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2017-02-14

Beslutande

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

Närvarande
tjänstgörande
ersättare

Gunnar Jansson (S)

Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Helena Broman (S)
Torgny Helgesson (S)
Sylvia Lundholm (MP)
Marlene Larsson (V)
Anna Grimberg (C)
Lotta Cariberg (C)
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)
Jim Blomstedt (M)
Bengt Lindström (SD)

Övriga
närvarande

Yvette Axelsson, kommunchef
Niklas Eriksson, utredare
Jörgen Johnsen, TEMAB, § 24
Lars-Göran Ingeberg, chef
Medborgarservice, § 1
Sara Hellberg, projektledare, § 1
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§ 1
Information — Affärskompetens Norduppland
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund

Sara Hellberg, projektledare för Affärskompetens Norduppland och Lars
Ingeberg, chef för Medborgarservice, informerade om projektet
Affärskompetens Norduppland.
Det är ett samverkansprojekt med Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammars
kommuner. Deltagarna är ca 300 företag från ovanstående kommuner.
Ordföranden tackade för informationen.

Ordf sign
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Sekr sign
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Dnr Ks 2017.93

§2

Tilläggsanslag 2017 för under 2016 påbörjade men ej färdigställda
investeringsprojekt
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja tilläggsanslag i Medborgarservice investeringsbudget 2017 för

under 2016 påbörjade men ej färdigställda investeringsprojekt i enlighet med
skrivelsen daterad 2017-01-23 samt
att bevilja tilläggsanslag i kultur- och fritids investeringsbudget 2017 med

356 tkr på ansvar 46202 fritidsintendent, verksamhet 4210 idrotts- och fritidsanläggningar, projekt 2460 naturbad.
Bakgrund

Chefen för Medborgarservice har i skrivelse daterad den 23 januari 2017
hemställt om tilläggsanslag 2017 för under 2016 påbörjade men ej färdigställda
investeringsprojekt om totalt ca 33,5 mnkr. Den helt dominerande delen av
beloppet avser investeringar på Samhällsbyggnadsenheten varav det enskilt
största projektet är Sydvästra industriområdet (15,2 mnkr). Förseningarna beror
bland annat på förseningar i upprättande av detaljplan, kapacitetsbrist hos
entreprenörer och vissa fall mindre upphandlingsproblem. En revidering
kommer senare att ske av hela Medborgarservice fastställda investeringsbudget.
Kultur- och fritidschefen har i skrivelse daterad 16 januari 2017 föreslagit ett
tilläggsanslag på 356 tkr för åtgärder på naturbaden som inte hann verkställas
under år 2016.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen har den 7 februari 2017
överlämnat förslag till beslut i ärendet.
Beslut skickas till

Lars Ingeberg, chef Medborgarservice
Sofia Nohrstedt, kultur- och fritidschef
Ekonomienheten
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Dnr Ks 2017.93

§3

Ombudgetering investeringsbugeten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ombudgetera 4 mnkr från ansvar 12104 chef samhällsbyggnad
verksamhet 3100 gator/vägar, projekt 1709 infrastruktur Siggbo
samt 2 mnkr från projekt 1729 Vegavallen samt
att ombudgetera 3 'mkr till ansvar 12104 chef samhällsbyggnad,
verksamhet 3100 gator/vägar, projekt 1734 infrastruktur Wallskoga
samt 3 mnkr till projekt 1732 Lejonet
Bakgrund
Chefen för Medborgarservice har i skrivelser daterade den 23 januari 2017
hemställt om ombudgeteringar inom investeringsbudgeten. Man vill
ombudgetera 4 mnkr från gator/vägar, infrastruktur Siggbo samt 2 mnkr från
projekt Vegavallen. 3 mnkr vill man ska ombudgeteras till gator/vägar
Wallskoga för att möjliggöra infrastruktur för byggande på 15 st. fastigheter.
Dessutom vill man ombudgetera totalt 3 mnkr till kvarteret Lejonet för att
möjliggöra byggnation av flerfamiljshus.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen har den 7 februari 2017
överlämnat förslag till beslut i ärendet.
Beslutet skickas till
Chef Medborgarservice
Ekonomienheten

Ordf sign

Justerandes sign
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Dnr Ks 2017.133

§ 4

Avsättande av belopp till gemensam pensionsstiftelse för kommunerna i
Uppsala län
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att avsätta 116,6 mnkr för att trygga utfästelser om pension som givits av
Tierps kommun åt dess arbetstagare eller dess efterlevande och som intjänats
till och med år 1997 åt arbetstagare födda 1941 och till och med 1948, varav
22,6 mnkr utfaller som särskild löneskatt samt
att av dessa 116,6 mnkr ska 94 mnkr avsättas till Uppsala läns pensions-

stiftelse.
Bakgrund

Kommunfullmäktige fattade beslut den 18 december 2012, § 158, att Tierps
kommun ska ingå i stiftelsen "Uppsala läns pensionsstiftelse" med ändamålet
att trygga utfästelser av ålders- och efterlevandepension som givits av
respektive kommun i Uppsala län för dess arbetstagare, tidigare arbetstagare
eller deras efterlevande. I kommunfullmäktiges beslut överläts på
kommunstyrelsen att fatta beslut om vilket belopp som ska avsättas till
stiftelsen. Utbetalningen till stiftelsen bokförs som placering det vill säga
utgiften blir inte resultatpåverkande till den del som hamnar i stiftelsen.
Kommunstyrelsen beslutade § 35/2013 att avsätta 75 mnkr inklusive särskild
löneskatt för att trygga utfästelser om pension som givits av Tierps kommun åt
dess arbetstagare, tidigare arbetstagare eller deras efterlevande och som
intjänats till och med år 1997 åt arbetstagare födda 1940 och tidigare eller
deras efterlevande.
Tierps kommun har för närvarande en mycket god likviditet på grund av
försålda fastigheter till TEMAB. Ränteläget är dessutom så att det är negativ
ränta på inlåningen. Det är med andra ord en gynnsam situation att även av
dessa skäl placera överlikviditeten i pensionsstiftelsen.
För att trygga utfästelser om pension som givits av Tierps kommun åt dess
arbetstagare, tidigare arbetstagare eller deras efterlevande som intjänats till och
med år 1997 åt arbetstagare födda 1941 och till och med 1948 behöver 116,6
mnkr avsättas. Av dessa avsätts 94 mnkr till Uppsala läns pensions-stiftelse
resterande del utgörs av särskild löneskatt.
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign
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§ 4 forts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen har den 31 januari 2017
överlämnat förslag till beslut i ärendet.
Beslut skickas till
Uppsala läns pensionsstiftelse
Nordea
Uppsala kommun
Ekonomienheten
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Justerandes sign
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Dnr Ks 2017.90

§5

Remiss — Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Östhammars kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta yttrandet som sitt eget och översända det till Östhammars kommun.

Bakgrund
Enligt Lagen om bostadsförsörjning (SFS 2913:866) så ska varje kommun ha
riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet ska vara att skapa
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja
att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Ett förslag till riktlinjer för Östhammars kommun hart tagits fram med hjälp av
konsult (Mex-gruppen).
Förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning i Östhammars kommun skickas ut
på remiss till, Länsstyrelsen, Region Uppsala, Östhammarshem, länets
kommuner och samtliga förvaltningar i Östhammars kommun.
Remissvar ska vara kommunstyrelsen i Östhammars kommun tillhanda
28 februari 2107.
Yttrande.

