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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03
Innehållsförteckning
Paragraf Rubrik

Dnr

Upprop
Val av justerare
§ 187

Godkännande av föredragningslistan

2019/106

§ 188

Information om ärende rörande avtal om
leverans av dricksvatten mellan
Östhammar Vatten AB och Tierps
Energi & Miljö AB

2019/152

§ 189

Information om arbetsmiljö

2019/152

§ 190

Attestförteckning 2020 för
kommunstyrelsens förvaltning

2019/898

§ 191

Informationshanteringsplan för tillväxt
och samhällsbyggnad

2019/857

§ 192

Dokumenthanteringsplan för
Lönenämndens verksamhet

2019/941

§ 193

Yttrande över Översiktsplan för
Älvkarleby kommun år 2050,
utställningshandling

2019/779

§ 194

Attestreglemente för Tierps kommun förlängning av giltighetstid

2019/877

§ 195

Ändrade fastighetsarealer Siggbo
Handelsområde

2019/880

§ 196

Försäljning av del av fastighet, Tobo
bruk

2019/839

§ 197

Införa en möjlighet att välja olika
utförare för sina LOV-insatser.

2019/781

§ 198

Programutbud Högbergsskolan
2020/2021

2019/901

§ 199

Godkännande av entledigande och val
av ny ersättare i kommunstyrelsens

2019/101

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03
arbetsutskott samt ledamot i utskottet
samhällsbyggnad
§ 200

Godkännande av entledigande och val
av ny ledamot i utskottet arbete och
omsorg

2019/101

§ 201

Godkännande av entledigande och val
av ny ledamot i utskottet barn och
ungdom

2019/101

§ 202

Val av 1 representant till
Länskommittén för Uppsala län av
Stiftelsen Sveriges nationaldag

2019/101

§ 203

Val av ombud till stämman i Tämnarens
Vatten Ideell förening

2019/101

§ 204

Val av ombud till stämman i Leader
Nedre Dalälven 3

2019/101

§ 205

Anmälan av ordförandebeslut - sekretess 2018/1161

§ 206

Revidering av delegationsordningen

2019/154

§ 207

Återrapportering av planerade
företagsbesök

2019/280

§ 208

Redovisning av delegationsbeslut KS
2019-12-03

2019/62

§ 209

Redovisning av protokoll 2019

2019/150

§ 210

Redovisning av inkomna beslut och
skrivelser

2019/70

§ 211

Avtal om leverans av dricksvatten
mellan Östhammar Vatten AB och
Tierps Energi & Miljö AB

2019/932

§ 212

Redovisning av ej verkställda beslut
utskottet arbete och omsorg kvartal 3
2019

2019/508

§ 213

Redovisning av ej verkställda beslut
utskottet barn och ungdom kvartal 3
2019

2019/509

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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Kommunstyrelsen
2019-12-03

§ 214

Grundskolans organisation

2019/908

§ 215

Taxa för prövning och tillsyn enligt
alkohollagen, tobakslagen, lag om
handel av vissa receptfria läkemedel
samt lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare 2020

2019/850

§ 216

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
och dricksvatten 2020

2019/851

§ 217

Taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område samt
strålskyddslagen 2020

2019/852

§ 218

Plan- och bygglovstaxa

2019/855

§ 219

Program för uppföljning av och insyn i
kommunens verksamheter

2019/893

§ 220

Reglemente för kommunalt
näringslivsråd

2019/897

§ 221

Revidering av reglemente - Ersättningar
till förtroendevalda - ERS 2018

2018/278

§ 222

Regel för partistöd

2019/914

§ 223

Partistöd 2020

2019/415

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03

§ 187
Dnr 2019/106

Godkännande av föredragningslistan
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan med följande revideringar:


Ärende 27 ”Avtal om leverans av dricksvatten mellan Östhammar
Vatten AB och Tierps Energi & Miljö AB” behandlas efter ärende 4
”Information om ärende rörande avtal om leverans av dricksvatten
mellan Östhammar Vatten AB och Tierps Energi & Miljö AB” på
föredragningslistan.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 188
Dnr 2019/152

Information om ärende rörande avtal om leverans av
dricksvatten mellan Östhammar Vatten AB och Tierps Energi &
Miljö AB
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Tomas Ulväng VD och Kenneth Karlsson (M) styrelseordförande på Tierps
energi och miljö AB informerar om ärendet om avtal om leverans av
dricksvatten.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03

§ 189
Dnr 2019/152

Information om arbetsmiljö
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Randi Graungaard, kommundirektör och Eva Berggård Nygren HR-chef
informerar om arbetsmiljö.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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§ 190
Dnr 2019/898

Attestförteckning 2020 för kommunstyrelsens förvaltning
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att som beslutsattestanter och ersättare för drift- och investeringsbudgetens
konton, vilka berör kommunstyrelsens verksamhetsområden för 2020, utse
de befattningshavare som anges i upprättade förteckningar,
att utse personalchefen och lönesamordnaren som attestant/ersättare
gällande utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt
löner och andra ersättningar till anställd personal i kommunen oavsett att
annan attestant/ersättare utsetts för ifrågavarande konton,
att utse ekonomichef och redovisningschef som attestanter för samtliga
konton inom kontoklass 1 (tillgångar) och 2 (skulder),
att utse ekonomiassistenter med kassatjänst inom ekonomienheten som
attestanter för samtliga konton inom kontoklass 1 och 2 med undantag av
konton för anläggningstillgångar,
att utse ekonomer med ansvar för momsredovisning och redovisningschef
inom ekonomienheten som attestanter för konton avseende moms inom
kontoklass 1 och 2,
att utse ekonomer och ekonomiassistenter inom ekonomienheten som
arbetar med debiteringar att vara attestanter för berörda fordringskonton
inom kontoklass 1,
att för övriga fordringskonton, skuldkonton och genomgångskonton inom
konto-klass 1 och 2 utse vederbörande ansvarig tjänsteman inom
kommunstyrelsens verksamhetsområden vilken tillika är attestant för berört
konto på drift- eller investeringsbudgeten samt
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att utse attestanter och
ersättare för under året nyupplagda konton.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2019-12-03
Sammanfattning av ärendet

Föreligger förslag från ekonomienheten om beslutsattestanter och ersättare
2019 för drift- och investeringsbudgetens verksamheter inom
kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Attestförteckning 2020 för kommunstyrelsens förvaltning

Beslutet skickas till



Ekonomienheten

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03

§ 191
Dnr 2019/857

Informationshanteringsplan för tillväxt och samhällsbyggnad
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta föreliggande informationshanteringsplaner,
att informationshanteringsplanens beslut ersätter eventuella tidigare beslut
om bevarande/gallring av dessa verksamheters här redovisade
handlingstyper som är tillkomna från och med 2007-01-01.
Sammanfattning av ärendet

Enligt Arkivlagen (1990:782) ska varje myndighet upprätta en dokumentoch gallringsplan, även kallad informationshanteringsplan.
Informationshanteringsplanen, nedan kallad planen, är en förteckning över
alla de handlingstyper som finns i verksamheten. Av planen framgår hur
handlingstyperna ska ordnas och hanteras. Dessutom beskrivs om de ska
bevaras eller gallras och efter hur lång tid detta i så fall ska ske.
Planen ska vara ett verktyg för dem som hanterar information i
verksamheten men även för allmänhet som vill ta del av verksamhetens
allmänna handlingar.
Under åren 2017-2019 har ett förslag till informationshanteringsplan
arbetats fram inom områdena samhällsbyggnad, skog & mark, geodata,
infrastruktur, trafik & parkering, miljö- och hälsoskyddsenhetens tillsynsoch kontrollverksamhet, tillsyn över försäljning av tobak samt kontroll av
försäljning av receptfria läkemedel, tillståndsgivning och tillsyn enligt
alkohollagen.
Framtagandet av förslaget har skett i samarbete mellan arkivansvariga
representanter för kommunens enhet för Ledningsstöd och berörda
tjänstemän inom de verksamheter planen omfattar. Planen bedöms väl
anpassad för verksamheten men även tydlig nog för att allmänheten ska
kunna utläsa informationen. Planen fastställs, efter förslag från
arkivmyndigheten, av den myndighet som är ansvarig för verksamheten och
ska kontinuerligt ses över för att möta upp förändringar i verksamheten.
Beslutsmotivering

