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Beslutande

Bengt-Olov Eriksson (S), ordförande
Jonas Nyberg (S), 1:e vice ordförande
Pia Wårdsäter (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)
Joakim Larsson (SD)
Agneta Colantoni (SD)

Närvarande
tjänstgörande
ersättare

Gunnar Jansson (S)
Helena Broman (S)
Lars-Göran Birkehom Karlsen (M)

Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Torgny Helgesson (S)
Carina Larsson (MP)
Sylvia Lundholm (MP)
Alexander Karlsson (V)
Anna Ahlin (C)
Anna Grimberg (C)
Lotta Carlberg (C)
Jim Blomstedt (M)
Bengt Lindström (SD)

Övriga
närvarande

Yvette Axelsson, kommunchef
Kerstin Jonasson, sekreterare
Patric Falk, beredskaps/säkerhetsansvarig, § 31
Conny Rönnholm, ekonomichef, § 44
Eva Berggård Nygren, personalchef, § 44
Henrik Hedqvist, utbildningschef, § 44
Sofia Nohrstedt, kultur- och fritidschef, § 44
Helena Carlsson, verksamhetschef ÄÖ, § 44
Randi Graungaard, verksamhetschef IFO, § 44
Thomas Kihlström, chef samhällsbyggnad, §44
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Justerandes sign

Sekr sign
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Information
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund

Patric Falk, beredskapssamordnare och säkerhetsansvarig, informerade om
sina arbetsuppgifter. Patric tillträdde sin tjänst i december 2016 och
arbetade tidigare i Gävle kommun.
Ordföranden tackade för informationen.
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Kommunstyrelsens delegationsordning - revidering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa föreslagna revideringar i delegationsordningen samt
att ändringarna gäller från och med 21 mars 2017.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har § 158/2016 fastställt ny layout och en revidering av
kommunstyrelsens tidigare delegationsordning.
Delegationsordningen för kommunstyrelsen är i sitt nya utseende mer
sökvänlig och uppdelad på tjänstemän och politiker.
Bilagor
Bilaga med förslag på revidering och borttagande av olika punkter inom
följande områden:
Mi - Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
OmBa - Barn och ungdom
OmBaV - Vård av unga
OmMi - Missbruk
OmVu - Vuxna övrigt
Förändringarna beror på lagändring avseende radonbidrag och förändrad
organisation inom Individ- och familjeomsorgen.
Delges
Verksamhetschefer
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Dnr Ks 2017.290

§ 33

Bemyndigande att underteckna handlingar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att från och med den 21 mars 2017 och tillsvidare utse nedanstående
personer och ersättare för dessa med bemyndigande att underteckna
handlingar enligt nedan samt
att upphäva kommunstyrelsens beslut § 36/2016 om bemyndigande att
underteckna handlingar från samma datum.
Bakgrund
Med anledning av nyanställd personal och förändringar på tjänster i
kommunens verksamhet utses nedanstående personer och ersättare för dessa
med bemyndigande att underteckna handlingar.
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar
som krävs för verkställighet av kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande
Jonas Nyberg i förening med kommunchef Yvette Axelsson eller
ekonomichef Conny Rönnholm.
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar
inom verksamhetsområdena som krävs för verkställighet av
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande
Jonas Nyberg i förening med kommunchef Yvette Axelsson, chef
Medborgarservice Lars Ingeberg, för verksamhetsområde samhällsbyggnad
chef samhällsbyggnads-enheten Thomas Kihlström.
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar
inom respektive blocks/enhets verksamhetsområde som krävs för
verkställighet av beslut och uppdrag, inklusive budgetherksamhetsplan
och ledningskontrakt.
Kommunchef Yvette Axelsson, chef Medborgarservice Lars Ingeberg,
chef Gemensam service Håkan Bergström, verksamhetschef utbildning
Henrik Hedqvist, verksamhetschef vård- och omsorg Helena Carlsson,
verksamhetschef individ- och familjeomsorg Randi Graungaard,
verksamhetschef kultur- och fritid Sofia Nohrstedt, ekonomichef Conny
Rönnholm.
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign
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§ 33 forts.