Kommunstyrelsen i Tierps kommun har tagit del av innehållet i "Riktlinjer för
bostadsförsörjningen i Östhammars kommun"
Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Östhammars kommun ska grundas på en
analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder samt
bostadsbrist för särskilda grupper. I förslaget framkommer tydligt detta behov.
1 de generella principerna finns klart utpekat vad kommunen ska prioritera de
närmaste åren för att kunna tillgodose kommande bostadsbehov.
Kommunen förväntas växa med 100 individer per år, en ökad äldre befolkning
samt mottagande av nyanlända ställer kommunen inför stora utmaningar
gällande bostadsbyggandet. Kommunen har tagit sikte mot 2020 vilket är en
relativt kort period när det gäller bostadsbyggandet..
Hur situationen ser ut för Östhammarshem gällande kösituation samt om de har
genomfört någon enkätundersökning för målgruppen 55+ för att få fram deras
behov framkommer inte. Socialförvaltningen har gjort bedömningen att 27
personer har behov av en trygghetsbostad fram till 2020. 1 riktlinjen pekas
Östhammarshem ut som en nyckelaktör i detta arbete.
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign
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5 forts.
Beslutsunderlag
Utvecklare/utredare Susanne Ivarsson har den 7 februari 2017 överlämnat
yttrande i ärendet.
Beslutet skickas till
Östhammars kommun
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Dnr Ks 2016.955

§6

Revisionsrapport — Granskning av riktade statsbidrag inom förskola,
skola och äldreomsorg

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att med nedanstående svar få revisionens synpunkter avseende riktade
statsbidrag anses vara besvarade.
Bakgrund

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tierps kommun
granskat riktade statsbidrag inom förskola, skola och äldreomsorg.
Granskningen har syftat till att undersöka om kommunen har ändamålsenliga
rutiner avseende ansökningar. Efter genomförd granskning konstateras att det
överlag fungerar tillfredsställande men att regler för den formella hanteringen
av fattade beslut i detta avseende bör tydliggöras i bland annat
delegationsordningen. Dessutom bör kommunen även fatta beslut i de fall man
väljer att inte ansöka om tillgängliga statsbidrag. Kommunen bör säkerställa att
samtliga riktade statsbidrag som inte var kända vid budgetens fastställande
läggs in i budgeten löpande. Rutinerna för hantering av riktade statsbidrag bör
dokumenteras. Dessutom bör riktade statsbidrag som har en påverkan på
verksamhetens omfattning under en längre period och som kan påverka
kommunens fmansiering beslutas av kommunstyrelsen och ej fattas som
delegationsbeslut.
Kommunen delar i allt väsentligt revisions uppfattning. När det gäller att
löpande lägga in sökta specialdestinerade statsbidrag så gäller den regeln redan
sedan tidigare. Ibland kan det dock vara svårt att göra detta eftersom det råder
stor osäkerhet om bidragsansökan beviljas och då bör naturligtvis
försiktighetsprincipen tillämpas. Det finns dock anledning att påminna de
verksamhetsansvariga om att löpande se till att budgeten är aktuell. Vad gäller
synpunkten avseende delegationsordningens förtydligande så kommer detta att
ske. För statsbidrag som inte avses att sökas samt statsbidrag som bör beslutas
av kommunstyrelsen så kommer rutiner för detta liksom generella rutiner för
hantering av riktade statsbidrag att dokumenteras.
Yttrande över rapporten önskas senast den 14 februari 2017.
Forts.
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§ 6 forts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen har den 2 februari 2017
överlämnat förslag till beslut i ärendet.
Beslutet skickas till
Revisorerna
Ekonomichefen
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Dnr Ks 2016.1001

§7

Revisionsrapport — Granskning av den gemensamma IT-nämnden för
Tierp och Älvkarleby kommuner
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta föreliggande yttrande.
Bakgrund

Information om nedanstående granskningsrapport har lämnats vid
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 31 januari 2017.
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tierps kommun
genomfört en övergripande granskning av den gemensamma IT-nämnden som
inrättades 2012 mellan Tierps och Älvkarleby kommuner.
Den övergripande revisionsfrågan är:
"Har inrättandet av en gemensam IT-nämnd åstadkommit en effektivare ITverksamhet mellan kommunerna och en minskad sårbarhet i systemen och har
en gemensam IT-nämnd säkerställt att samverkande kommuner är bättre
rustade för kommande förändringar och utveckling i verksamheten".
Revisorernas bedömning av den övergripande revisionsfrågan är att
kommunerna genom sitt samarbete har åstadkommit en effektivare ITverksamhet, dels mellan kommunerna, men även för varje kommun separat.
Kommunerna är också till viss del bättre rustade för kommande förändringar
och utveckling i verksamheten. Granskningen är uppdelad i kontroll-mål
(delfrågor).
Yttrande över rapporten önskas senast den 21 februari 2017.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen har den 24 januari 2017
överlämnat förslag till beslut i ärendet och besvarat delfrågorna.
Beslutet skickas till

Revisorerna
Kommunchef
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Dnr Ks 2016.908

§8

Remissvar - Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta yttrandet, samt
att översända yttrandet till Socialdepartementet.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har § 8/2017 behandlat ärendet.
Regeringen beslutade 2015 att ge en särskild utredare i uppdrag att utarbeta ett
förslag om hur offentlighetsprincipen i praktiken kan införas i privat utförd,
offentligt finansierad vård och omsorg, fristående förskolor och fritidshem
samt vuxenutbildning med flera, till den del de erbjuds av privata anordnare.
Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
Införandet av offentlighetsprincipen i offentligt fmansierade, privat utförda
välfärdsverksamheter för med sig ett antal nya krav på privata aktörer. De blir
då bland annat skyldiga att registrera sina handlingar och att skyndsamt
handlägga framställningar om utlämnande av allmänna handlingar enligt
samma principer som gäller för myndigheter.
I sitt betänkande skriver utredningen att förslaget kommer att medföra vissa
konsekvenser för privata aktörer som bedriver offentligt finansierad
välfärdsverksamhet, eftersom det kommer att leda till en ökad administration
och vissa kostnader. Införandet av offentlighetsprincipen bedöms inte medföra
någon märkbar skillnad för brukare i fråga om skydd för deras integritet.
Beslutsunderlag

• Remissvar - Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62)
• Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62) - Betänkande av utredningen om
ökad insyn i välfärden.
Forts.
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Justerandes sign
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§ 8 forts.
Motivering
Tierps kommun instämmer i förslaget att offentlighetsprincipen i princip ska
införas i offentligt finansierad, privat utförd välfärd. Vi anser att eftersom
allmänhetens möjlighet till insyn även i offentligt finansierad, privat utförd
välfärd väger tyngre än den ökade administration som kommer att uppstå hos
företag m fl.
Beslutet skickas till
Socialdepartementet, Stockholm
Kommunchef
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Dnr EDP 2016.1367

§9

Förslag till antagande av ny detaljplan (DP 1057) för Kronhjortsvägen för
del av Tierp 2:1 och Vallskoga 1:120

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna granskningsutlåtande IL

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplanen DP1057 — Kronhjortsvägen för del av Tierp 2:1 och

Vallskoga 1:120 i enlighet med Plan- och bygglagen 5 kap. 27 § (2010:900)
Bakgrund
Utskottet samhällsbyggnad har § 7/2017 behandlat ärendet.
Den 9 juni 2014 inkom en ansökan till Tierps kommun om ändring av befintlig
stadsplan D147 för ett område beläget inom Tierp 2:1 angivet som park och
plantering, i den nordvästra delen av köpingen. Utskottet för samhällsbyggnad
gav 2014-10-07 § 106 Fysisk planering (numera Samhällsbyggnadsenheten) i
uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.
Planens syfte är att möjliggöra för ett tillskott av bostäder i den västra delen av
Tierps köping, genom att områden som tidigare har reglerats som park och
plantering i huvudsak istället medger för bostadsändamål.
Ett första förslag till detaljplan (samrådshandling) arbetades fram och
godkändes av Utskottet samhällsbyggnad 2015-12-16 (§ 172) och enligt
beslutet har samråd hållits. De yttranden som inkommit har sammanställts och
bemötts i en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna synpunkter arbetades
planhandlingarna om till ett granskningsförslag och därefter ställdes ut för
granskning. Inkomna synpunkter sammanställdes och bemöttes i ett
granskningsutlåtande. Efter granskningen kom den ursprungliga detaljplanen
att delas i två delar då den delen innehållandes de nya bostadsfastigheterna
varit omstridd. För att inte försena den del som berör en utökning av de redan
befintliga fastigheterna bedömdes det som nödvändigt att dela detaljplanen.
Denna detaljplan omfattar de nya bostadsfastigheterna (DP 1057 Kronhjortsvägen). I och med att den ursprungliga detaljplanens utformning
kom att ändras väsentligt hölls en ny granskning i enlighet med Plan- och
bygglagen. Inkomna yttranden har sammanställts och besvarats i ett
granskningsutlåtande II och en antagandehandling har nu arbetats fram.
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign
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§ 9 forts.
Detaljplanen upprättas i enlighet med Plan- och bygglag 2010:900.
Planprocessen följer ett så kallat normalt förfarande.
Beslutsunderlag
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Granskningsutlåtande Il
Fastighetsförteckning
Barnchecklista
Naturvärdesinventering (2015-11-13)
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Kommunen står för finansieringen av planarbetet, dock kommer planavgift tas
ut i samband med bygglov. Det kommer tillkomma kostnader för reglering av
nya bostadsfastigheter samt för utbyggnation av förlängningen av gatorna.
Ett förverkligande av planförslaget kan på sikt innebära ökade skatteintäkter
för kommunen till följd av fler invånare i kommunen. Vidare kommer
kommunen att sälja mark, i form av fyra stycken tomter, vilket ger intäkter.
Beslut skickas till
Undertecknad planhandläggare
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Dnr Ks 2017.67