Att redovisa och beskriva sina allmänna handlingar är till nytta för den egna
myndigheten, men samtidigt en förutsättning för att den så kallade
Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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offentlighetsprincipen ska kunna upprätthållas. För att allmänhetens rätt att
ta del av allmänna handlingar ska underlättas finns därför lagkrav enligt 6 §
arkivlag (1990:782) och 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslag
(2009:400) på att myndigheternas handlingar ska redovisas. Redovisningskravet följs upp i 5 § arkivreglementet (arkivföreskrifter) för Tierps
kommun.
Redovisningen av handlingar sker i form av en informationshanteringsplan
med förteckning över aktuella handlingstyper, tillsammans med
myndighetens beslut om bevarande/gallring av dessa. En
informationshanteringsplan är ett styrande dokument som beslutas av
respektive myndighet efter samråd med arkivmyndigheten enl. 7 §
arkivreglementet. Föreliggande planer har genomgått samråd enl.
delegation.
Beslutsunderlag







Handläggarens tjänsteutlåtande
Missiv-Samhällsbyggnad och Miljö och Hälsoskydd
IHP-Samhällsbyggnad
IHP-Miljö- och Hälsoskydd
Arkivföreskrifter för Tierps kommun

Beslutet skickas till






Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad
Chef Miljö- och Hälsoskydd
Chef Förvaltning och Genomförande
Chef Planering och Myndighet

Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2019-12-03

§ 192
Dnr 2019/941

Dokumenthanteringsplan för Lönenämndens verksamhet
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta ändringar och tillägg i Dokumenthanteringsplan för
kommunstyrelsen avseende styrande & ledande funktioner under punkt
2.4.2 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet

Lönenämnden ska enligt samverkansavtalet upprätta en
dokumenthanteringsplan. Lönecentrums handlingar ingår i
dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen avseende styrande & ledande
funktioner. I gällande plan saknas viss dokumentation rörande
administration av löne-, arvodes- och pensionsutbetalningar, vilka finns
specificerade i bilagan ändringar och tillägg punkt 2.4.2.
För Lönenämndens handlingar kommer det upprättas en
dokumenthanteringsplan som därefter beslutas av Lönenämnden. Detta
arbete pågår och beräknas vara klart under våren 2020.
Beslutsmotivering

Varje kommunal myndighet ansvarar för sina allmänna handlingar och för
vården av dessa, i enlighet med gällande författningar för området.
Allmänna handlingar får inte gallras (dvs. förstöras) utan gallringsbeslut.
Det sker normalt i form av en dokumenthanteringsplan där myndighetens
beslut om bevarande resp. gallring kan omfatta många olika handlingstyper
samtidigt, men även speciallagstiftning för olika verksamhetsområden kan i
vissa fall styra hantering, och bevarande eller gallring av allmänna
handlingar.
Ärendet har samverkats med arkivmyndigheten enligt arkivreglementet § 7.
Beslutsunderlag





Beslut lönenämnden § 21/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Ändringar och tillägg punkt 2.4.2

Ordförande sign

Justerare sign
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Beslutet skickas till







Kommunstyrelsen Tierps kommun
Kommunstyrelsen Älvkarleby kommun
Kommunstyrelsen Knivsta kommun
Informationsstrateg Tierps kommun
Lönechef

Ordförande sign

Justerare sign

13

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03

§ 193
Dnr 2019/779

Yttrande över Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050,
utställningshandling
Beslut

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

Älvkarleby kommun arbetar med framtagandet av en ny översiktsplan.
Förslaget till översiktsplan hålls utställd för allmänhet, myndigheter och
grannkommuner att inkomma med synpunkter på förslaget till ny
översiktsplan.
Tierps kommun bedöms inte påverkas på något negativt vis av förslaget till
översiktsplan.
Beslutsunderlag







Beslut utskottet samhällsbyggnad § 129/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Yttrande på förslag till ny översiktsplan för Älvkarleby kommun
Utställningshandling: Översiktsplan Älvkarleby kommun
Kartbilaga markanvändning

Beslutet skickas till



Älvkarleby kommun, bygg- och miljöavdelningen

Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2019-12-03

§ 194
Dnr 2019/877

Attestreglemente för Tierps kommun - förlängning av
giltighetstid
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att förlänga giltigheten på nu gällande attestreglemente till och med 202112-31 i väntan på nytt e-handelssystem,
att §115.2016 upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet

Det nu gällande attestreglemente löper ut den 31/12-2019 och behöver
förlängas i väntan på revidering i samband med att nytt e-handelssystem tas
i bruk.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inga ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag





Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 66/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Attestreglemente för Tierps kommun

Beslutet skickas till



Ekonomienheten

Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03

§ 195
Dnr 2019/880

Ändrade fastighetsarealer Siggbo Handelsområde
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna de nya fastighetsarealerna i Siggbo Handelsområde.
Sammanfattning av ärendet

Vid anläggande av gemensamhetsanläggning (GA) för gemensam infart till
Siggbo Handelsområde upptäcktes att fastighetsgränser och avgränsning för
GA inte stämmer. Detta innebär att kartbilagorna till avtalen behöver
revideras.
Beslutsmotivering

Det är viktigt att kartunderlagen för de nya fastigheterna i Handelsområdet
överensstämmer med lagakraftvunnen detaljplan och att underlagen för
lantmäteriförrättning är korrekta.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Den totala arealen över Handelsområdet kvarstår, 22 160 kvm, men 460
kvm mäts om mellan fastigheterna vilket innebär att Dollarstores fastighet
blir 460 kvm mindre än tidigare (6 520 kvm) och den markanvisade
fastigheten blir 460 kvm större (15 640 kvm). Byggrätterna påverkas ej och
inte heller lantmäteriförrättningen då man inte påbörjat fältarbetet ännu. Det
blir ingen ekonomisk påverkan då den beräknade intäkten för området
kvarstår men fördelas om mellan fastighetsägarna i området.
Beslutsunderlag







Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 67/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Tillägg till köpekontrakt
Ny kartbilaga avseende ändrade fastighetsarealer
Ny kartbilaga avseende GA gemensam infart till området

Beslutet skickas till





Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad
Ekonom Tillväxt och Samhällsbyggnad
Chef Förvaltning och Genomförande

Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 196
Dnr 2019/839

Försäljning av del av fastighet, Tobo bruk
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att del av fastigheten Tobo 1:8 säljs till nedsatt pris med anledning av
förorenad mark.
Sammanfattning av ärendet

Sommaren 2018 förstördes byggnader i en omfattande brand på två
fastigheter i Tobo, de drabbade fastighetsägarna är:
Tobo Component AB i egenskap av ägare till Tobo 1:70.
Tierps kommun i egenskap av ägare till fastigheten Tobo 1:8.
På fastigheten Tobo 1:8 fanns en byggnad med lagerlokaler där Tobo
Component var hyresgäst.
Tobo Component har nu för avsikt att återuppbygga sin verksamhet. För att
kunna fortsätta verka på samma plats och i kommunen behöver behovet av
lokaler lösas. De önskar därför köpa en del av Tobo 1:8 av kommunen och
ersätta tidigare byggnad.
Marken på Tobo 1:8 och runt ”masugnen” är förorenad med anledning av
tidigare verksamhetsutövning, vilket köparen är medveten om.
En MIFO-fas 1 inventering är utförd, och området har tilldelats riskklass 2,
vilket innebär hög risk och är den näst högsta riskklassen.
Kommunen använder idag inte denna mark och det finns inga planer för
återuppbyggnad.
Vi föreslår därför en köpeskilling motsvarande råmarkspris, 50 kr/kvm, för
området om ca 15 110 kvm med förbehållet att kommunen friskriver sig
från allt ansvar gällande förorening och sanering av mark.
Beslutsmotivering

Förorenad mark kräver ofta stora insatser i fråga om sanering, både
tidsmässigt och ekonomiskt. Tobo Component är en motpart som är väl
medveten om dessa markföroreningar då de själva verkar i området.
Detta har inte hindrat dem från att inkomma med frågan om att få köpa
marken, då de är i stort behov av att utöka sin verksamhet.
Ordförande sign

Justerare sign
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Vid försäljning av del av fastigheten Tobo 1:8 om totalt 15 110 kvm
nedsätts priset till gällande råmarkspris enligt taxa tagen i KF, 50 kr/kvm
med anledning av förorenad mark. Försäljningssumman beräknas till
755 500 kr och en genererar en försäljningsvinst på ca 500 000 kr.
Beslutsunderlag







Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 68/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Köpekontrakt
Yttrande från Miljö- och hälsoskyddsenheten
MIFO-historik

Beslutet skickas till





Chef Medborgarservice
Chef Samhällsbyggnad
Chef Förvaltning & Genomförande

Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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§ 197
Dnr 2019/781

Införa en möjlighet att välja olika utförare för sina LOV-insatser
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att införa möjligheten för kunder som är beviljade serviceinsatser enligt
socialtjänstlagen att välja olika utförare för de insatser som finns inom
LOV.
Reservation

