhus Idrottsförening ÖIF, äger och förvaltar en rink avsedd för
skridskoåkning i Örbyhus centrum. Då kommunen sålt marken för
bostadsbyggande där rinken är placerad idag behöver rinken flyttas.
Kommunen och ÖIF är överens om en ny placering på kommunalägd mark
och ett arrendeavtal behöver upprättas. När den nya ytan utvecklas uppstår
kostnader som ÖIF kommer att finansiera bland annat genom att söka bidrag
via SISU. Ett av villkoren för att bidrag ska beviljas är att det finns en
markupplåtelse på minst 10 år. En förlängd avtalstid på 10 år kan motiveras
med att området inte kommer att privatiseras utan hållas öppet för
allmänheten.
Beslutsmotivering

Genom föreslagen avtalstid på 10 år får ÖIF möjligheten att söka och
beviljas bidrag för att utveckla arrendeområdet. Området kommer hållas
öppet för allmänheten.
Barnrättskonsekvenser

En rink avsedd för skridskoåkning är idag en självklarhet för medborgarna i
Örbyhus. Rinken nyttjas förutom av ÖIF även av skolan samt allmänheten.
ÖIF:s engagemang på orten möjliggör för en aktiv fritid året om framför allt
för barn och unga.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Arrendeavgiften är 750 kr/år med årlig indexuppräkning. Intäkten tillfaller
Ansvar 13103, vht 2101.

Ordförande sign
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Beslutsunderlag






Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott §39/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Lägenhetsarrende TK 2021/475, Arrendeavtal ÖIF
Kartbilaga

Beslutet skickas till





Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad
Chef Förvaltning och Genomförande
Markförvaltare
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§ 106
Dnr 2021/391

Hantering av fastigheter i Tierps kommun
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommundirektören att i samverkan med VD för Tierps
kommunfastigheter AB genomföra en översyn av hyressättningarna på
fastigheterna,
att uppdra till kommundirektören att i samverkan med VD för Tierps
kommunfastigheter AB beställa utredning enligt nedan, samt
att utredningen och dess slutsatser presenteras senast vid kommunstyrelsens
sammanträde i oktober 2021
Sammanfattning av ärendet

År 2013 bildades Tierps kommunfastigheter AB. Vid bildandet beslutades
om att överföringen av fastigheterna från Tierps kommun till bolaget inte
skulle ske direkt av ekonomiska skäl.
I budget för 2020 gavs ett uppdrag att utreda om och i så fall hur
kommunens ska gå vidare med överflytten av de egna fastigheterna till
TKAB utifrån numera rådande förutsättningar.
Två utredningar genomfördes under 2020. Dessa har tydliggjort behovet av
att utreda närmare för att klargöra vilka konsekvenser olika beslut kommer
leda till ur olika perspektiv.
Beslutsmotivering

Det finns fyra vägval, som kan behöva beaktas i kombination, att ta
ställning till:
1)
2)
3)
4)

Delvis överflyttning av fastigheter till TKAB
Överföring av alla fastigheter samtidigt till TKAB
Succesiv överflyttning av alla fastigheterna till TKAB
Återgång till kommunal förvaltning av fastigheterna

I det sammanhanget behöver ytterligare ett antal perspektiv belysas:
Ekonomi: påverkan på likviditet, in-house perspektivet, fastigheternas
värde, moms, swaparna, stämpelskatt, ekonomisk påverkan på kort och lång
sikt, reavinster
Näringsliv: relationen till lokala näringslivet – upphandling av drift utav
fastigheter
Ordförande sign
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Verksamhet: vad tillför värde till verksamheterna, lojalitet/konflikter,
kompetensförsörjning, vård av fastigheterna
Demokrati: föreningar, momsbefriade verksamheter, insyn och transparens
Juridik: övergripande analys utifrån alla ovanstående perspektiv
Ägande: Se över vilka fastigheter som ev. ska avyttras externt
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då inga barn påverkas av beslutet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Den fortsatta utredningen finansieras gemensamt utav TKAB och Tierps
kommun.
För Tierps kommuns del finansieras detta via kommundirektörens budget.
Beslutsunderlag




Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 40/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till





VD Tierps kommunfastigheter AB
Kommundirektör
Revisonen
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§ 107
Dnr 2021/392

Överklagan - Vatten- och avloppsanläggning Fågelsundet, mål
nr 2117-21
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att Tierps kommun anser att överklagan skall avslås.
Reservation

Sara Sjödal (C), Emma Lokander (M), Lotta Carlberg (C), Åsa Sikberg (M),
Ann-Kristin Ringefors (KD), Anders Hällbom (MP) och Alfred Mujambere
(L) reserverar sig till förmån för liggande förslag.
Sammanfattning av ärendet