§ 10

Fastighetsreglering av del av Vallskoga 2:5 till Vallskoga 1:120
- Vid spången som leder till gångbron över Tämnarån
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna inlösen av mark via fastighetsreglering av del av Vallskoga 2:5

till Vallskoga 1:120 enligt markering på karta över området.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har § 9/2017 behandlat ärendet.
Området är utanför detaljplanelagt område, nära bostadsbebyggelse och
ianspråktagen av kommunen för allmänna ändamål bebyggd med spång över
våtmark anslutande till gångbro över Tämnarån. Våtmarkerna invid Tämnarån
mellan Torslunda och Tolfta är av riksintresse för naturvården. Området är
även utpekat både i Länsstyrelsens naturvårdsprogram och i den nationella
våtmarksinventeringen som ett område med mycket höga natur-värden. Det är
också angivet som ett av länets mest värdefulla områden för bevarande av
natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet. År 2000 påbörjades projektet
TämnarÅdalen för att restaurera och tillgängliggöra detta värdefulla område,
bland annat genom anläggande av en spång med fågelskådningsplatå.
Beslutsunderlag

• Överenskommelse om fastighetsreglering
• Karta över området
• Värdering utförd av oberoende part
Motivering

Området har mycket höga natur- och rekreationsvärden. Spången sammanbinder den gamla banvallen med gångbron över Tämnarån och möjliggör en
längre promenadslinga på båda sidor av ån. Spången är populär och används
frekvent.
Enligt kommunens naturvårdspolicy ska kommunen äga mark för det
tätortsnära friluftslivet. Kommunen äger den södra angränsande marken där en
del av spången är anlagd.
Forts.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

TIERPS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

KOMMUN

2017-02-14

§ 10 forts.
Ur ett långsiktigt skötselperspektiv och för att uppnå intentionerna i
översiktsplan och naturvårdspolicy bör kommunen förvärva den aktuella
delfastigheten som har stor betydelse för det tätortsnära friluftslivet.
Beslutet skickas till
Lars Ingeberg, chef Medborgarservice
Alexandra Forslund, Mark & exploateringsansvarig

Ordf sign

Justerandes sign
e ,
2L

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Ks 2017.66

§ 11

Tilläggsavtal till försäljningen av del av Karlholm 1:48 och del av Nöttö
51:1 - Karlholmstrand
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna tilläggsavtalet till försäljningen av Del av Karlholm 1:48 och Del

av Nöttö 51:1 i Tierps kommun enligt markering på karta.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har § 10/2017 behandlat ärendet.
Tidigare avtal för försäljningen av fastigheten godkändes av kommun-styrelsen
den 25 mars 2014. Dessa avtal var uppdelade på två separata avtal, slutna vid
olika tillfällen och inte i samordning med varandra:
• Överenskommelse om fastighetsreglering, daterad 2014-02-10
• Område angivet i Genomförandeavtal av exploatering Karlholmstrand,
daterad 2016-03-30.
Det här tilläggsavtalet ersätter flera kartunderlag i tidigare avtal. I det här
tilläggsavtalet finns också en karta som tydliggör områdets avgränsningar och
förutsättningar. Områden som ska regleras är idag placerad över delar av två
fastigheter och tre områden, efter reglering kommer områdena att övergå till en
befintlig fastighet, Karlholm 1:53.
Beslutsunderlag

• Tilläggsavtal
• Karta över området
• Tidigare avtal som omnämns ovan
Motivering
Det här tilläggsavtalet med karta leder till en betydligt mindre kostnad för
exploatören att genomföra köpet eftersom det blir endast en fastighetsreglering utförd av Lantmäteriet som bekostas av Karlholm utveckling
Kommanditbolag. Tilläggsavtalet reglerar även servitut för vägar och
motionsspår som finns på berörda fastigheter.
Forts.

Ordl sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 11 forts.
De ekonomiska konsekvenserna för kommunens blir oförändrade. Karlholm
utveckling Kommanditbolags kostnader minskas då de får ett tydligare
beslutsunderlag.
Beslutet skickas till
Lars Ingeberg, chef Medborgarservice
Alexandra Forslund, Mark & Exploaterings ansvarig

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 12
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Dnr EDP 2016.1632-6

Installation av eldstad utan startbesked på fastigheten
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att byggsanktionsavgift tas ut med 4 480 kr med stöd av 9 kap. 19 § i Plan-

och byggförordningen (2011:338), samt
att kommunstyrelsen förelägger ägaren till fastigheten

, med stöd av 11 kap. 20 § i Planoch bygglagen (2010:900), att omgående, dock senast tre veckor efter att detta
beslut mottagits, lämna in följande handlingar till Medborgarservice:
- ifylld blankett, anmälan enligt PBL
- planritning som visar var i huset eldstaden har placerats.
- eldstadens fabrikat, modell och effekt.
Bakgrund

Utskottet samhällsbyggnad har § 16/2017 behandlat ärendet.
2016-10-24 inkom ett besiktningsprotokoll från sotaren att en braskasett har
installerats i befintlig öppen spis. Ingen anmälan om installation av eldstad på
angiven fastighet har kommit in till Tierps kommun.
Beslutsunderlag

Besiktningsprotokoll från sotaren, inkommet 2016-10-24.
Yttrande från byggherren, inkommet 2016-12-28.
Beräkningsunderlag för byggsanktionsavgift.
Motivering

Enligt 6 kap 5 § punkt 3 i Plan- och byggförordningen (2011:338) krävs det
anmälan vid en installation eller väsentlig ändring av en eldstad.
Sökanden säger att hen inte fått någon uppgift från sotaren som gjort
förbesiktning att anmälan skulle krävas. Dock är det tydligt i VÄS 2,
(Boverkets allmänna råd om anmälan för åtgärder som inte är
bygglovspliktiga) att installation av kassett i öppen spis är en sådan ändring
som ska omfattas av anmälningsplikten.
Forts.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 12 forts.
Eftersom ärendet bedöms som anmälningspliktigt behövs ett startbesked och
ett slutbesked för installationen. Tierps kommun har inte fått in tillräckliga
handlingar för att kunna bevilja startbesked eller slutbesked ännu.
Enligt 11 kap. 20 § i Plan- och bygglagen (2010:900) får byggnadsnämnden
förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom
en viss tid (rättelseföreläggande), om det på en fastighet eller i fråga om ett
byggnadsverk vidtagits en åtgärd som strider mot denna lag eller föreskrifter. I
detta fall bör rättelse i första hand vara att handlingar lämnas in så att start- och
slutbesked kan utfärdas. I andra hand är rättelse att kasetten monteras bort.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Enligt 9 kap. 13 § punkt 2 Plan- och byggförordningen (2011:338) är
byggsanktionsavgiften för att installera en eldstad utan startbesked 0,1
prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för år 2017 är 44 800 kr.
I PBL 11 kap 53a § anges att avgiften får sättas ned till hälften eller en
fjärdedel om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har
begåtts. I prövningen om ev nedsättning ska särskilt beaktas om överträdelsen
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet, eller om överträdelsen av något
annat skäl kan anses mindre allvarlig.
Frågan om en eventuell nedsättning av byggsanktionsavgiften överlämnas till
utskottet.
Byggsanktionsavgift:

4 480 kronor

I samband med handläggning av startbesked kommer handläggningsavgift tas
ut enligt taxa som gällde när ärendet påbörjades, 1 108 kr.
Beslut skickas till
Fastighetsägaren

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr EDP 2016.1665-7

Installation av eldstad utan startbesked på fastigheten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att byggsanktionsavgift tas ut med 4 480 kr med stöd av 9 kap. 19 § i Plan- och
byggförordningen (2011:338), samt
att kommunstyrelsen förelägger ägaren till fastigheten
med stöd av 11 kap. 20 § i Plan- och
bygglagen (2010:900), att omgående, dock senast tre veckor efter att detta
beslut mottagits, lämna in följande handlingar till Medborgarservice:
• ifylld blankett, anmälan enligt PBL
• situationsplan som visar vilken byggnad eldstaden installerats i.
• planritning som visar var i huset eldstaden har placerats.
• eldstadens fabrikat, modell och effekt.
• foto som visar avväxlingen av takbjälke.
Reservation
Joakim Larsson (SD) lämnar muntlig reservation till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Utskottet samhällsbyggnad har § 17/2017 behandlat ärendet.
2016-10-31 inkom ett besiktningsprotokoll från sotaren att en eldstad har
installerats. Ingen anmälan om installation av eldstad på angiven fastighet har
kommit in till Tierps kommun.
Beslutsunderlag
Besiktningsprotokoll från sotaren, inkommet 2016-10-31.
Yttrande från byggherren, inkommet 2016-12-14.
Beräkningsunderlag för byggsanktionsavgift.
Motivering
Enligt 6 kap 5 § punkt 3 i Plan- och byggförordningen (2011:338) krävs det
anmälan vid en installation eller väsentlig ändring av en eldstad.
Forts.

Ordf sign

Justerandes sign
1

J
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I

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 13 forts.
Sökanden säger sig ha fått uppgift från sotaren att anmälan inte skulle behövas.
Dock är det tydligt i VÄS 2, (Boverkets allmänna råd om anmälan för åtgärder
som inte är bygglovspliktiga) att ändring av en eldstad som kan innebära en
ökad brandrisk på grund av bland annat ändrade rökgastemperaturer är en
sådan ändring som ska omfattas av anmälningsplikten.
Bytet av eldstad avser både typ — från kakelugn till braskamin — samt ändrade
rökgastemperaturer. Ändringen av rökgastemperaturer var så stor att sotaren i
sitt protokoll angett att en takbjälke som var placerad mot skorstenen måste
flyttas snarast. Detta har enligt byggherrens yttrande åtgärdats.
Eftersom ärendet bedöms som aruriälningspliktigt behövs ett startbesked och
ett slutbesked för installationen. Tierps kommun har inte fått in tillräckliga
handlingar för att kunna bevilja startbesked eller slutbesked ännu.
Enligt 11 kap. 20 § i Plan- och bygglagen (2010:900) får byggnadsnämnden
förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom
en viss tid (rättelseföreläggande), om det på en fastighet eller i fråga om ett
byggnadsverk vidtagits en åtgärd som strider mot denna lag eller föreskrifter.
detta fall bör rättelse i första hand vara att handlingar lämnas in så att start- och
slutbesked kan utfärdas. I andra hand är rättelse att eldstaden monteras bort.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Enligt 9 kap. 13 § punkt 2 Plan- och byggförordningen (2011:338) är
byggsanktionsavgiften för att installera en eldstad utan startbesked 0,1
prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för år 2017 är 44 800 kr.
1 PBL 11 kap 53a § anges att avgiften får sättas ned till hälften eller en
fjärdedel om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har
begåtts. I prövningen om ev. nedsättning ska särskilt beaktas om överträdelsen
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet, eller om överträdelsen av något
annat skäl kan anses mindre allvarlig.
Frågan om en eventuell nedsättning av byggsanktionsavgiften överlämnas till
utskottet.
B yggsanktionsavgift:
4 480 kronor
I samband med handläggning av startbesked kommer handläggningsavgift tas
ut enligt taxa som gällde när ärendet påbörjades, 1 108 kr.
Forts
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 13 forts.
Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att byggsanktionsavgiften nedsättes till en fjärdedel av beloppet enligt
PBL 11 kap 53 a §.
Proposition
Ordföranden framställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Joakim
Larssons yrkande. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen antagit
föreliggande förslag.
Beslut skickas till
Fastighetsägaren

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

\c3

Utdragsbestyrkande
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Dnr EDP 2016.1732-12

§ 14

Anmälan om eventuell olovlig byggnation - nybyggnad av miljöstuga på
fastigheten
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att byggsanktionsavgift tas ut med 5 600 kr, en halvering av avgiften på 11 200
kr enligt PBF 9 kap 2 §
att bygglov i efterhand för nybyggnad av miljöstuga beviljas enligt ansökan
att startbesked utfärdas enligt PBL 10 kap 23 §

är skyldig att ändra byggnadens entre så att den uppfyller
att
kraven i BBR 3:1222, 3:1223, 3:1423, 3:143 samt 8:91 avseende tillgänglighet
för personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga. Detta ska ha
genomförts senast 2017-04-01
att åtgärden kräver ingen kontrollansvarig, samt
att avgift tas ut med 7 753 kronor enligt fullmäktiges taxa.
Bakgrund
Utskottet samhällsbyggnad har § 18/2017 behandlat ärendet.