Alexander Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Inför att lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, infördes i Tierps
kommun den 1 februari 2011 gjordes ett omfattande förarbete med att först
utreda kommunens möjlighet att införa ett valfrihetssystem, därefter
förbereda kommunen genom att planera, förändra och utveckla vissa
förutsättningar, för att slutligen genomföra införandet av valfrihetssystemet.
En rad utgångspunkter och praktiska detaljer fanns med i utredningen
Valfrihet i Tierps kommun som låg till grund för beslutet att införa ett
valfrihetssystem (KS 2010/96). En av de praktiska förutsättningarna som
dock inte berördes i utredningen är huruvida en kund kan välja olika
utförare för sina insatser som finns inom LOV eller om det behöver vara en
och samma utförare som ska utföra samtliga insatser.
Sedan LOV infördes i Tierps kommun har det varit en princip att den
utförare som kunden har valt som utförare av en insats, per automatik måste
vara utförare för samtliga av de insatser som kunden är beviljad och som
finns inom LOV. Alternativet till ett sådant upplägg är att olika utförare kan
utföra samtliga LOV-insatser, beroende på vad kund önskar.
Beslutsmotivering

LOV-reformen har ett tydligt brukarperspektiv. En av ambitionerna med
LOV är att kunden ska hamna mer i centrum. Det sker genom att makten,
till viss del, förflyttas till kunden istället för till politiker och tjänstemän, i
och med kundens möjlighet till ökad valfrihet och ökat inflytande. Ju
bredare utbud av tjänster som finns inom en kommun, desto bättre kan
kommunen svara upp mot varje enskild kunds behov och önskemål. Att
frångå dagens princip att det är en utförare som måste utföra en kunds
samtliga LOV-insatser, och istället införa möjligheten för en kund att välja
olika utförare för sina LOV-insatser, ligger således helt i linje med LOVOrdförande sign

Justerare sign
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reformens intention. Kunderna får således ökad valfrihet och ökad makt,
vilket är LOV-reformens grundläggande syfte. En utökad valfrihet för
kunder kan resultera i att fler kunder vill välja sin utförare, vilket i sin tur är
gynnsamt för LOV-företag. Det kan göra att marknaden blir mer attraktiv
för företag och att fler LOV-utförare blir intresserade av att etablera sina
företag i kommunen. Eventuella lagrättsliga, systemtekniska eller praktiska
hinder och begränsningar som skulle kunna uppstå i samband med ett
införande av möjligheten att välja olika utförare har undersökts men inte
funnits.
Ekonomiska konsekvenser

Som en följd av ett införande av möjligheten att välja olika utförare kan
antalet kunder som väljer LOV-utförare öka i antal. Det i sin tur gör att den
manuella hanteringen av biståndsbeslut ökar. En ytterligare följd av att fler
kunder väljer LOV-utförare är att fler LOV-företag kan etableras i
kommunen. Kommunens insats i arbetet kring LOV kan således erfordra en
viss ökning; allt från hanteringen av avtalsansökningar och uppföljningar av
avtal till den manuella hanteringen av inkomna LOV-fakturor och övrig
granskning av LOV-underlag.
Förslag till beslut på sammanträdet
Avslag

Alexander Karlsson (V) yrkar avslag till liggande förslag.
Bifall

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

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Alexander
Karlssons (V) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt liggande förslag.
Beslutsunderlag





Beslut utskottet arbete och omsorg § 110/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Utredningen Ökad valfrihet för kunder genom att införa möjligheten
att välja utförare

Beslutet skickas till





Kvalitet och strategisk utveckling
Vård och omsorg
Individ och familjeomsorgen
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§ 198
Dnr 2019/901

Programutbud Högbergsskolan 2020/2021
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa programutbudet för Högbergsskolan för läsår 2020/2021.
Sammanfattning av ärendet

Följande programutbud erbjuds läsåret 2020/2021:
 Barn- och fritidsprogrammet med inriktning Pedagogiskt
arbete/Socialt arbete
 Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning Husbyggnad
 Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi
 Fordon- och transportprogrammet med inriktning Personbil,
Lastbil och mobila maskiner och Transport
 Industritekniska programmet med inriktning Svetsteknik och
Produkt- och maskinteknik
 Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap
 Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap
 Teknikprogrammet med inriktning Design- och produktutveckling
 Vård- och omsorgsprogrammet
 El och energi
 Handelsprogrammet med inriktning Lärling
 Plåtslageri med inriktning Lärling
 VVS och fastighet med inriktning Lärling
Beslutsmotivering

Vi förordar att vi erbjuder samma programutbud som vi har under
innevarande läsår. Programutbudet under innevarande år är anpassat efter de
lokala behoven från elever och företag. Där det går att samläsa kommer
skolan samordna detta mellan de olika programmen. Antal elever i
nuvarande årskurs 9 är 249 stycken, en ökning mot föregående år.
Andreas Vestin, Arbetsmarknadsstrateg Högbergsskolan föredrar ärendet.

Ordförande sign
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Tierps kommun

2019-10-15

Statistik gymnasieskolan
Högbergsskolan
Program
Naturvetenskapsprogrammet
NA
IMVNA

Läsåret 2019/2020
Åk 2 18
8
8

Åk 3 17
7
7

Åk 3 17
14
14

Teknikprogrammet
TE
IMVTE

19
18
1

13
13

13
13

45
44
1

68%

7
7

7
7

7
7

21
21
0

Samhällsprogrammet
SA
IMVSA

14
11
3

17
17

15
15

46
43
3

52%

16
16

18
18

8
8

42
42
0

Ekonomiprogrammet
EK
IMVEK

27
27

18
18

16
16

61
61
0

66%

15
15

13
13

4

32
28
4

Barn- och Fritidsprogrammet
BF
IMVBF
IMYBF

3
1
2

15
13
1
1

10
8
1
1

30
24
4
2

91%

2
2

Bygg- och Anläggningsprogrammet
BA
IMVBA
IMYBA

17
14
1
1

20
20

16
16

53
50
1

78%

6
6

6
4
1
1

VVS- och fastighetsprogrammet
VF
IMVVF
IMYVF

1
1

1
1
0
0

25%

1
1

2
2

Handel- och administrations programmet
HA
IMVHA
IMYHA

2
2

2
2
0
0

14%

5
4
1

4
4

3
3

12
11
1
0

Industritekniska programmet
IN
IMVIN
IMYIN

8
5
2
1

23
15
5
3

74%

5
5

3
2

8
7
0
1

Fordons- och Transportprogrammet
FT
IMVFT
IMYFT

29
22
5
2

29
22
5
2

91%

3
3

1
1

2
2

2
2

Totalt
20
20
0

Externt
Åk 1 19
8
8

Åk 2 18
11
11

13
8
3
2

Åk 4 16
1
1

Andel
Tierp
38%

Åk 1 19
4
4

4

5
2
3

9
9

14
11
3
0

88%

Fordons- och Transportprogrammet TRSP
FTTRA
IMVFT
IMYFT

20
19
1

12
12

32
31
1
0

91%

Fordons- och Transportprogrammet LAS
FTLAS
IMVFT
IMYFT

1

1

2
0
1
1

100%

42
35
4
3

78%

53
32
19
2

95%

1
2
1

El- och Energiprogrammet
EE
IMVEE
IMYEE

9
7
1
1

14
12
1
1

17
15
2

Vård- och Omsorgsprogrammet
VO
IMVVO
IMYVO

17
9
8

16
8
7
1

19
14
4
1

Introduktionsprogram Individuellt alternativ
IMA

63
63

63
63

100%

Språkintroduktion
IMS
Estetiska programmet

36
36

36
36
0

97%

0

1
1
1

3
3
0
0

3
3

15
13
1
1
3
3
0
0

3
3
0
0
1
1

2
2
0
0

3
3

3
3
0
0
0
0
0
0

1
1

6
6

5
5

12
12
0
0

2
2

1
1

3
3
0
0
0
0

0%

1
1
14

13

14

41

14
1

13
3

14
1

41

0%

1

3

1

5

2
2

3
3

5
5
13
13

ES
Hotell och turismprogrammet

1
1

1

Fordons- och Transportprogrammet PER
FTPER
IMVFT
IMYFT

1

Totalt
33
33
0

HT

1
1

5

Humanistiska programmet
HU

0

0%

Hantverksprogrammet
HV

0

0%

4
4

4
4

5
5

International Baccalaureate Diploma Programme
IB

0

0%

1
1

4
4

3
3

8
8

Naturbruksprogrammet
NB

0

0%

8
8

7
7

6
6

21
21

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
RL

0

0%

3
3

1
1

1
1

5
5

Externt
97
96
49
46
2

108
106
57
49
2

86
81
52
29
5

Elever på nationella program inkl IM
Elever på nationella program (12 av 18)
Antal elever på yrkesprogram
Antal elever på Hogskolef. program
Antal elever på introduktionsprogram
Antal elever från annan kommun (inkl. IM)