Undertecknande av lånehandlingar, borgensåtaganden och skuldebrev
Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande
Jonas Nyberg i förening med kommunchef Yvette Axelsson eller
ekonomichef Conny Rönnhoim eller redovisningschef Tony B orselius.
Undertecknande av kollektivavtal
Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande
Jonas Nyberg i förening med kommunchef Yvette Axelsson eller
personalchef Eva Berggård Nygren.
Undertecknande av pensionsbrev
Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande
Jonas Nyberg i förening med personalchef Eva Berggård Nygren eller
personalassistent Pia Andersson.
Undertecknande av beställningsskrivelser och eventuella kontrakt samt
övriga ärenden enligt beslut om upphandling av kommunstyrelsens
arbetsutskott
Kommunstyrelsens ordförande Bengt-Olov Eriksson eller vice ordförande
Jonas Nyberg i förening med upphandlingschef Ulf Sandell eller
upphandlare Pär Eklund eller kommun- och upphandlingsjurist Jenny
Ljungvall Cardoso eller chef Medborgarservice Lars Ingeberg.
Undertecknande av externa hyresavtal
Kommunchef Yvette Axelsson eller ekonomichef Conny Rönnholm.
Med externa hyresavtal avses hyresvärdar utanför kommunkoncernen.
Behovet och avtalsförslaget ska först stämmas av med
fastighetsamordnaren.
Delges
Berörda personer
Ekonomienheten
Fastighetssamordnaren

Justerandes sign
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Dnr Ks 2017.164

Överenskommelse om samverkan — Regionalt forum
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta överenskommelsen om samverkan i Regionalt forum mellan Region

Uppsala och länets kommuner
att utse kommunala representanter till de regionala samråden för Hälsa,

vård och omsorg samt Kultur inom Regionalt forum
att som representant i samrådet för Hälsa, vård och omsorg under åren
2017 — 2018 utse:

Viktoria Söderling (S)

att som representant i samrådet för Kultur under åren 2017 — 2018 utse:

Kenneth Gunnarsson (MP)

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har § 20/2017 behandlat ärendet.
Den 2 februari 2017 genomfördes första mötet med Regionalt Forum.
Under mötet fastställdes en överenskommelse om samverkan mellan Region
Uppsala och länets kommuner. Regionstyrelsen beslutar om
överenskommelsen den 1 mars 2017.
Regionalt Forum beslutade under sitt möte om uppdrag till ett regionalt
samråd för kulturområdet. Till detta samråd behöver kommunala
representanter utses, två från Uppsala kommun och en från övriga
kommuner. Till samrådet för Hälsa, vård och omsorg behöver kommunerna
också utse företrädare, två från Uppsala kommun och en från var och en av
övriga kommuner.
Forts

Ordf sign

Justerandes sign
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§ 34

forts.

Kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson (S) och oppositionsrådet Catarina
Deremar (C) ingår i Regionalt Forum.
Beslutsunderlag
• Minnesanteckningar från Regionalt Forum 2017-02-02
• Överenskommelse om samverkansstruktur mellan Region Uppsala
och åtta kommuner i Uppsala län (2017-02-02)
Delges
Region Uppsala
Berörda representanter
Lönecentrum
Troman
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Dnr Ks 2017.91

Antagande av överenskommelse om kvalitet i särskilda boenden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommendation för
arbete med ökad kvalitet i särskilda boenden samt
att uppdra till kommunchefen säkerställa tillämpningen av rekommendationen.
Bakgrund
Utskottet arbete och omsorg har § 9/2017 behandlat ärendet.

Under de senaste åren har bemanning vid särskilda boenden för äldre,
framförallt nattetid, varit i fokus. Socialstyrelsen tog fram ett förslag till
föreskrifter kring bemanning som presenterades för Regeringen våren 2016.
Regeringen avslog Socialstyrelsens förslag och valde att göra
ett förtydligade i socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3 §). Av
socialtjänstförordningen framgår att den enskildes behov ska vara styrande
och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt.
För att ytterligare stödja och stärka kommunernas arbete med ökad kvalitet
nattetid på särskilda boenden har SKL tagit fram en rekommendation. I
rekommendationen lyfter SKL fram fyra fokusområden för att stärka och
utveckla kvalMn; koll på läget, planera utifrån individens behov, ta fram en
strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter samt ledarskap.
SKL rekommenderar samtliga kommuner att anta rekommendationen i syfte
att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid.
Delges
SKL
Kommunchefen