Sökanden har byggt en miljöstuga om 9,8 m2 vid ett flerbostadshus, Inget
bygglov hade sökts innan byggnationen påbörjades. Anmälan om eventuell
olovlig byggnation kom in till kommunen 2016-10-25. Innan kommunen
hunnit agera kom en representant för bostadsrättsföreningen in till
kommunhuset för att diskutera frågan.
Representanten uppgav att föreningen har haft problem med sophanteringen
och ville bygga sophus. De hade kontaktat Högbergsskolans byggprogram om
de kunde hjälpa till. Sedan hade de lagt det på is efter att ha fått veta från
kommunen att det var prickmark på hela tomten, vilket betyder att den inte får
bebyggas. Nu har Högbergsskolan ändå byggt sophuset, och personen vill
diskutera hur de ska gå vidare.
Bygglovsansökan inkom 2016-11-16. Ritningar erhölls från Högbergsskolan
2016-12-14.
Forts.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 14 forts.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och omfattas av
bestämmelserna i Dp 103, som vann laga kraft 1963. Planen föreskriver
bostäder som markanvändningssätt. All mark förutom där bostadshuset står är
markerad som prickmark, det vill säga mark som inte får bebyggas.
Beslutsunderlag
Anmälan, 2016-10-25
Besiktning 2016-10-31 av undertecknad
Ansökan, situationsplan, fasad- och planritningar
Beräkningsunderlag för byggsanktionsavgift
Underrättelse enl. PBL 11 kap 58 §
Grannehörande. Inga sakägare har yttrat sig
Motivering
Enligt 9 kap 31c § plan- och bygglagen får bygglov lämnas till åtgärder som
innebär avvikelse från detaljplanen om detaljplanens genomförandetid har gått
ut och åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget
gemensamt behov eller ett allmänt intresse.
Genomförandetiden för Dp 103 har gått ut. I propositionen anförde regeringen:
"Att åtgärden ska tillgodose ett 'angeläget gemensamt behov' innebär att det
ska vara väsentligt för flera människor att åtgärden kommer till stånd. Det kan
bl.a. avse en åtgärd som kommer merparten av dem som bor i ett
flerbostadshus till godo, t.ex. en komplementbyggnad för förvaring av cyklar
eller barnvagnar, en ny tvättstuga eller ett förråd som enligt detaljplanen inte
får byggas." Sophantering kan konstateras vara ett angeläget gemensamt behov
för bostadsrättsföreningen och dess medlemmar och det är möjligt att bevilja
lov för miljöstuga i strid mot detaljplanen med hänvisning till PBL 9 kap 31c §.
På den aktuella tomten finns inget utrymme för att bygga en miljöstuga
planenligt då all mark är prickmark. Placeringen av miljöstugan är mycket nära
fastighetsgräns. Ingen granne har dock lämnat in några synpunkter och med
hänsyn till möjlighet för sophämtning bedöms placeringen ändå vara lämplig.
Handlingarna som lämnats in i ärendet gör att byggnaden kan antas komma att
uppfylla kraven som gäller enligt PBL, PBF och BBR. Eftersom stugan är
mindre än 15 m2 behöver den inte uppfylla brandkraven i BBR.
Tekniskt samråd behövs inte. Startbesked kan därför utfärdas.
Forts.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 14 forts.
Villkor
I ett bygglov i efterhand, får byggnadsnämnden, enligt PBL 9 kap 38 §,
bestämma om skyldighet att vidta de ändringar i det utförda som behövs. I
beslutet ska nämnden i så fall ange den tid inom vilken ändringarna ska vara
utförda.
Enligt PBL 8 kap 1 § ska byggnader vara tillgängliga. Enligt BBR 3:148 gäller
detta även avfallsutrymmen och andra bostadskomplement. Byggnaden
uppfyller inte kraven på tillgänglig entre till bostadskomplement då det är en
nivåskillnad upp till dörren. Detta behöver åtgärdas innan slutbesked kan
utfärdas.
Detta innebär att:
Nivåskillnad vid entre ska överbyggas med ramp som lutar max 1:12. Rampen
bör förses med avåkningsskydd och ledstång och om möjligt kompletteras med
trappa. (BBR 3:1222, 8:91)
Ramp, ledstång och entrédörr ska vara kontrastmarkerade med en
ljushetskontrast på minst 0.40 enligt NCS mellan kontrastmarkering och
omgivande yta. (BBR 3:1223, 3:1423).
Dörren ska vara utformad så att den medger passage med rullstol (fritt
passagemått minst 0,80 m) samt att det finns tillräckligt med utrymme för att
öppna och stänga dörren från rullstol. (BBR 3:143) Vilplanet utanför dörren
bör inte luta mer än 1:50 och bör vara minst 1,7x1,7 m. (Handboken Bygg
Ikapp, s 90-91)
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
När någon utför en åtgärd som kräver bygglov, utan att sådant har sökts och
beviljats, ska byggsanktionsavgift tas ut enligt PBL. Denna tas ut även om
bygglov beviljas i efterhand eller om den ansvarige föreläggs att riva
byggnaden (rättelseföreläggande). Avgifterna beslutas slutgiltigt vid
kommunstyrelsens sammanträde om inte rättelse gjorts innan dess.
I PBL 11 kap 53a § anges att avgiften får sättas ned till hälften eller en
fjärdedel om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har
begåtts. I prövningen om eventuell nedsättning ska särskilt beaktas om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet, eller om
överträdelsen av något annat skäl kan anses mindre allvarlig.
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 14 forts.
Handläggaren bedömer att det kan finns skäl att sätta ned avgiften enligt PBL
11 kap 53a §, då det verkar ha blivit förvirring mellan de olika inblandade
parterna. Frågan om nedsättning av byggsanktionsavgiften överlämnas till
utskottet.
Utifrån kända uppgifter om aktuellt ärende beräknas avgifterna till:
Byggsanktionsavgift (utan nedsättning): 11 200 kronor
5 600 kronor
Byggsanktionsavgift (nedsättning till 1/2):
2 800 kronor
Byggsanktionsavgift (nedsättning till 1/4):
2 215

Bygglov:
kronor
Tillägg planavvikelse:
kronor
Utstakningsavgift:
kronor

3 323
2 215

Beslut skickas till
Sökanden

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Ks 2017.154

§ 15

Plan för offentlig Livsmedelskontroll 2017 - 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka intentionerna i behovsutredningen och tillsynsplan.
Bakgrund
Utskottet samhällsbyggnad har § 176/2016 behandlat ärendet.
Denna behovsutredning är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av
vilka behov och resurser som behövs för att utföra den offentliga kontroll inom
livsmedelskedjan som planeras uppfyllas av myndigheten. Behovsutredningen
ligger till grund för det kontrollplan som beskrivs nedan.
Kontrollplan och resurser
Den operativa tillsynsmyndigheten upprättar för varje verksamhetsår en
kontrollplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt tillämplig
lagstiftning inom livsmedelsområdet.
Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr
882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa
kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen.
Kontrollen utförs för närvarande av 3 inspektörer (sammanlagt 1,40 årsarbetare (ÅA)). Baserat på tidigare års statistik har varje ÅA förväntats utföra
kontroll motsvarande 800 timmar per år. Detta har dock succesivt ökat och
inför år 2016 beräknas varje ÅA utföra kontroll motsvarande 960 timmar,
vilket är det mått som SKL normalt använder som "normal-värde".
Beslut om behovsutredning och tillsynsplan
Miljö- och hälsoskyddenheten utför kommunens operativa offentliga kontroll
enligt livsmedelslagstiftningen på uppdrag från två ansvariga myndighetsnämnder — Jävsnämnden (JN) respektive Kommunstyrelsen (KS).
Behovsutredningen och tillsynsplan beslutas av Kommunstyrelsen och
Jävsnämnden.
Beslutet skickas till
Miljö- och hälsoskyddsenheten

Ordf sign

Justerandes sign
k
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Sekr sign
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Dnr Ks 2017.155

§ 16

Plan för tillsyn enligt miljöbalken 2017 - 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka intentionerna i behovsutredningen och tillsynsplan.
Bakgrund

Utskottet samhällsbyggnad har § 177/2016 behandlat ärendet.
Enligt miljötillsynsförordning (SFS 2011:13) om tillsyn enligt miljöbalken ska
det enligt 6 § hos en operativ tillsynsmyndighet finnas en utredning om
tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken.
Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid
behov och minst en gång varje år. Enligt 7 § ska en operativ tillsynsmyndighet
föra ett register över de tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn.
Tillsynsplan och resurser
En operativ tillsynsmyndighet ska enligt 8 § för varje verksamhetsår upp-rätta
en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt
miljöbalken. Planen ska grundas på den behovsutredning som avses i 6 § och
det register som avses i 7 §.
Beslut om behovsutredning och tillsynsplan
Behovsutredningen enligt 6 § och tillsynsplanen enligt 8 § ska beslutas av den
eller de kommunala nämnder som har ansvar för operativ tillsyn enligt
miljöbalken. I Tierps kommun har Kommunstyrelsen och Jävsnämnden
tillsynsansvaret.
Beslutet skickas till
Miljö- och hälsoskyddsenheten
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Dnr Ks 2017.156

Tillsynsplan 2017 - 2018 för Tillståndsgivning
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka intentionerna i tillsynsplanen.
Bakgrund
Utskottet samhällsbyggnad har § 178/2016 behandlat ärendet.
Enligt alkohollagen (2010:1622) ska det enligt 2 § hos en operativ
tillsynsmyndighet finnas en tillsynsplan ska ges in till Länsstyrelsen.
Beslut om tillsynsplan
Tillsynsplanen ska beslutas av den eller de kommunala nämnder som har
ansvar för tillsyn enligt alkohollagen.1 Tierps kommun har Kommunstyrelsen
och Jävsnämnden tillsynsansvaret.
Beslutet skickas till
Miljö- och hälsoskyddsenheten
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§ 18

Val av ledamot i utskottet arbete och omsorg — Carina Larsson (MP)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att utse Carina Larsson (MP) som ledamot i utskottet arbete och omsorg för
tiden 2016 — 2018.
Bakgrund

Carina Larsson (MP)

Kommunstyrelsen har § 133/2016 beslutat entlediga Sara Rådbo (MP) från sitt
uppdrag om ledamot i utskottet arbete och omsorg. Samtidigt valdes Carina
Larsson (MP) som ersättare i utskottet arbete och omsorg i stället för ledamot.
Val av Carina Larsson (MP) bör därför ändras till att utses som ledamot i
utskottet arbete och omsorg.
Beslutet ska skickas till