Högbergsskolan
249
160
121
138
61
82
60
56
127
22

137
127
76
51
10

6
5
4
1
1

552
427
223
168
159

44
18%

53
33%

33
24%

2
33%

132
24%

Andel elever på yrkesprogrammen

24%

51%

55%

67%

Andel elever på Högskolef. program

24%

35%

37%

17%

Andel elever på introduktionsprogram

51%

14%

7%

17%

Andel elever från annan kommun (inkl. IM)

Utfall
HT18/VT19

1
2

4
2

3
1

GY + GYS

Ordförande
sign
GY+GYS+IM
Kom.vux-gruv
Kom.vux-gymn.
Distans vux
SFI
YFI
Lärux
TOTALT VUX
Totalat Ro 6
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1
5

58,5%
57,5%
94,6%
65,5%

28%

40%

39%

35%

40%

35,4

51%

53%

60%

54%

45,2%

30%

42,5

47%

45%

34%

43%

34,6%

29%

22,1
2
57
68
55

2%

2%

6%

3%

19,9%

GYMNASIESÄRSKOLAN

GYS

Prognos
HT19/VT20

21

Andel elever som avbrutit studier efter 1 år
Andel elever som tagit examen inom 3 år
Andel elever som tagit examen inom 3 år exkl. IM
Andel avgångselever med grundläggande berhörighet till universitet och högskola
Individuella programmet
Nationella programmet

291
283
158
124
9

9
10

19
446
571 Sekreterare
30
203
118
145
60
11
567

1138
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Beslutsunderlag




Beslut utskottet barn och ungdom § 256/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till




Tf utbildningschef
Rektor Högbergsskolan
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§ 199
Dnr 2019/101

Godkännande av entledigande och val av ny ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott samt ledamot i utskottet
samhällsbyggnad
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Anna Ahlins (C) begäran om entledigande från sina uppdrag
som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och ledamot i utskottet
samhällsbyggnad,
att utse Yaqub Ahmed (C) som ledamot i utskottet samhällsbyggnad under
perioden 3 december 2019 till 31 december 2022,
att utse Lotta Carlberg (C) som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
under perioden 3 december 2019 till 31 december 2022.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens utskott är beredande organ för kommunstyrelsen och
fattar beslut i frågor kring myndighetsutövning mot enskild person, samt
lämnar yttranden utifrån respektive verksamhetsområde. Ansvarsområdena
preciseras närmare i kommunstyrelsens delegationsordning.
Beslutsunderlag




Förslag från gruppledare
Begäran om entledigande 2019-09-24

Beslutet skickas till







Berörda ledamöter
Lönecentrum
Utskottsordförande
Sekretariatet
Förtroendemannaregistret Troman
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§ 200
Dnr 2019/101

Godkännande av entledigande och val av ny ledamot i utskottet
arbete och omsorg
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Erica Aspgren Wallins (S) begäran om entledigande från
uppdraget som ledamot i utskottet arbete och omsorg,
att utse Kjell Hammerin (S) till ledamot i utskottet arbete och omsorg under
perioden 3 december 2019 till 31 december 2022.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens utskott är beredande organ för kommunstyrelsen och
fattar beslut i frågor kring myndighetsutövning mot enskild, samt
lämnar yttranden utifrån respektive verksamhetsområde. Ansvarsområdena
preciseras närmare i kommunstyrelsens delegationsordning.
Beslutsunderlag




Förslag från gruppledare
Begäran om entledigande 2019-

Beslutet skickas till







Berörda ledamöter
Lönecentrum
Utskottsordförande
Sekretariatet
Förtroendemannaregistret Troman
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§ 201
Dnr 2019/101

Godkännande av entledigande och val av ny ledamot i utskottet
barn och ungdom
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Viktor Hages (S) begäran om entledigande från uppdraget som
ledamot i utskottet barn och ungdom,
att utse Erica Aspgren Wallin (S) till ledamot i utskottet barn och ungdom
under perioden 3 december 2019 till 31 december 2022.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens utskott är beredande organ för kommunstyrelsen och
fattar beslut i frågor kring myndighetsutövning mot enskild, samt
lämnar yttranden utifrån respektive verksamhetsområde. Ansvarsområdena
preciseras närmare i kommunstyrelsens delegationsordning.
Beslutsunderlag




Förslag från gruppledare
Begäran om entledigande 2019-11-07

Beslutet skickas till







Berörda ledamöter
Lönecentrum
Utskottsordförande
Sekretariatet
Förtroendemannaregistret Troman
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§ 202
Dnr 2019/101

Val av 1 representant till Länskommittén för Uppsala län av
Stiftelsen Sveriges nationaldag
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att utse Anna Ahlin (C) som kommunens representant delta vid
sammanträden med Länskommittén för Uppsala län av Stiftelsen Sveriges
Nationaldag under perioden 3 december 2019 till 31 december 2022.
Sammanfattning av ärendet

Stiftelsen Sveriges Nationaldag arbetar för att alla svenskar ska kunna känna
och visa glädje och stolthet över vårt land. Uppdraget är att ”främja
intresset och respekten för Nationaldagen och svenska flaggan”. Bland
annat arbetar stiftelsen för att firandet av Nationaldagen ska öka och bli allt
mer populärt. Stiftelsen samarbetar med människor och organisationer i
landets län och kommuner, då bland annat länskommittén i Uppsala län där
Tierps kommun utser en representant.
Anna Ahlin (C) valdes den 17 september § 79/2019 till ordförande i
kommunfullmäktige. Uppdraget som representant i Länskommittén för
Uppsala län av Stiftelsen Sveriges Nationaldag är knuten till uppdraget som
ordförande i kommunfullmäktige och därför ska Anna Ahlin (C) utses även
till detta uppdrag.
Beslutet skickas till







Länskommittén för Uppsala län av Stiftelsen Sveriges nationaldag
Förtroendevald
Lönecentrum
Sekretariatet
Förtroendemannaregistret Troman
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§ 203
Dnr 2019/101

Val av ombud till stämman i Tämnarens Vatten Ideell förening
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att som ombud till stämman i Tämnarens Vatten Ideell förening under
perioden 3 december 2019 till och med 31 december 2022 utse Sara Sjödal
(C).
Sammanfattning av ärendet

Föreningen Tämnarens Vatten bildades 2014 med en målsättning att bilda
opinion för sjön Tämnaren och att utveckla sjön. Föreningen är en ideell
förening som är öppen för alla som vill värna om sjön.
Föreningen har som vision att Tämnaren ska vara en frisk, tillgänglig och
attraktiv sjö år 2070.
Beslutsunderlag



Förslag från ledande styre

Beslutet skickas till







Föreningen Tämnarens Vatten
Förtroendevald
Lönecentrum
Sekretariatet
Förtroendemannaregistret Troman
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§ 204
Dnr 2019/101

Val av ombud till stämman i Leader Nedre Dalälven 3
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att som ombud till stämman i Leader Nedre Dalälven 3 under perioden 3
december 2019 till och med 31 december 2022 utse Jenny Lundström (MP).
Sammanfattning av ärendet

Nedre Dalälvsområdet ligger i gränstrakterna mellan de fyra länen Dalarna,
Västmanland, Uppsala och Gävleborg och omfattar de sju kommunerna
Säter, Hedemora Avesta, Sala, Heby, Tierp och Älvkarleby samt socknarna
Österfärnebo i Sandvikens kommun och Hedesunda i Gävle kommun. Totalt
har området 116 031 invånare med en befolkningstäthet på 13,3 personer
per km2.
Genom området rinner Dalälven, som berör alla nio kommuner. Älven är
det som främst sammanlänkar området. Nedre Dalälvsområdet utgör på
grund av att älven sträcker sig i öst-västlig riktning, topografiska, andra
landskaps- och naturmässiga faktorer, samt klimatiska, den naturliga
Norrlandsgränsen (Limes Norrlandicus). Särskilt utmärkande är de höga
natur- och kulturvärdena.
Leader Nedre Dalälvens insatsområden och övergripande mål är




Ett attraktivt område
Hållbara jobb
Livskraftiga verksamheter

Beslutsunderlag



Förslag från ledande styre

Beslutet skickas till







Leader Nedre Dalälven 3
Förtroendevald
Lönecentrum
Sekretariatet
Förtroendemannaregistret Troman
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§ 205
Dnr 2018/1161

Anmälan av ordförandebeslut - sekretess
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att ta anmälan av ordförandebeslut till protokollet.
Sammanfattning av ärendet

Följande ordförandebeslut har fattats av kommunstyrelsens ordförande
med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning
punkt U005 vid brådskande ärende.
Sekretess:
 Snabbyttrande/upplysning enligt 6 kap 20 § andra stycket
föräldrabalken 2019-10-24
Beslutsunderlag