Viktoria Söderling lyfte vid kommunstyrelsens sammanträde16 februari
2021 ett initiativärende avseende Vatten- och avloppsanläggning
Fågelsundet. En oenig kommunstyrelse beslutade vid sammanträdet 23 mars
2021 att anse att en gemensamhetsanläggning vid Fågelsundet var att anse
som en mindre avvikelse i förhållande till detaljplanen. Beslutet har nu
överklagats utav en medborgare i Tierps kommun.
Beslutsmotivering

I enlighet med de tjänsteskrivelser som utgjorde beslutsunderlag inför beslut
23 mars 2021 är avvikelsen inte att anse som en mindre.
Kommunstyrelsen är beslutande myndighet i frågan men har överlämnat
beslutanderätt enligt delegation till enheten samhällsbyggnad.
Kommunstyrelsen har inte återtagit delegationen i ärendet utan har fattat ett
nytt beslut som står i strid med det beslut som har fattats enligt delegation i
det ursprungliga ärendet.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Förslag till beslut på sammanträdet

Jonas Nyberg (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att Tierps kommun anser att överklagan skall avslås.
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Bifall

Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till Jonas Nybergs (S) yrkande.
Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag;
att medge överklagandet i den del det avser tillämpning av Plan och
bygglagens regler om detaljplaner, samt
att avseende frågan om beslutet vid kommunstyrelsens sammanträde 23
mars 2021, Dnr 2021/232 är inom kommunstyrelsens befogenhet eller om
det kan anses strida mot Regeringsformen(RF) 12kap 2§ samt 6 kap och 7
kap Kommunallagen (KomL) begära Förvaltningsrättens klargörande.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Jonas Nybergs (S)
yrkande och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt liggande förslag.
Jonas Nyberg (S) begär omröstning.
Beslutsgång omröstning

Följande omröstningsproposition godkänns:
- Den som vill bifalla liggande förslag röstar ja
- Den som vill bifalla Jonas Nybergs (S) yrkande röstar nej
Resultat
Ja – 7 röster
Nej – 8 röster
Omröstning verkställs och kommunstyrelsen beslutar enligt Jonas Nybergs
(S) yrkande. (Omröstningsprotokoll/bilaga/).
Beslutsunderlag










Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 41/2021
Motivering till beslut - S förslag till beslut gällande Överklagan Vatten- och avloppsanläggning Fågelsundet, mål nr 2117-21
Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslut kommunstyrelsens § 51/2021
Överklagan - Föreläggande - Vatten- och avloppsanläggning
Fågelsundet, mål nr 2117-21
Utdrag ur delegationsordningen
Tjänsteutlåtande avseende initiativärendet som behandlades vid
kommunstyrelsens sammanträde 23 mars 2021, Dnr 2021/232
Initiativärende till kommunstyrelsen – VA lösning Fågelsundet
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Bemötande kring initiativärende till kommunstyrelsen rörande
bildandet av GA i Fågelsundet, ärende C17749. Inrättande av VAanläggning Hållen 31:1 m.fl.
Ansökan och överenskommelse om gemensamhetsanläggning
avseende vatten- och avloppsanläggning för Fågelsundet
Erinran till samråd kring ärende C17749. Inrättande av VAanläggning Hållen 31:1 m.fl.
Bilaga till bemötande av initiativ rörande GA i Fågelsundet
Läshänvisning för initiativärende rörande GA i Fågelsundet

Beslutet skickas till








Förvaltningsrätten i Uppsala
Lantmäteriet
Verksamhetschef medborgarservice
Chef tillväxt och samhällsbyggnad
Kommundirektör
Kommunjurist
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§ 109
Dnr 2021/130

Interkommunal ersättning och bidrag till enskild verksamhet
2021
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta föreliggande förslag till interkommunal ersättning och bidrag till
enskild/fristående verksamhet för kalenderåret 2021 enligt bilaga 1.
Beloppen avser kronor per elev i förskola/pedagogisk
omsorg/skolbarnsomsorg/förskoleklass/grundskola/grundsärskola/
gymnasiesärskola samt gymnasieskolans program.
att delegera till ansvarig rektor att sluta överenskommelser med berörda
kommuner om interkommunal ersättning (kr/gymnasiepoäng) avseende
vuxenutbildning, inklusive särvux, för 2021.
Sammanfattning av ärendet