Carina Larsson
Sekreteraren utskottet arbete och omsorg
Lönecentrum
Troman
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Dnr Ks 2017.16

§ 19

Entledigande av ersättare i Pensionärsrådet — Gull-Britt Wallin (PRO)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna framställning om entledigande.
Bakgrund

Gull-Britt Wallin (PRO) har den 30 december 2016 begärt entledigande från
sitt uppdrag som ersättare i pensionärsrådet.
Delges
Gull-Britt Wallin
Sekreteraren
Lönecentrum
Troman
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§ 20
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt 6 kap 35-37 §§ KL, inklusive beslut som
fattats med stöd av vidaredelegation.
Avgifter
Delegationspunkt 0182 - Beslut om avgift för vård- och omsorgsområdets
insatser
- Handl.nr: KS 2016.5955, delegat: Avgiftshandläggare
- Handl.nr: KS 2017.629, delegat: Avgiftshandläggare
Funktionshinder
Delegationspunkt 0101/0mFu22 - Beslut om bostadsanpassningsbidrag
understigande ett prisbasbelopp
Handl.nr: KS 2017.634, delegat: Arbetsterapeut/handläggare
bostadsanpassning
Handl.nr: KS 2017.739, delegat: Arbetsterapeut/handläggare
bostadsanpassning
Delegationspunkt A084 - Beslut om färdtjänst och A085 - Beslut om
riks färdtj änst
- Handl.nr: KS 2017.638, delegat: Trafikhandläggare
Dödsbo och gravsättning
Delegationspunkt 0105 - Dödsboanmälan till Skattemyndighet
Handl.nr: KS 2017.636, delegat: Administrativ assistent Individ- och
familjeomsorg
Forts.
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§ 20 forts.
Familjerätt
Delegationspunkt 0115 - Godkännande av faderskapsbekräftelse i form av "Sprotokoll"
Handl.nr: KS 2017.637, delegat: Administrativ assistent Individ- och
familjeomsorg
Handl.nr: KS 2017.698, delegat: Administrativ assistent Individ- och
familjeomsorg
Alkohol, tobak, receptfria läkemedel, automatspel, lotterier
Delegationspunkt MiA1020 - Beslutanderätt om registrering av lotteri
- Handl.nr: KS 2017.668, delegat: Kundansvarig
Trafik och vägar
Delegationspunkt A081 - Tillfälliga lokala trafiktillstånd, trafikföreskrifter och
dispenser där kommunen enligt Trf är beslutsfattare exkl. parkeringstillstånd
för rörelsehindrade samt tillfälliga avstängningar av kommunens
gator/vägar/allmänna platser
- Handl.nr: KS 2016.7031, delegat: Trafikingenjör
Delegationspunkt SaTr002 - Fatta beslut i ärenden om tillfällig avstängning av
kommunens gator/vägar/allmänna platser med stöd av Trafikförordningen (Trf)
- Handl.nr: KS 2017.306, delegat: Trafikingenjör
Mark, fastigheter, exploatering
Delegationspunkt SaMa014 - Yttranden till polismyndighet från kommunen
som tillsynsmyndighet (angående främst bullerfrågor vid evenemang)
- Handl.nr: KS 2017.415, delegat: Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Delegationspunkt SaMa017 - Företräda kommunstyrelsen vid samråd med
fastighetbildningsmyndighet
- Handl.nr: KS 2017.693, delegat: Kommunarkitekt
Delegationspunkt SaMa020 - Godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller
gränsutmärkning
- Handl.nr: KS 2017.479, delegat: Kommunarkitekt
Forts.
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§ 20 forts.
HR och Lön
Delegatiosnpunkter: HrLö003/A087 - Anställa, omplacera, rehabilitera,
avsluta, säga upp, avstänga och avskeda personal
HrLö005/A088 - Bevilja partiell tjänstledighet, ledighet för fritidsstudier och
icke lagstadgad ledighet
HrLö010/A089 - Lönesätta personal varvid för resultatansvariga krävs samråd
med respektive chef såvitt gäller lönesättning vid andra tillfällen än i samband
med nyanställning
- Handl.nr: Ks 2017.991, delegat: Personalansvariga chefer
Övrigt
Delegationspunkt Öv008 - Yttranden enligt lagen om allmän
kameraövervakning
- Handl.nr: KS 2017.584, delegat: Kommunchef
- Handl.nr: KS 2017.583, delegat: Kommunchef
- Handl.nr: KS 2017.584, delegat: Kommunchef
Delegationsbeslut Medborgarservice — Anmäls i separat pärm
Period: 2016.11.23 — 2017.02.01
Delegat: Tjänstemän Medborgarservice
Bygglov, Bygganmälan PBL, Marklov
- Delegationspunkter: S079, S086, S097, 5099, S104, S107, S124,
SaBy001, SaBy009, SaBy013, SaBy015, SaBy020, SaBy023,
SaBy033, Öv002
Avlopp
- Delegatoinspunkter: S010, S011, 5021, Mi002, Mi003, Mi005, Mi013
Miljöskydd
- Delegationspunkter: B007, 5023, Mi015
Livsmedel
- Delegationspunkter; 5059, S061, 5064, MiLi009, MiLi011, MiLi013
Värmepumpar
- Delegationspunkter: 5014, S022, Mi006, Mi014
Forts.
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Hälsoskydd
- Delegationspunkt: B004
Renhållning
- Delegationspunkt: 5042
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§ 21
Anmälan av ordförandebeslut
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att ta anmälan om ordförandebeslut till protokollet.
Bakgrund

Ordförandebeslut har den 14 december 2016 fattats med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning, § 93/2016, punkt A005. Yttrande till
Tingsrätten (närståendeadoption).
Ordförandebeslut har den 20 december 2016 fattats med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning, § 93/2016, punkt A005. Yttrande till
Mark- och miljödomstolen (muddring).
Beslutet skickas till

Enhetschef WO
Miljö- och hälsoskyddsenheten
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§ 22
Delgivning av protokoll
Beslut

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat protokoll från sammanträde
2016-12-20, §§ 107 — 109
2017-01-31, §§ 1 — 11
Utskottet arbete och omsorg har överlämnat protokoll från sammanträde
2016-12-20, §§ 45 — 48
2016-12-20, §§ 56 — 61 sekretess
2017-02-02, §§ 1 — 5
2017-02-02, §§ 1 —4 sekretess
Utskottet barn och ungdom har överlämnat protokoll från sammanträde
2016-11-22, §§ 60 — 61
2016-12-20, §§ 62 — 65
2016-12-20, §§ 358 — 393 sekretess
2017-01-16, § 1 sekretess
2017-02-01, §§ 1 — 3
2017-02-01, §§ 2 — 35 sekretess
Utskottet samhällsbyggnad har överlämnat protokoll från sammanträde
2016-12-20, §§ 163 — 165 omedelbar justering
2016-12-20, §§ 166 — 178
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation har överlämnat protokoll från
sammanträde
2017-01-17, §§ 1 — 4
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§ 23
Delgivning
Beslut

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

Dnr Ks 2016.1020
Kommunstyrelsen i Uppsala har gett KPMG i uppdrag att genomföra en
granskning av överförmyndarens verksamhet. Revisionsrapport bilägges.
Dnr Ks 2016.600
Överförmyndarnämnden i Uppsala kommun har översänt protokollsutdrag för
delgivning
§ 314/2016 — Verksamhetsplan
§ 315/2016 — Intemkontrollplan
§ 317/2016 — Beskrivning av allmänna handlingar
Dnr Ks 2017.1
Överförmyndarnämnden i Uppsala kommun har översänt protokollsutdrag för
delgivning
§ 26/2017 — beslut verksamhetsuppföljning
Dnr Ks 2017.1
Räddningsnämnden i Uppsala kommun har översänt protokollsutdrag för
delgivning
§ 69/2016 — verksamhetsplan och budget 2017 med plan för 2018-2019
Räddningsnämnden i Uppsala kommun har översänt protokoll 2016-08-31, §§
41-46 för delgivning.
Dnr Ks 2014.548
Länsstyrelsen har i meddelande 2016-11-18 informerat om beslut om bildande
av naturreservatet Slada i Tierps kommun (Dnr 511-5900-12).
Dnr Ks 2016.765
Nacka Tingsrätt har översänt dom 2017-01-23 i mål nr P 5882-16 avseende
överklagat beslut, kommunstyrelsen § 113/2016, detaljplan för Vallskoga för
del av fastigheten Tierp 2:1 i Tierps kommun. Mark- och milj ödom-stolen
avslår överklagande.
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Dnr Ks 2016.817