Ordförandebeslut enligt ovan

Beslutet skickas till



IFO
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§ 206
Dnr 2019/154

Revidering av delegationsordningen
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt
föreliggande förslag,
att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 24 december
2019.
Reservation

Joakim Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ändringsyrkande

Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att ta bort punkt Ushb027 ur delegationsordningen.
Bifall

Jenny Lundström (MP) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutsgång

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






Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslut utskottet samhällsbyggnad § 130/2019
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 65/2019
Förslag till ändringar i delegationsordningen

Beslutet skickas till



Sekretariatet
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§ 207
Dnr 2019/280

Återrapportering av planerade företagsbesök
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga återrapportering av organiserade företagsbesök till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Tierps kommun gör kontinuerligt företagsbesök som genomförs av
tjänstemän från enheten Näringsliv och turism tillsammans med
kommunpolitiker. Målet är att genomföra minst fyra organiserade
företagsbesök i månaden och till varje besök finns ett färdigt frågeformulär
som fylls i.
Syftet med besöken är att företagets tankar, idéer och synpunkter skall
protokollföras och sedan redovisas för kommunstyrelsen för att skapa en
tydligare koppling mellan näringslivet och politiken. Företagen kan själva
anmäla sig på kommunens hemsida och kan då meddela om de önskar att
någon speciell fråga skall diskuteras under mötet eller om en viss funktion
från kommunen skall delta
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande med bilagor
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§ 208
Dnr 2019/62

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt kommunallagen, inklusive
beslut som fattas med vidaredelegation.
Kommunstyrelsen har i kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit
beslutanderätt till utskottet, ordföranden och tjänstemän. Beslutanderätt
kan också i vissa fall delegerats i separata kommunstyrelsebeslut.
Beslut fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen.
Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen:
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser
Handlingsid: KS 2019.5000
Period: 2019-10-01 - 2019-10-31
Bostadsanpassningsbidrag
Handlingsid: KS 2019.5002
Lista 10/2019
Bygglov
Handlingsid: KS 2019.5091
Period: 2019-10-12 - 2019-11-21
Miljö- och hälsoskydd
Handlingsid: KS 2019.5092
Period: 2019-10-12 - 2019-11-21
Färdtjänst
Handlingsid: KS 2019.5001
Period: 2019-10-02 - 2019-11-12
Ordförande sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03

Fastställande av faderskap
Handlingsid: KS 2019.5008
Period: 2019-10-18 - 2019-10-30
Handlingsid: KS 2019.5007
Period: 2019-10-18 - 2019-11-15
Parkeringstillstånd
Handlingsid: KS 2019.5003
Period: 2019-10-04 - 2019-11-15
Skolskjuts
Handlingsid: KS 2019.5004
2019-10-23 - 2019-11-14
Kommunala bidrag till enskilda vägar
Handlingsid: KS 2019.5169
Lista 4/2019
Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution
Handlingsid: KS 2019.5223
Period: Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 3 december 2019,
lista 7/2019
Kommunstyrelsens stickprovskontroll

Två gånger per år gör kommunstyrelsen ett stickprov av beslut fattade på
delegation i syfte att få ökad insikt i vad som ligger till grund för besluten.
Urvalet görs slumpmässigt genom att utsedd justerare på sammanträdet
väljer två beslut utifrån redovisade delegationslistor. Dessa ska föredras på
nästkommande kommunstyrelsesammanträde.
Beslutsunderlag



Delegationsbeslutslistor från verksamheterna

Beslutet skickas till



Berörda handläggare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03

§ 209
Dnr 2019/150

Redovisning av protokoll 2019
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Nedan redovisas protokoll från Tierps kommuns egna utskott, nämnder, råd,
beredningar och bolag under perioden från senaste
kommunstyrelsesammanträdet.
Dessa protokoll finns på www.tierp.se och läggs inte som bilaga i
redovisningen. Undantag är protokoll från bolagen som ligger med som
bilagor i redovisningen.
Protokoll Tierps kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde 19 november 2019
Utskottet samhällsbyggnad
Sammanträde 19 november 2019
Utskottet arbete och omsorg
Sammanträde 20 november 2019
Pensionärsrådet
Sammanträde 24 oktober 2019
Rådet för funktionshinderfrågor
Sammanträde 11 november 2019
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation
Sammanträde 13 november 2019
AB Tierpsbyggen
Sammanträde 17 oktober 2019

Ordförande sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03
Tierps kommunfastigheter
Sammanträde 17 oktober 2019
Sammanträde 25 oktober 2019
Tierps Energi & Miljö AB
Sammanträde 28 februari 2019
Sammanträde 11 april 2019
Sammanträde 21 maj 2019
Sammanträde 13 juni 2019
Sammanträde 26 augusti 2019
Sammanträde 10 oktober 2019
Sammanträde 23 oktober 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03

§ 210
Dnr 2019/70

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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.
Beslutsunderlag




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

Ordförande sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03

§ 211
Dnr 2019/932

Avtal om leverans av dricksvatten mellan Östhammar Vatten AB
och Tierps Energi & Miljö AB
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB´s förslag
att godkänna om maximalt nyttjande av reservledningen mellan Arvidsbo
och Örbyhus för ordinarie försörjning i enlighet med beräkningsunderlag.
att godkänna avtal om leverans av dricksvatten mellan Tierps Energi &
Miljö AB och Östhammar Vatten AB i enlighet med beslutsunderlag.
att beslutet ovan förutsätter att kommunfullmäktige i Östhammars kommun
fattar motsvarande beslut.
Sammanfattning av ärendet

Detta avtal har tagits fram gemensamt av Östhammar Vatten AB och Tierps
Energi & Miljö AB i enlighet med intentionerna i den avsiktsförklaring om
långsiktig samverkan för vattenförsörjning som tecknats mellan
Östhammars kommun och Tierps kommun.
Avtalet tillförsäkrar att Östhammars kommun och Tierp kommun uppfyller
sina skyldigheter enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster att
tillförsäkra fastigheterna inom huvudmännens verksamhetsområden
vattenförsörjning med hänsyn till människors hälsa och miljön. Kostnader
på grund av detta avtal följer lagens krav på att de är nödvändiga för att
uppfylla kommunernas skyldigheter.
Syftet med detta avtal är att kostnaderna för dess genomförande ska fördelas
med stöd av självkostnadsprincipen och att vardera kommuns VA-kollektiv
ska bära sina respektive kostnader.
Kommunfullmäktige i Östhammar och Tierp har under våren 2019 antagit
en avsiktsförklaring om långsiktig samverkan för vattenförsörjning mellan
Östhammars kommun och Tierps kommun.
Avsiktsförklaringen mellan Östhammars kommun och Tierps kommun
innebär att Östhammar Vatten kommer att köpa dricksvatten från TEMAB.
Ordförande sign
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Kommunstyrelsen
2019-12-03
TEMAB har, i och med Uppsalaåsens sträckning i Tierps kommun, tillgång
till stora mängder råvatten för dricksvattenförsörjning både för invånarna i
Tierps kommun och Östhammars kommun. Nuvarande miljödom för
vattenuttag (DVA 51, 1981-07-16, mål VA 11/81) visar att förutsättningarna
för uttag av grundvatten vid Odens källa är mycket gynnsamma.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Genom att samverka ges TEMAB möjlighet att öka sin robusthet och ökad
ekonomisk stabilitet genom fördelning av kostnader med Östhammar
Vatten. Östhammar Vatten ges möjlighet att fullgöra sitt uppdrag att
leverera dricksvatten till dagens kunder och möta tillväxten för Alunda och
Österbybruk mot 2040.
Beräkningsunderlag

Förslag till beslut på sammanträdet
Bifall

Jonas Nyberg (S), Lotta Carlberg (C), Sara Sjödal (C), Lars-Göran
Birkehorn-Karlsen (M), Åsa Sikberg (M), Ann-Kristin Ringefors (KD),
Jenny Lundström (MP) och Alfred Mujambere (L) yrkar bifall till liggande
förslag.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut
Missiv till KF angående avtal om leverans av dricksvatten mellan
Östhammar Vatten AB och Tierps Energi och Miljö AB
PM till missiv
Avtal om leverans av dricksvatten mellan Östhammar Vatten AB
och Tierps Energi & Miljö AB, inklusive bilagor

Beslutet skickas till




Kommundirektör
VD för Tierps Energi & Miljö AB

Ordförande sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03

§ 212
Dnr 2019/508

Redovisning av ej verkställda beslut utskottet arbete och
omsorg kvartal 3 2019
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2019.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2019 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 LSSbeslut) och SoL (avser SoL-beslut för vuxna över 21 år) som av olika skäl
har rapporterats till IVO för perioden 1 juli till 30 september 2019, kvartal 3,
är följande:
Ej verkställda beslut:
-

-

Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. Kund har
beslut om HVB som enligt biståndsbeslut ska vara verkställt fram till
och med 2020-03-31. Beslutet om permanent bostad kan därför inte
verkställas. Planering pågår dock i dagsläget för att kunna tillgodose
behovet när beslutet om HVB löper ut.
Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-05-27. Det saknas
i dagsläget en ledig bostad som motsvarar kunds stödbehov. Det
pågår en planering men det är ännu ovisst när beslutet kommer
kunna verkställas.