Från och med kalenderåret 2010 har skollagens bestämmelser om
kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor,
fritidshem och förskoleklasser förtydligats. De nya bestämmelserna innebär
också att beslut om bidrag till fristående förskolor och skolor kan överklagas
som förvaltningsbesvär hos allmän förvaltningsdomstol.
En kommuns bidrag för ett barn i enskild verksamhet eller en elev i en
fristående skola ska bestämmas enligt likabehandlingsprincipen. Bidraget
ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid
fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Som
underlag för beslut om interkommunal ersättning och bidrag används
kommunens budget för kalenderåret 2021.
Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående
skolor består av ett grundbelopp och eventuellt tilläggsbelopp.
Beloppen inkluderar schablonersättning för administration; en procent för
pedagogisk omsorg, respektive tre procent för övriga verksamheter.
Enskilda verksamheter kompenseras för mervärdesskatt enligt den så
kallade sexprocentsregeln. Schablonbeloppet uppgår till sex procent av det
totala bidragsbeloppet. Ersättning för lokalkostnad är kommunens
genomsnittskostnad för lokaler för respektive verksamhet/skolform.
Ersättning för skolskjuts regleras enligt kommunens riktlinjer. Kommunen
är skyldig att tillhandahålla kostnadsfri skolskjuts för elev som valt en annan
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skola än den kommunen anvisat, om det kan ske utan merkostnader för
kommunen, Skollagen 10 kap. 32§.
Vuxenutbildning
Särvux
Vuxenutbildning

förhandlas – ansvarig rektor
förhandlas – ansvarig rektor

Barnrättskonsekvenser

Beslutet har inga barnrättskonsekvenser.
Beslutsunderlag





Beslut utskottet barn och ungdom § 97/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Bilaga 1: Interkommunal ersättning och bidrag till enskild
verksamhet 2021

Beslutet skickas till





Utbildningschef
Skolformschef förskolan
Ekonom Hafiza Klapuh
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§ 110
Dnr 2021/49

Revidering av delegationsordningen 2021
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt
föreliggande förslag samt
att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 18 maj 2021.
Sammanfattning av ärendet

Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten
har rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning.
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och
förordningar, uppdateras den regelbundet.
Beslutsunderlag





Beslut utskottet barn och ungdom § 98/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Förslag till ändringar i delegationsordningen

Beslutet skickas till



Sekretariatet
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§ 111
Dnr 2021/388

Medfinansiering Leader Nedre Dalälven
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att årligen under perioden 2022 till 2027 medfinansiera Leader Nedre
Dalälven med kr 465 766,
att medfinansiera strategiarbetet under 2021-2022 inför kommande
programperiod med en engångssumma på cirka kr 36 000, samt
att finansieringen sker via ansvar 10102 politiken, verksamhet 0992 bidrag
avgifter, konto 45310.
Sammanfattning av ärendet

KF tog beslut §88/2015 om deltagande i nuvarande Leader och inför varje
ny programperiod krävs beslut om medfinansiering.
Från och med innevarande programperiod 2014-2020 ingår hela Tierps
kommun i Leader Nedre Dalälven och verksamheten bedrivs i enlighet med
den utvecklingsstrategi som partnerskapet arbetade fram inför innevarande
programperiod. I partnerskapet ingår följande kommuner; Säter, Hedemora,
Avesta, Sala, Heby, Tierp och Älvkarleby samt delar av Gävle och
Sandvikens kommuner. Utöver det ingår även föreningar och företag i
området.
Nu har EU beslutat att förlänga innevarande programperiod med två år,
2021-2022. Medel för detta tas från den kommande programperioden,
ursprungligen 2021-2027, vilken nu istället blir 2023-2027. Under
förlängningsperioden kommer verksamheten att bedrivas enligt nuvarande
strategi. Parallellt med verksamheten inom förlängningsperioden ska den
nya utvecklingsstrategin för 2023-2027 tas fram, ett arbete som redan har
påbörjats.
Beslutet gäller en förlängning av nuvarande period till 2022 och finansiering
av den nya utvecklingsstrategin inför kommande programperiod, samt
fortsatt medfinansiering under den nya programperioden 2023-2027.
Medfinansieringen sker på samma sätt som tidigare och med samma belopp,
med tillägg för en engångssumma för framställandet av en ny
utvecklingsstrategi.
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Möjligheten för medborgare att kunna söka Leader projekt medför att det
finns stora möjligheter att genomföra utvecklingsinsatser i hela kommunen,
inklusive Tierps köping.
Beslutsmotivering

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

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas direkt
av beslutet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Medfinansieringen av förlängningsåren 2021-2022 samt den kommande
programperioden 2023-2027 har likadant förfarande som tidigare period och
med samma belopp kr 465 766. En engångssumma för framtagandet av den
nya utvecklingsstrategin under 2021 har tillkommit. Leader Nedre Dalälven
beräknar denna summa till cirka kr 36 000.
Finansiering sker via ansvar 10102 politiken, verksamhet 0992 bidrag
avgifter, konto 45310.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Medfinansiering Leader Nedre Dalälven KS 2021/388