§ 24

Revidering av Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i
Tierps kommun 2017
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Tierps kommun
2017, enligt förslag från styrelsen i Tierps Energi & Miljö AB
att fastställa att nämnda taxa gäller från och med 1 januari 2017 intill dess att
nytt beslut om taxa fattas samt
att kommunfullmäktiges beslut § 114/2016 upphör att gälla samtidigt.
Bakgrund

Efter kontrollräkning på anslutna fastigheter har det framkommit att den av
kommunfullmäktige § 114/2016 beslutade brukningstaxan är för hög. Styrelsen
för TEMAB föreslår därför att brukningsavgiften 14.1 c) Avgift per lägenhet, i
VA-taxan ändras. Kontrollräkningen visar att full kostnadstäckning uppnås
med den lägre taxan.
I reviderad VA-taxa har lägenhetsavgifterna ändrats från 2 136 kr ex. moms till
950 kr ex. moms.
Motivering

Att reviderad taxa täcker kostnad för vattentjänsterna.
Beslutsunderlag

Bilaga 1— Förslag till Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i
Tierps kommun 2017
Bilaga 2 — Sammanställning av intäkter och ändringar
Beslutet skickas till

TEMAB
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Dnr Ks 2016.600

Gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att under förutsättning av motsvarande beslut i berörda kommuner
att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Enköping, Heby, Håbo,
Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar kommuner, med Uppsala
kommun som värdkommun, från och med den 1 januari 2019
att anta bifogat förslag till reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden
att anta bifogat förslag till avtal om samverkan
att överförmyndarnämnden i Uppsala län samt Enköpings kommun, för tiden
1 maj 2017 — 31 december 2018, samverkar om en gemensam överförmyndarförvaltning samt
att godkänna avtal om samverkan om en gemensam överförmyndarförvaltning.
Bakgrund
Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby samt Östhammar har
överenskommit att samverka i en gemensam nämnd för överförmyndarfrågor.
Enköpings kommun har hemställt om att få ingå i den gemensamma nämnden.
Förslag till reglemente för den nya gemensamma överförmyndarnämnden i
Uppsala län och förslag om ny överenskommelse om samverkan samt ett
förslag till avtal mellan den nuvarande gemensamma överförmyndarnämnden i
Uppsala län och Enköpings kommun om samverkan om en gemensam
överförmyndarförvaltning för tiden 2017-05-01 — 2018-12-31, översändes för
beslut i berörda kommuner. Eftersom samtliga medverkande kommuner berörs
av att fler ärenden ska beredas och verkställas av den gemensamma
förvaltningen, har Uppsala kommun gjort bedömningen att det finns ett värde i
att samtliga kommuner i den nuvarande gemensamma nämnden godkänner
även avtalet om en gemensam överförmyndarförvaltning, som tecknas mellan
den gemensamma nämnden och Enköpings kommun. De medverkande
kommunerna görs därigenom också medvetna om hur arbetet med samverkan
om överförmyndarverksamheten i länet utvecklas inom de närmaste åren.
Forts.
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§ 25 forts.
Genom besluten kommer dels en ny gemensam nämnd för överförmyndarfrågor i Uppsala län att inrättas från och med den 1 januari 2019, med
Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby samt Östhammar
kommuner som medlemmar, och dels kommer Enköpings kommun att ingå i
den gemensamma kansliorganisationen i Uppsala kommun från och med den
1 maj 2017.
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Dnr Ks 2016.947

§ 26

Antagande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Uppsala
län
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Uppsala län.
Bakgrund

Samordningsförbundets styrelse har fattat beslut om ett förslag till reviderad
förbundsordning. Styrelsen i Samordningsförbundet föreslår därför att det nya
förslaget antas senast den 31 mars i fullmäktige eller motsvarande hos
medlemmarna.
Bakgrunden till revideringen är att Samordningsförbundets nu gällande
förbundsordning antogs av medlemmarna inför bildandet 2008. Det finns
behov av förtydliganden inför kommande val samt att lösa frågor inför
regionbildningen samt i anslutning till ny mandatperiod. Dokumentet behöver
även anpassas till aktuellt lagstöd. Förslaget skickades på remiss till
medlemmarna fram till sista september 2016. Remissvaren var i stort positiva
till förslaget och hade få synpunkter. Smärre justeringar har gjorts och ett
slutgiltigt förslag är nu framtaget. Bland annat har Landstinget Uppsala län
bytts ut till Region Uppsala. Reviderad förbundsordning föreslås gälla från och
med den 1 juli 2017.
Beslutsunderlag
• Missiv — Antagande av ny förbundsordning för Samordnings-förbundet

Uppsala län
Förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet Uppsala län
Nuvarande förbundsordning för Samordningsförbund Uppsala län
Sammanställning över remissvar om förslag på reviderad
Förbundsordning år 2017.
Beslut kommunfullmäktige Tierps kommun § 94/2016

•
•
•
•

Forts.
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§ 26 forts.
Motivering
Kommunfullmäktige beslutade den 20 september 2016 att ställa sig positiva till
remissversionen av förbundsordningen och hade då inga anmärkningar. Som
anges i bakgrunden har endast mindre justeringar gjorts sedan remissversionen.
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Dnr Ks 2016.486

§ 27

Svar på motion — Namngivning av gator och offentliga platser — Anna
Ahlin (C)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra till kommunstyrelsen att utse en arbetsgrupp samt
att därmed anse motionen besvarad.
Bakgrund

Anna Ahlin (C) har i en motion till kommunfullmäktige den 14 juni 2016, § 54,
föreslagit:
att Tierps kommun värnar den lokala traditionen genom att vid namngivning av
gator och platser göra beredningen tillsammans med en lokalt tillsatt
arbetsgrupp under ledning av kommunens tjänstemän, varefter beslut om namn
fattas av politiskt utskott eller nämnd.
Motionssvar
Namn har betydelse. Namn på platser och gator är utöver sin administrativaoch juridiska funktion också något människor identifierar sig med.
Namngivning har även använts för att lyfta fram lokala historiska skeenden och
personer, eller på annat sätt anspela på områdens natur- och kulturmiljöer.
I Tierps kommun sker namngivning i nuläget huvudsakligen genom att ett
namnförslag arbetas fram av Samhällsbyggnadsenheten, vilken sedan samråder
med Kultur- och fritidsenheten, för att sedan lämna förslag till Samhällsbyggnadsutskottet där beslutet fattas.
Namngivningsfrågan hantera på olika vis i olika kommuner, bara ett nedslag i
vår geografiska närhet vittnar om detta. I Östhammar finns en namngivningsgrupp bestående av planchef, kartingenjör, en representant från kultur-och
fritid samt en representant från Tekniska kontoret. Planhanläggarna lyfter
sedan förslagen till sitt arbetsutskott som är beslutande. Därefter skickas
förslagen ut till föreningar och utvecklingsgrupper. I den betydligt större
kommunen Uppsala finns en särskild namngivningsnämnd med en tjänsteman
som på heltid arbetar med och utreder namnfrågor.
Forts.
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§ 27 forts.
Genom att involvera medborgare, i form av exempelvis hembygdsföreningar
eller idrottsföreningar i namngivningsfrågorna kan lokalkännedom tas till vara
och lokal förankring och stolthet över de platser som namnges uppnås.
Tierps kommun har i vissa fall använt sig av namngivningstävlingar. Fördelen
med namngivningstävlingar är utöver möjligheten att fånga upp intressanta
förslag och väcka intresse hos medborgarna också att tävlingen kan dra
uppmärksamhet till projektet och den berörda orten.
Kommunen ser utifrån ovan nämnda argument generellt positivt på
möjligheten att involvera olika medborgargrupper med lokalförankring i
namngivningsförfarandet. Särskilt i de fall där platser eller gator är av
betydelse för orten och dess invånare samt i fall där kommunen bedömer att
namngivningen kan bidra till att lyfta lokal historia eller på annat vis vara av
betydelse för orten.
Med anledning av ovanstående föreslås att en grupp bestående av en
företrädare från respektive majoritet och opposition tillsammans med varsin
företrädare från fysisk planering, kultur och fritid. När behov av namngivning
uppstår, beslutas om det ska ske via beredning av en lokalt tillsatt arbetsgrupp,
namngivningstävling eller något annat förfarande.
Vice ordföranden i kommunstyrelsen har den 6 februari 2017 besvarat
motionen enligt ovanstående och föreslagit
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utse en arbetsgrupp samt
att därmed anse motionen besvarad.
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Dnr Ks 2016.668