Ordf sign
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Dnr Ks 2017.286

ti 36

Patientsäkerhetsberättelse 2016— Vård och omsorg
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att med godkännande lägga patientsäkerhetsberättelsen 2016 — vård och
omsorg - till handlingarna.
Bakgrund

Utskottet arbete och omsorg har § 7/2017 behandlat ärendet.
Den i januari 2011 började patientsäkerhetslagen att gälla (2010:659). Varje
år måste vårdgivare lämna in en patientsäkerhetsberättelse. Den beskriver
hur vårdgivaren har arbetat med att identifiera, analysera och minska risker i
vården. Patientsäkerhetsberättelsen ska även redogöra för de resultat som
uppnåtts under föregående år.
Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Carin Thunman, verksamhetschefer Helena Carlsson och Randi Graungaard har tillsammans utarbetat
patientsäkerhetsberättelsen 2016.
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Dnr Ks 2017.205

§ 37

Patientsäkerhetsberättelse 2016 — Elevhälsan
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att med godkännande lägga patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans

medicinska insats år 2016 till handlingarna.
Bakgrund

Utskottet barn och ungdom har § 6/2017 behandlat ärendet.
Den i januari 2011 började patientsäkerhetslagen att gälla (2010:659). Varje
år måste vårdgivare lämna in en patientsäkerhetsberättelse. Den beskriver
hur vårdgivaren har arbetat med att identifiera, analysera och minska risker i
vården. Patientsäkerhetsberättelsen ska även redogöra för de resultat som
uppnåtts under föregående år.
Verksamhetschef Elevhälsan Karina Vallström och Medicinskt ledningsansvar Ann-Christina Davik Forsanker har tillsammans utarbetat
patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsan år 2016.
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Dnr Ks 2017.246

ti -3 8

Uppföljning av ungdomar 16 till 20 år
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Utskottet barn och ungdom har § 5/2017 behandlat ärendet och beslutat att
överlämna rapporten till kommunstyrelsen.
I enlighet med lag har kommuner ett uppföljningsansvar för ungdomar upp
till den dag de fyller 20 år.
Hösten 2016 har rutiner för samverkan, mellan Individ- och familjeomsorg/Utbildning, kring aktivitetsansvaret tagits fram. Aktivitetsansvaret innebär
att kommunen löpande under året ska hålla sig informerad om hur
kommunens ungdomar är sysselsatta och erbjuda lämpliga individuella
åtgärder till de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret.
Kommunen dokumenterar sina insatser och för register över ungdomarna
enligt kommunens uppföljningsansvar. Redovisning sker två gånger per år,
sista juni och sista december.
Den redovisning som lämnats till SCB i december 2016 är som följer:
Annan åtgärd
6 st
1 st
Anställning med stöd
Erbjuden åtgärd men tackat nej 9 st
5 st
Kombination av åtgärder
2 st
Praktik
Andra studier
5 st
Bilaga
Rutin för samverkan kring KAA — kommunalt aktivitetsansvar.
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Dnr Ks 2017.288

Interkommunal ersättning och bidrag till enskild verksamhet 2017
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att med nedanstående ändring från och med 21 mars 2017 anta föreliggande

förslag till interkommunal ersättning och bidrag till enskild/fristående
verksamhet för kalenderåret 2017 enligt bilaga 1 och 2.
Beloppen avser kronor per elev i förskola/pedagogisk omsorg/
skolbarnomsorg/förskoleklass/grundskola/grundsärskola/
gymnasiesärskola samt gymnasieskolans program.
att delegera till ansvarig rektor att sluta överenskommelser med berörda

kommuner om interkommunal ersättning (kr/gymnasiepoäng) avseende
vuxenutbildning, inklusive särvux, för 2017 samt
att kommunstyrelsens beslut § 162/2016 upphör att gälla samtidigt.
Bakgrund