Ordförande sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03

Verkställt beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut:
-

Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2019-02-22. Beslutet
är verkställt sedan 2019-08-19. Beslutet har inte kunnat verkställas
tidigare då kund har väntat på en ledig plats vid en specifik daglig
verksamhet.

Verkställt beslut som har avbrutits och inte på nytt verkställts inom tre
månader:
-

Ledsagare enligt SoL. Kund har haft insatsen sedan 2005 och
beslutet har varit verkställt fram till april 2019 då kund själv valde
att säga upp ledsagaren. Rekryteringsenheten påbörjade arbetet att
hitta en ny ledsagare. I juni presenterades kund för en ny person som
kund tackade nej till. I augusti och september tackade totalt tre
tillfrågade ledsagare nej till uppdraget. I dagsläget är ytterligare en
ledsagare tillfrågad som har tackat ja. Kund har ännu inte återkopplat
på erbjudandet varför beslutet inte är verkställt och därför
rapporterats till IVO.

Beslutsunderlag




Beslut utskottet arbete och omsorg § 111/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03

§ 213
Dnr 2019/509

Redovisning av ej verkställda beslut utskottet barn och ungdom
kvartal 3 2019
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2019.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2019 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. De beslut enligt
SoL för barn och unga under 21 år som av olika skäl har rapporterats till
IVO för perioden 1 juli till 30 september 2019, kvartal 3, är följande:
Ej verkställda beslut:
-

Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2019-05-28. Kommunen har ännu inte
hittat en lämplig familj för uppdraget. Vårdnadshavare har i
dagsläget blivit presenterad för en familj och är positiv till
matchningen men kund har ännu inte själv fått tagit ställning.
Beslutet är således ännu inte verkställt och har därför rapporterats till
IVO.

Verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda beslut:
-

Familjestöd. Beslutsdatum: 2019-03-07. Insatsen är verkställd från
2019-09-04. Tiden för verkställighet av beslutet har dragit ut på
tiden för att kundens vårdnadshavare inte har kunnat träffa
kommunens familjebehandlare för planering av insatsen. Kunden har
dock ett pågående och fungerande stöd från både habiliteringen och
psykiatrin.
Ordförande sign
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2019-12-03
Övrigt:
-

Familjestöd. Beslutsdatum: 2019-06-05. Beslutet har felaktigt
rapporterats till IVO mot bakgrund av bristfällig dokumentation i
Viva. Det har inte av dokumentationen gått att utläsa att insatsen
varit verkställd från beslutsdatum. Den felaktiga rapporteringen
kommer att korrigeras i samband med rapporteringen av kvartal 4.

Beslutsunderlag




Beslut utskottet barn och ungdom § 257/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-12-03

§ 214
Dnr 2019/908

Grundskolans organisation
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge verksamheten i uppdrag att 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 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.
Reservation

Sara Sjödal (C), Lotta Carlberg (C), Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M),
Åsa Sikberg (M), Ann-Kristin Ringefors (KD), Jenny Lundström (MP) och
Alfred Mujambere (L) reserverar sig mot att-sats två och tre till förmån för
eget yrkande.
Jonas Nyberg (S), Kjell Hammerin (S), Erica Aspgren Wallin (S), Gunnar
Jansson (S), Torgny Helgesson (S) och Alexander Karlsson (V) reserverar
sig mot att-sats ett till förmån för eget yrkande.
Joakim Larsson (SD) och Jonhas Åker (SD) reserverar sig till förmån för
eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Ett antal analyser och rapporter avseende grundskolan har genomförts och
det är nu viktigt att resultaten av dessa tas till vara och används som
underlag för det fortsatta arbetet med att skapa en likvärdig skola.
Beredning ska ske i enlighet med intentionerna i ”Lokalt samverkansavtal i
Tierps kommun” och ske inom ”Samverkan för Bästa Skola”. Uppdraget
ska löpande redovisas i Utskottet barn och ungdom.
I arbetet ska beaktas behov av eventuell utbyggnad på grund av inflyttning.
Ordförande sign
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För att inte dra ut på tiden kan förslag till delbeslut komma att presenteras.
Förtydligande av de punkter som särskilt avses i ”Reglemente for
kommunstyrelsen”:
§ 2: Handlar om kommunstyrelsens ansvar för att upprätthålla en effektiv
och ändamålsenlig organisation
§ 3,1: Handlar om kommunstyrelsens uppgift att leda och samordna arbete
med övergripande mål, riktlinjer och ramar för intern styrning och kontroll
av hela den kommunala verksamheten
§ 3,8: Handlar om kommunstyrelsens ansvar att kommunfullmäktigas mål
och planer avseende ekonomi och verksamhet följs och att den löpande
verksamheten fungerar
§ 7. Handlar om kommunstyrelsens ansvar som arbetsgivare
§ 9. Handlar om kommunstyrelsens ansvar att fullgöra kommunens
uppgifter enligt lagar och förordningar inom utbildningsområdet.
Beslutsmotivering

En ny skolstruktur behövs för att kunna säkerställa alla barns rätt till lika
tillgång till utbildning och likvärdig utbildning.
Skollagen förtydligar grundskolans stadieindelning i 10 kap 3§ :
Grundskolan ska ha nio årskurser, som indelas i lågstadium, mellanstadium
och högstadium. Lågstadiet består av årskurs 1-3, mellanstadiet av årskurs
4-6 och högstadiet av årskurs 7-9.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Syftet är att i enlighet med internkontrollplanen minimera riskerna för att
bryta mot lagar och regler, avvika negativt mot budget- och
verksamhetsmålen, och att få till stånd ett effektivt lokalutnyttjande och
resursanvändning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Jonas Nyberg (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
att ge verksamheten i uppdrag att göra en översyn av grundskolans
organisation och lokalutnyttjande i syfte att förbättra skolresultaten,
effektivisera resursanvändningen och optimera lokalutnyttjandet. Uppdraget
ska genomföras med hänsynstagende till kommunfullmäktiges beslut om
sammanhållen skolgång (KF § 116/1998),
att inga större förändringar i grundskolans organisation görs förrän
utredningen överlämnats till och hanterats i kommunstyrelse och
fullmäktige,
Ordförande sign
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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.
Tilläggsyrkande

Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
att utgångspunkten för översynen är att grundskolans organisation i Tierps
köping i två högstadier (Aspenskolan och Centralskolan) ska kvarstå på det
sätt som beskrivs i beslut KF § 30 1997.
Bifall

Lotta Carlberg (C), Jenny Lundström (MP) och Lars-Göran Birkehorn
Karlsen (M) yrkar bifall till liggande förslag;
att ge verksamheten i uppdrag att se över grundskolans organisation och
lokalutnyttjande i syfte att organisationen följer lagen och att våra lokaler
nyttjas på ett optimalt sätt,
att i enlighet med ”Reglemente för kommunstyrelsen” överlämna förslag till
beslut, som har beretts såväl politiskt som fackligt enligt 41 § och ”Lokalt
samverkansavtal i Tierps kommun”, till kommunstyrelsen avseende detta
senast vid kommunstyrelsens sammanträde 1 december 2020
Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till Jonas Nybergs (S) yrkande.
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till att-sats två och tre i Jonas Nybergs (S)
yrkande.
Avslag

Sara Sjödal yrkar avslag till Joakim Larssons (SD) tilläggsyrkande.
Beslutsgång om att-sats ett i liggande förslag

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på att-sats ett i liggande förslag och att-sats
ett i Jonas Nybergs (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt liggande förslag.
Beslutsgång om att-sats två i liggande förslag

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på att-sats två i liggande förslag och att-sats
två och tre i Jonas Nybergs (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt liggande förslag.
Ordförande sign

Justerare sign

47

Sekreterare sign
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Jonas Nyberg (S) begär omröstning.
Beslutsgång omröstning om att-sats två i liggande förslag

Ordföranden meddelar att att-sats två i kommunstyrelsens förslag är
huvudförslag.
Följande omröstningsproposition godkänns:
 Den som vill bifalla att-sats två i liggande förslag röstar ja.
 Den som vill bifalla att-sats två och tre i Jonas Nybergs (S) yrkande
röstar nej.
Resultat:

Ja - 7 röster
Nej - 8 röster
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar enligt Jonas
Nybergs (S) yrkande. (Omröstningsprotokoll/bilaga/)
Beslutsgång om tilläggsyrkandet