§ 28

Svar på motion — Framtidssäkra lärarkompetensen i skolorna — Sara
Sjödal (C)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Bakgrund

Sara Sjödal (C) har i en motion till kommunfullmäktige den 5 juni 2016, § 85,
föreslagit:
• Att en projektgrupp, som minimalt består av behöriga lärare från
samtliga stadium, tillsätts med uppdraget att till våren 2017 ta fram ett
förslag till vilka arbetsuppgifter som kan utföras av ej behöriga lärare
och som i nuläget behörig lärare utför.
• Att projektgruppen senast juni 2017 ska återkomma till
kommunstyrelsen med en projektrapport som redovisar genomfört
arbete och förslag till uppgifter som kan lyftas från behöriga lärare till
annan personal. I redovisningen ska uppgifternas omfattning ingå samt
förslag på personalgrupper som skulle kunna utföra arbetsuppgifterna.
• Att projektgruppen ges tillräckliga resurser för att genomföra projektet
som syftar till att kvalitetsutveckla och framtidssäkra kompetensen i
kommunens skolverksamhet.
Ordföranden i utskottet barn och ungdom har den 7 oktober 2016 besvarat
motionen och den behandlades i kommunfullmäktige den 1 november 2016,
§ 121/2016. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet.
Motionssvar

Kommunfullmäktige återremitterade vid sammanträdet 1 november 2016
motion Ks 2016.668 för komplettering. Sara Sjödal (C) menade att den rapport
som låg till grund för remissvaret var daterad 28 september 2015, och inte
innefattade den period under hösten 2015 då arbetsbelastningen på grund av ett
stort antal nyanlända var som tyngst. Samt att motionens förslag inte har
beaktats ur ett systematiskt kvalitetsutvecklingsperspektiv.
Forts
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§ 28 forts.
Rapporten "Lärarnas administrativa arbetsuppgifter" är framtagen i en
arbetsgrupp där för frågorna relevanta nyckelgrupper som lärarfack och
skolledare har ingått. Syftet med rapporten var "att belysa de administrativa
krav som påverkar lärares arbetstid och arbetsbörda samt att skapa rutiner
och förutsättningar för ett gott arbetet". Syftet med rapportarbetet har alltså
varit att, i enlighet med Sara Sjödals förslag, se över lärarnas administrativa
arbetsuppgifter, inte att mäta arbetsbelastningen.
Det höga antalet nyanlända som kom till kommunen under hösten 2015, och
för vilka kommunen behövde erbjuda utbildningsplatser, utgjordes i huvudsak
av ensamkommande flyktingungdomar. Dessa togs om hand i avsedd och
redan anpassad organisation inom gymnasieskolan, och kom därför inte att
belasta den ordinarie undervisningen i grundskolan och i gymnasiet. Den ökade
belastningen under läsåret 2015-2016 föranlett av att nyanlända barn kom till
kommunens grundskolor, har i första hand belastat elevhälsan och
skolledningarna. Mottagandet av de nyanlända har inte haft någon relevans för
rapportens slutsatser, men har möjligen fördröjt processen och den planerade
återrapporteringen.
Lärares administrativa uppgifter är kopplat till den enskilde lärarens uppdrag,
dennes erfarenheter, lärarens plats och funktion i arbetslaget och hur man
hanterar dessa uppgifter i det aktuella rektorsområdet. 1 rapporten som ligger
till grund för motionssvaret har arbetsgruppen identifierat många
administrativa uppgifter som kan kopplas till lärares arbete. Nu pågår arbetet
att anpassa, förenkla och utveckla det administrativa arbetet ute i de olika
rektorsområdena.
Utöver det har ett samarbete inletts med arbetsmarknadsenheten, AME, med
målet att under 2017 skapa ett antal trainee- eller praktikjobb inom skolan. Det
handlar om individuellt anpassade jobb som mycket väl kan komma att avlasta
lärare och arman personal.
Sara Sjödals intentioner med sin motion - att avlasta lärare från uppgifter som
kan utföras av andra eller på andra sätt — är viktiga aspekter av personalens
arbetsmiljö och som därför hanteras i skolans systematiska kvalitetsarbete. Det
är frågor som i det systematiska kvalitetsarbetet och i styrkorten hanteras under
temat "medarbetare". På vilket sätt det redovisas för politiken är något som
Utskottet barn och ungdom har möjlighet att påverka.
Ordföranden i utskottet barn och ungdom har den 3 februari 2017 besvarat
motion enligt ovanstående och anser motionen besvarad.
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Dnr Ks 2016.713

Svar på motion — Introduktionsdag för nyanställda — Catarina Deremar
(C)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra introduktionsdagar i enlighet
med motionens syfte samt
att därmed anse motionen besvarad.
Bakgrund
Catarina Deremar (C) har i motion till kommunfullmäktige den 1 november
2016, § 119 föreslagit:

att ett program för gemensam introduktionsdag med motionens intentioner
utarbetas
att introduktionsdagarna genomförs två gånger per år med uppsamlingsheat för
samtliga nyanställda
att politiken deltar både från majoritet och från opposition.
Motionssvar
När kommunen växer både till antalet invånare och antalet anställda utifrån en
ökad efterfrågan av kommunala tjänster. I allt från detaljplanering av mark, till
förskolan för att ta några exempel. Så är frågan om nyanställningar och
introduktion ännu tydligare en del av vardagen för våra verksamheter.

Som Catarina skriver i motionen är investeringen som kommunen gör i de
anställda oerhört viktig för att säkerställa kvanten i arbetet som utförs. Det
ställer krav på att processen från det att behovet av ny rekrytering realiseras,
hela vägen till att en ny person har anställts och introducerats i sina
arbetsuppgifter är väl genomförd för att rätt kompetens och profil kan anställas.
Att introducera våra nyanställda är väldigt viktigt ur många perspektiv, bland
annat genom förståelsen om både kommunen och uppdragen som vi har som
arbetsgivare. Kommunen har en väldigt stor spännvidd i vad som utförs och
levereras till medborgare, föreningar och företag m.m.
Forts.
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§ 29 forts.
För den anställde är detta en viktig del av introduktionen till det nya arbetet och
för att kunna leverera det som förväntas. Att vi har ett professionellt
mottagande av våra senast anställda är viktigt för att skapa tillhörighet till vår
organisation.
Som bilaga till motionssvaret finns personalchefens skrivelse med förslag på
upplägg av introduktionsdag, även syfte och uppföljning för att tillse att syftet
med dagen har genomförts,
Vice ordföranden i kommunstyrelsen Jonas Nyberg har den 6 februari 2017
besvarat motionen enligt ovanstående och föreslagit
att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra introduktionsdagar i enlighet
med motionens syfte, och
att därmed anse motionen besvarad
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§ 30
Redovisning av ej besvarade motioner
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29 ska kommunstyrelsen två
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges sammanträden i januari och
augusti.
Av förteckningen framgår att följande motioner är obesvarade den 31 januari
2017:
Motion — Kommunen behöver en föreningssamordnare - Lotta Carlberg (C)
Motion — Ökad trafiksäkerhet i Tierps kommun — Daniel Blomstedt (M) och
Christer Bolin (M)
Motion — Stärk den lokala demokratin, vitalisera kommunfullmäktige i Tierp —
Lars-Göran Birkehom Karlsen (M) och Daniel — Blomstedt (M)
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