Utbildningschef Henrik Hedqvist och samordnare Annica Lagman har den
13 mars 2017 översänt önskemål om ändring av kommunstyrelsens beslut
162/2016 om interkommunal ersättning och bidrag till enskild verksamhet
2017.
Texten efter "Beräkningsunderlaget" behöver förtydligas:
Tidigare skrivning
I samtliga fall tillkommer eventuella kostnader för skolskjutsar och elevers
särskilda behov av resurser.
Ny skrivning
1 samtliga fall ingår eventuella kostnader för skolskjutsar och elevers
särskilda behov av resurser.
Ekonom Hafiza Klapuh har den 24 oktober 2016 överlämnat förslag till
interkommunal ersättning och bidrag till enskild verksamhet 2017 avseende
förskola/pedagogisk omsorg/skolbarnomsorg/förskoleklass/grundskola/
grundsärskola/gymnasiesärskola samt gymnasieskolans program.
Forts.
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§ 39 forts.
Från och med kalenderåret 2010 har skollagens bestämmelser om
kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor,
fritidshem och förskoleklasser förtydligats. De nya bestämmelserna innebär
också att beslut om bidrag till fristående förskolor och skolor kan överklagas
som förvaltningsbesvär hos allmän förvaltningsdomstol.
En kommuns bidrag för ett barn i enskild verksamhet eller en elev i en
fristående skola ska bestämmas enligt likabehandlingsprincipen. Bidraget
ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid
fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Som
underlag för beslut om interkommunal ersättning och bidrag används
kommunens budget för kalenderåret 2017.
Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående
skolor består av ett grundbelopp och eventuellt tilläggsbelopp.
Beloppen inkluderar schablonersättning för administration; en procent för
pedagogisk omsorg, respektive tre procent för övriga verksamheter.
Enskilda verksamheter kompenseras för mervärdesskatt enligt den så
kallade sexprocentsregeln.
Schablonbeloppet uppgår till sex procent av det totala bidragsbeloppet.
Ersättning för lokalkostnad är kommunens genomsnittskostnad för lokaler
för respektive verksamhet/skolform.
Bila a 1
Pedagogisk
omsorg
1-2 år >15 tim
1-2 år <15 tim
3-5 år >15 tim
3-5 år <15 tim
Förskola
1-2 år >15 tim
1-2 år <15 tim
3-5 år >15 tim
3-5 år <15 tim

Kommun,
kr/år
144 978
86 987
115 983
69 590
Kommun,
kr/år
122 804
79 856
101 330
66 972

Kommun
kr/mån
12 082
7 249
9 665
5 799

Kommun kr/mån
10 234
6 655
8 444
5 581

Enskild,
ler/år
154 498
92 699
123 599
74 160
Enskild,
kr/år
130 820
85 069
107 945
71 344

I alla ovanstående belopp är föräldraavgiften avdragen.
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign
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§ 39 forts.

Skolbarnsomsorg

Kommun,
kr/år
22 849

Konunun
kr/mån
1 904

Enskild,
kr/år
24 530

Enskild,
kr/mån
2 044

I alla ovanstående belopp är föräldraavgiften avdragen.

Förskoleklass
Grundskola 1-9
Tilläggsbelopp
Elevassistent
Modersmål

Konunun,
kr/år
54 558
95 044

Konunun
kr/mån
4 546
7 920

Enskild,
kr/år
57 831
100 747

Enskild,
kr/mån

Kommun,
kr/år
97 731
5 554

Kommun
kr/mån
8 144
463

Enskild,
kr/år
103 595
5 888

Enskild,
kr/mån

4 819
8 396

8 633
491

Ersättning för Svenska som andraspråk ingår i grundbeloppet.

Kommun,
kr/år
Grundsärskola,
träningsskola
Grundsärskola,
särskola

Vuxenutbildning
Särvux
Vuxenutbildning

Enskild, kr/år

19 497

248 000

20 667

182 826

15 235

193 796

16 150

Kommun
kr/mån

Enskild,
kr/år

Justerandes sign

Enskild,
kr/mån

424 152

35 346

449 599

37 467

213 028

17 752

225 810

18 818

förhandlas — ansvarig rektor
förhandlas — ansvarig rektor

Forts.