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på avslag eller bifall till Joakim Larssons
(SD) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår
tilläggsyrkandet.
Beslutsunderlag





Beslut utskottet § 258/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslut fullmäktige § 30/1997

Beslutet skickas till



Skolchef Ulf Sjulander

Ordförande sign
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Kommunstyrelsen
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§ 215
Dnr 2019/850

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen,
lag om handel av vissa receptfria läkemedel samt lag om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 2020
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och
liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
2020,
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2020, samt
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska vara
1070 kr.
Sammanfattning av ärendet

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

Avgiften är beräknade med budgeterade kostnader för tillsynen under år
2019 som beräkningsgrund. Taxorna ska täcka kostnader för att utföra
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun.
Timavgiften och avgiftsnivåerna har justerats för att samtliga taxor för
myndighetsutövningen för Miljö- och hälsoskyddsenheten baseras på
samma timavgift.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps kommun.
Beslutsunderlag





Beslut utskottet samhällsbyggnad § 131/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och
liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria läkemedel
– 2020
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Beslutet skickas till



Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten
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Justerare sign
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§ 216
Dnr 2019/851

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2020
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2020,
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2020, samt
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1070 kr.
Sammanfattning av ärendet

Enligt aktuell lagstiftning ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll
inom livsmedelsområdet vara 100 %. Eftersom lönekostnaderna stiger och
taxefinansieringsgraden sedan tidigare är mycket låg sker en årlig översyn
av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan. Vissa formuleringar har
även anpassats för att möta ny kontrollförordning från EU och även omfattar
taxan nu import- och exportkontroll.
Beslutsmotivering

Timavgiften är höjd för att täcka budgeterade kostnader för kontrollen och
handläggningen för år 2020 som beräkningsgrund. Enligt aktuell lagstiftning
ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
vara 100 %. Eftersom lönekostnaderna stiger och taxefinansieringsgraden
sedan tidigare är mycket låg sker en årlig översyn av timavgiften samt
översyn av innehållet i taxan.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom
rubricerade områden för Tierps kommun.
Beslutsunderlag
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 132/2019




Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten

Beslutet skickas till



Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten
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§ 217
Dnr 2019/852

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt
strålskyddslagen 2020
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt
strålskyddslagen 2020,
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2020, samt
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1070 kr.
Sammanfattning av ärendet

En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med
syfte att möta för verksamheten stigande kostnader. Ändringar har skrivits
in för hantering av anmälningsärenden för kompost och viss latrinhantering.
Detta för att komplicerade ärenden ska avgifter utöver grundavgift kunna tas
ut. Timavgiften har indexjusterats.
Beslutsmotivering

Timavgiften är höjd med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2019
som beräkningsgrund. Timavgiften har höjts med motsvarande höjning av
konsumentprisindex, med avrundning för jämt antal kronor vilket
underlättar vid debitering.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Taxorna ska täcka kostnader för att utföra tillstånds- och tillsynsdelen av
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun.
Beslutsunderlag
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 133/2019




Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för offentlig kontroll av miljöbalkens område samt
strålskyddslagen

Beslutet skickas till



Chef Miljö- och hälsoskydd
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§ 218
Dnr 2019/855

Plan- och bygglovstaxa
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, samt
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2020.
Sammanfattning av ärendet

En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få
täckning för sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras
via avgifter.
Under våren 2018 genomfördes en översyn av Tierps kommuns plan- och
bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa. Utredningen som genomfördes
visade att den då gällande taxan var mycket låg både vad gäller
tidsuppskattning och i jämförelse med andra kommuners taxor.
Med stöd av utredningen och den rapport som togs fram justerade
kommunen aktuell taxa under 2018. Justeringen gjordes med avseende på
upplägg, rimlighet samt självkostnads- och likställighetsprincipen för att
bättre avspegla kommunens situation samt ge täckning för nedlagda tidsoch arbetskostnader.
Efter ett år med tillämpning av den nya taxan ser vi behov av att ytterligare
höja nivåerna för planavgifterna för att täcka kommunens nedlagda tid- och
arbetskostnader.
Även mindre justering av vissa bygglovavgifter föreslås. Delvis redaktionell
justering men även en ändring av avgiften för avslag.
Taxan för kart- och mättjänster har också setts över och förslaget är nu
bättre anpassat till de tjänster som utförs av kart- och mätkontoret. Även
begreppsförklaringar och momsuttag har förtydligats.
Beslutsmotivering

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 11 kap. 5 §
kommunallagen (2017-725). Enligt självkostnadsprincipen får kommuner
inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster de
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tillhandhåller, 11 kap 6 § KL. Även 12 kap 8-10 §§ plan- och bygglagen
(2010:900) ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter.
Det nya förslaget till plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, har
justerats för att avgifterna ska ge täckning för kommunens nedlagda tid- och
arbetskostnader.
Planavgift
Den utredning av taxan som genomfördes under 2018 resulterade i en
rapport. Rapporten visar bland annat på skillnader i planavgifter mellan
Tierps kommun och flera andra kommuner.
Många kommuner arbetar nästan uteslutande med planavtal vilket innebär
att en exploatör betalar för de kostnader kommunen har i samband med att
detaljplaner tas fram. Tierps kommun strävar efter att upprätta nya
detaljplaner genom avtal. Emellertid ser den verkliga situationen inte ut på
ett sådant sätt. Det innebär att Tierps kommun i många detaljplanearbeten
själv står för kostnader när detaljplanen upprättas och att intäkterna för det
nedlagda arbetet tas in retroaktivt när den enskilde får betala en planavgift i
samband med bygglovsbeslut.
Vid taxajusteringen under 2018 föreslogs planavgiften ligga på samma nivå
som bygglovavgiften. Även efter 2018 års justering ligger planavgiftsnivån i
Tierps kommun betydligt under de övriga kommunerna i närområdet som
undersökts i och med taxeutredningen.
Genom budgetuppföljningar kan det konstateras att plankontoret inte får in
de intäkter som krävs för att täcka kostnader för det arbete som bedrivs.
Utan mer tilldelade medel i den kommunala budgeten behöver
planavgifterna höjas för att täcka plankontorets kostnader.
Med ledning av den utredning som genomfördes under 2018 föreslås en
höjning av planavgifterna med ett hundra procent.
I den expansiva fas som Tierps kommun befinner sig i och med ledning av
Tierps kommuns mål om att ha planreserv i flertalet orter är
avgiftshöjningen en förutsättning för att bekosta och bedriva det arbete som
förväntas av oss som kommun.
Efter den föreslagna höjningen av planavgifterna når vi ungefär samma
nivå, enligt utredningen från 2018, som den kommun som näst Tierp ligger
lägst i nivå för planavgift. Övriga tre kommuner som ingick i utredningen
har trots vår föreslagna fördubbling av avgift fortfarande högre
avgiftsnivåer.
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Planavgift tas ut i samband med bygglovsbeslut. Den hundraprocentiga
höjningen av planavgift föreslås i samtliga bygglovspliktiga ärenden
förutom nybyggnation av mindre komplementbyggnader och tillbyggnader
upp till 50 kvm. Höjningen föreslås heller inte omfatta ärenden gällande
ändrad användning eftersom markytan redan bedöms vara i ianspråktagen.
Bygglovavgift
Den ändring av bygglovavgifterna som nu föreslås är i stort korrigering av
tidigare redaktionellt misstag som innebar att samtliga avgifter inte fanns
med gällande nybyggnad av transformatorstationer.
Gällande avgift för avslag föreslås den nu enbart bero på nedlagd arbetstid i
enlighet med tidsuppskattning för tillämplig ärendetyp. Den tidigare
skrivningen ger att för ärenden där bygglovavgiften överstiger en viss nivå
tas bara halva avgiften ut vid avslag. För så rättvisande avgift som möjligt
bör avgiften baseras på nedlagd arbetstid.
Kart- och mätavgift
Det nya förslaget på kart och mättaxa har förtydligats i sina
begreppsförklarande texter. Visa moment i taxan ingår inte i kommunens
myndighetsutövning vilket innebär att moms ska tas ut för dessa tjänster.
Det framgår nu tydligare när moms ska tas ut och med vilken momssats.
Taxaförslaget är nu även bättre anpassat till de tjänster som utförs av kartoch mätkontoret.
Beslutsunderlag
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 134/2019






Handläggarens tjänsteutlåtande
Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa
Förslag Taxatabeller
Rapport taxor Tierps kommun

Beslutet skickas till




Chef Planering och Myndighet
Chef Förvaltning och Genomförande
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§ 219
Dnr 2019/893