Beslutet skickas till






Näringslivsutvecklare
Chef Medborgarservice
Ekonomichef
Kommundirektör
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§ 112
Dnr 2021/78

Svar på motion - Ökad säkerhet i hyresgästers förråd, Simon
Brännström (SD)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen ökad säkerhet i hyresgästers förråd då frågan inte faller
inom kommunens angelägenheter.
Sammanfattning av ärendet

Simon Brännström (SD) föreslår i en motion att fullmäktige beslutar att

Tierpsbyggen AB vidtar åtgärder för att säkra de berörda förråden för
hyresgäster så att det går inte att se igenom förråden samt att
fullmäktige beslutar att Tierp Kommunfastigheter AB vidtar åtgärder
för att säkra de berörda förråden för hyresgäster så att det går inte att
se igenom förråden.
Beslutsmotivering

Frågan om AB Tierpsbyggens, Tierp kommunfastigheter ABs eller andra
hyresvärdars utformning av hyresgästernas förråd rör inte en kommunal
angelägenhet och motionen ska därför avslås.
Barnrättskonsekvenser

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




Svar på motion – Ökad säkerhet i hyresgästers förråd
Motion -Ökad säkerhet i hyresgästers förråd, Simon Brännström
(SD)

Beslutet skickas till



Motionären
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§ 113
Dnr 2020/854

Svar på motion - Upprättelse av hundrastgård - Simon
Brännström SD
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Reservation

Joakim Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Simon Brännström (SD) föreslår i en motion att fullmäktige beslutar att det
ska upprättas hundrastgård i Tierp, att det ska upprättas hundrastgård i
Skärplinge och att det ska upprättas hundrastgård i Söderfors.
Beslutsmotivering

Inom Tierps kommun finns privata aktörer som driver/visar intresse av att
driva hundrastgårdar. En kommun ska inte bedriva verksamhet i konkurrens
med näringslivet. Det ligger dessutom inte inom en kommuns åtagande att
bedriva en hundrastgård och det finns inga medel varken för inrättande eller
drift av en sådan avsatta för ändamålet i budget.
Om en förening vill bedriva en hundrastgård på kommunal mark som är
lämplig i sammanhanget så ska avtal upprättas om arrende av denna i
enlighet med beslut ”Taxa för nyttjande av kommunens mark”.
Barnrättskonsekvenser

Förslaget till beslut innebär inga negativa barnrättskonsekvenser.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
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Bifall

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

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande
förslag.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut- Svar på motion - Upprättelse av hundrastgård
Motion – Motion om upprättelse av hundrastgård, Simon
Brännström (SD)
Taxa för nyttjande av kommunens mark

Beslutet skickas till




Motionären
Mark och exploatering
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§ 114
Dnr 2020/985

Svar på motion - Kärnvapenfri framtid - anslut till ICAN Cities
Appeal - Alexander Karlsson (V), Agnetha Andersson (V) och
Emmanuel Nzisabira (V)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen Kärnvapenfri framtid då frågan inte faller inom
kommunens angelägenheter.
Reservation

Agnetha Andersson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Alexander Karlsson (V), Agnetha Andersson (V) och Emmanuel Nzisabira
(V) föreslår i en motion att fullmäktige beslutar att Tierps kommun

ansluter sig till ICAN Cities Appeal till stöd för FN:s konvention om
kärnvapenförbud, samt att uppdra till kommunstyrelsens ordförande
att informera ICAN om att Tierps kommun ansluter sig till ICAN:s
Cities Appeal.
Beslutsmotivering

Frågan om Sveriges säkerhets- och utrikespolitik är en fråga för staten och
inte en kommunal angelägenhet och motionen ska därför avslås. Det
ställningstagande styrks av en dom från Förvaltningsrätten i Göteborg, mål
nr 11052-20, då man slår fast att Göteborgs stads anslutning till ICAN cities
appeal är ”en tydlig opinionsyttring på det utrikespolitiska området” – en
angelägenhet enbart för staten.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte påverkas av beslutet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Agnetha Andersson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
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Bifall

Sara Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Agnetha Anderssons
(V) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande
förslag.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut - Svar på motion – Kärnvapenfri framtid - anslut
till ICAN Cities Appeal
Motion - Kärnvapenfri framtid - anslut till ICAN Cities Appeal Alexander Karlsson (V), Agnetha Andersson (V) och Emmanuel
Nzisabira (V)

Beslutet skickas till



Motionärerna

Ordförande sign

Justerare sign

53

Sekreterare sign