Program för uppföljning av och insyn i kommunens
verksamheter
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förlänga nuvarande Program för uppföljning av och insyn i kommunens
verksamheter till att gälla även 2020.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige antog 2017 ett program för uppföljning och tillsyn i
kommunens verksamheter. Programmet gällde under mandatperioden och
fram till och med 2019. För nuvarande mandatperiod behöver ett nytt
program fastställas.
Beslutsmotivering

Under 2019 har ett arbete att se över budgetprocessen inletts. Det har bland
annat resulterat i en ny struktur för budgetdokument. Arbetet är beräknat att
slutföras under 2020. Uppföljningen är en del av översynen. För att arbetet
ska ligga i fas, behöver nuvarande program för uppföljning förlängas med
ett år innan ett nytt program för resterande mandatperiod kan beslutas. Det
vill säga målen för kommunens verksamhetsuppföljning blir att gälla för
programperioden 2018-2020.
Beslutsunderlag





Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 69/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Program för uppföljning av och insyn i kommunens verksamheter
2018-2019

Beslutet skickas till




Chef kvalitet och strategisk utveckling
Sekretariatet
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§ 220
Dnr 2019/897

Reglemente för kommunalt näringslivsråd
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Reglemente för kommunalt näringslivsråd.
Sammanfattning av ärendet

Som en del i att främja en långsiktig och hållbar utveckling av det lokala
näringslivet behöver Tierps kommun ett formellt näringslivsråd med
fastställt reglemente. Tidigare har det funnits ett ”råd” som har sammanträtt
fyra gånger per år, men utan en formell förankring. I Plan för Tierps
kommuns ekonomi och verksamhet 2020-2022, beslutad per den 2019-1105, under ”Särskilda uppdrag” 6.5.b, är uppdraget att nuvarande
näringslivsråd ska övergå till ett formaliserat näringslivsråd.
Rådets verksamhet ska bidra till ett bra företagsklimat som i sin tur främjar
konkurrenskraft och branschutveckling. Genom att bidra till ett gott
företagsklimat kan sysselsättningen i kommunen öka genom ett ökat
egenföretagande och företagsetableringar. Ett gott företagsklimat bidrar till
marknadsföringen av Tierps kommun. Målet med näringslivsrådets
verksamhet ska vara att underlätta företagande i kommunen genom en
ömsesidig och stimulerande dialog mellan kommunen och näringslivet,
vilket bygger goda relationer. Ett gott företagsklimat ska på sikt ge en
positiv utveckling och tillväxt för företag i kommunen, vilket också ökar
förutsättningarna för fler jobb. Rådet kan utgöra remissorgan i enskilda
ärenden i den omfattning som kommunstyrelsen beslutar och då särskilt i
frågor som rör rådets verksamhetsområde.
Beslutsunderlag






Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 70/2019
Handläggarens tjänstutlåtande
Reglemente för kommunalt näringslivsråd
Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2020-2022,
”Särskilda uppdrag” 6.5.b

Beslutet skickas till




Sekretariatet
Koordinator näringsliv och turism
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§ 221
Dnr 2018/278

Revidering av reglemente - Ersättningar till förtroendevalda ERS 2018
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa revideringar reglementet i enlighet med beslut i
kommunfullmäktige § 13/2019, om borttagande av borgerlig
begravningsförrättare och om instiftande av ett kommunalt näringslivsråd,
att upphäva beslut i kommunfullmäktige § 94/2019, val av borgerlig
begravningsförrättare,
att uppdra till förhandlingsdelegationen att ta fram tillämpningsanvisningar i
enlighet med § 22 i reglementet.
Reservation

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

I beslut om budget, Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet
2020-2022, som fattades 2019-11-05 fastställdes att kommunen inte längre
ska ha en borgerlig begravningsförrättare (Tabell 6.3: Driftbudget –
ramförändringar, Gemensam service). I enlighet med beslutet ska § 11 i
reglementet Ersättningar till Tierps kommuns förtroendevalda ERS 2018
utgå. I Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2020-2022
beslutas att nuvarande näringslivsråd ska övergå i ett formaliserat
näringslivsråd. Näringslivsrådet utses av kommunstyrelsen och väljs för
varje ny mandatperiod. Rådets ordförande utses bland kommunala
representanter och ska arvoderas på samma grunder som övriga
rådsordföranden, med ett årsarvode på 3,75% procent av det årliga
grundarvodet för ledamot av Sveriges Riksdag. Till näringslivets
representanter utgår arvode traktamente- och reseersättning enligt av
kommunfullmäktige fastställt reglemente för förtroendevalda.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Jonhas Åker (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta
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att en 30% sänkning av alla arvoden och att § 11 skrivs om med dom nya
sänkningarna.
Avslag

Sara Sjödal (C) och Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till Jonhas Åkers (SD)
tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Jonhas Åkers (SD)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå
tilläggsyrkandet.
Beslutsunderlag





Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 71/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Ersättningar till Tierps kommuns förtroendevalda ERS 2018

Beslutet skickas till



Sekretariatet för revideringar och publicering på hemsidan
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§ 222
Dnr 2019/914

Regel för partistöd
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa reviderade Regel för partistöd att gälla från och med 1 januari
2020,
att upphäva Regler för kommunalt partistöd, beslutad § 11/2015.
Sammanfattning av ärendet

År 2014 fastställde Kommunfullmäktige regler för partistöd § 75/2014.
Dessa regler ska revideras utefter Kommunfullmäktiges beslut § 113/2019.
Partistödet består av ett grundstöd per parti och år och mandatstöd i procent
av basbelopp per mandat och år. Beslutet § 113/2019 innebär en höjning av
grundstödsnivån från 9 300 kr till 25 000 kr per parti och år samt en
sänkning av mandatstöd från 57 % till 40 % av prisbasbeloppet per mandat
och år.
Beslutsunderlag





Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 73/2019
Handläggarens tjänsteutlåtande
Regler för partistöd

Beslutet skickas till




Ekonomienheten
Webbansvarig Ledningsstöd för publicering på hemsidan
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§ 223
Dnr 2019/415

Partistöd 2020
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att partistöd för 2020 utbetalas enligt angivna belopp till alla partier i slutet
av januari 2020.
Sammanfattning av ärendet

Enligt 5 § Årlig utbetalning, betalas partistöd ut i förskott i januari månad
efter beslut i kommunfullmäktige. Mottagare av partistöd ska årligen senast
den 30 juni lämna en skriftlig redovisning till Tierps kommun som visar att
partistödet föregående år har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29
§ första stycket kommunallagen. Har redovisning och granskningsintyg
enligt 4 kap.31 andra stycket kommunallagen inte lämnats in till
kommunstyrelsen, utbetalas inget partistöd. Till redovisningen ska fogas ett
signerat granskningsintyg. Mottagaren utser själv en särskild granskare som
granskar om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt
partistödet. Redovisningen ska granskas av en person som partiet själv utser.
Beslutsmotivering

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Det lokala partistödet syftar till att stärka partierna i den kommunala
demokratin och varje kommun bestämmer själv om partistöd ska betalas ut
och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av grundstöd
och/eller ett mandatbundet stöd. Enligt kommunfullmäktiges beslut
§ 113/2019 införs en reviderad modell för partistöd år 2020 och framåt.
Revideringen innebär att utbetalningen av stöd minskas med totalt 260 tkr
jämfört med om tidigare modell varit kvar. För år 2020 betalas partistöd ut
utifrån följande fördelning:
Prisbasbelopp 2019-01-01
Grundbidrag
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Partistöd per mandat

40,0% av prisbasbeloppet

Grundbidrag totalt

200 136 kr

Stöd utifrån mandat totalt

911 400 kr

Centerpartiet
Grundbidrag
Mandat

25 017 kr
11

204 600 kr

229 617 kr

Liberalerna
Grundbidrag

25 017 kr

Mandat

1

18 600 kr

43 617 kr

Vänsterpartiet
Grundbidrag

25 017 kr

Mandat

3

55 800 kr

80 817 kr

Miljöpartiet
Grundbidrag

25 017 kr

Mandat

2

37 200 kr

62 217 kr

Kristdemokraterna
Grundbidrag

25 017 kr

Mandat

2

37 200 kr

62 217 kr

Moderaterna
Grundbidrag

25 017 kr

Mandat

7

130 200 kr

155 217 kr

Socialdemokraterna
Grundbidrag
Mandat

25 017 kr
15

279 000 kr

304 017 kr

Sverigedemokraterna
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Grundbidrag
Mandat

25 017 kr
8

148 800 kr

Totalt

173 817 kr

1 111 536
kr

Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Inkomna redovisningar från:
- Socialdemokraterna
- Miljöpartiet
- Kristdemokraterna
- Sverigedemokraterna
- Vänsterpartiet
- Centerpartiet
- Moderaterna
- Liberalerna
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Ekonomienheten
Redovisningsansvarig i respektive parti
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