Ordf sign

Enskild,
kr/mån

233 963

Kommun,
kr/år
Gymnasiesärskola,
verksamhetsträning
Gymnasiesärskola,
yrkesträning

Kommun
kr/mån

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

TIERPS
KOMMUN

2017-03-21

16 (37)

§ 39 forts.
Bilaga 2

Gymnasieprogram

Barn- och fritidsprogrammet
(BF)
Bygg- och
anläggningsprogrammet (BA)
Ekonomiprogrammet (EK)
El- och energiprogrammet (EE)
Fordons- och transportprogrammet
- Personbil åk 1-3 (FT-mek)
- Lastbil och mobila maskiner åk
1-3 (FT-mek)
- Transport åk 1
- Transport åk 2-3 (FT-tra)
Industritekniska programmet
(IN)
Naturvetenskapsprogrammet
(NA)
Vård- och omsorgsprogrammet
(VO)
Samhällsvetenskapsprogrammet
(SA)
Teknikprogrammet (TE)
Introduktionsprogrammet —
språkintroduktion (IMSPR)
Introduktionsprogrammet —
preparandutbildning (IMPRE)

Interkommunal Bidragsbelopp
ersättning
enskild/fristående
Kr/år
verksamhet
Kr/år
93 880
99 513
108 685

115 206

83 922
114 831

88 957
121 721

124 785
124 785

132 273
132 273

124 785
157 717
136 974

132 273
167 180
145 193

86 345

91 525

82 287

87 225

84 337

89 436

93 538
86 087

99 151
91 252

99 193

105 145

Forts.
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§ 39 forts.
Beräknin sunderla
Undervis Lärverkt
ning
yg

Elevhäl
sa

Miltid
er

Lokal
er

Administrati
on

Total
exkl.
moms

Mom
s

Totalt
inkl.
moms

BA

47 982

8 685

3 893

5 061

39 898

3 165,59

108 685

6 521

115 206

BF

52 223

3 114

3 893

5 061

26 855

2 734,38

93 880

5 633

99 513

EE

56 167

12 425

3 893

5 061

33 940

3 344,59

114 831

6 890

121 721

EK

47 771

3 117

3 893

5 061

21 635

2 444,32

83 922

5 035

88 957

FT-mek

70 686

7 571

3 893

5 061

33 940 3 634,53

124 785

7 487

132 273

FT-tra

87 525

21 231

3 893

5 061

35 414

4 593,71

157 717

9 463

167 180

IN

73 692

12 298

3 893

5 061

38 040

3 989,54

136 974

8 218

145 193

NA

49 685

3 556

3 893

5 061

21 635

2 514,89

86 345

5 181

91 525

SA

47 771

3 556

3 893

5 061

21 635

2 457,48

84 373

5 062

89 436

TE

47 943

3 784

3 893

5 061

30 132

2 724,42

93 538

5 612

99 151

VO

41 469

2 265

3 893

5 061

27 201

2 396,72

82 287

4 937

87 225

IMSPR

44 367

3 057

3 893

5 061

27 201

2 507,39

86 087

5 165

91 252

IMPRE

57 091

3 057

3 893

5 061

27 201

2 889,12

99 193

5 952

105 145

I samtliga fall ingår kostnader för eventuella skolskjutsar och elevers
särskilda behov av resurser.
Delges
Utbildningschef Henrik Hedqvist
Ekonom Hafiza Klapuh
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§ 40

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 OtnAv005 - Beslut om avgift för vård- och
omsorgsområdets insatser
- Handl.nr: KS 2017.1426, delegat: Avgiftshandläggare
Funktionshinder
Delegationspunkt OmFu022 — Beslut om bostadsanpassningsbidrag
understigande ett prisbasbelopp
- Handl.nr: KS 2017.1429, delegat: Handläggare bostadsanpassning
Delegationspunkt OmFu024 — Beslut om färdtjänst
- Handl.nr: KS 2017.1422, delegat: Trafikhandläggare
- Handl.nr: KS 2017.1626, delegat: Verksamhetschef
Delegationspunkt OmFu026 — Beslut om riksfärdtjänst
- Handl.nr: KS 2017.1422, delegat: Trafikhandläggare
- Handl.nr: KS 2017.1626, delegat: Verksamhetschef
Familjerätt
Delegationspunkt OmBaF006 - Godkännande av faderskapsbekräftelse i
form av "S-protokoll"
- Handl.nr: KS 2017.1427, delegat: Administrativ assistent Individoch familjeomsorg

Forts.
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§ 40 forts.
Trafik och vägar
Delegationspunkt SaTr002 - Fatta beslut i ärenden om tillfällig avstängning
av kommunens gator/vägar/allmänna platser med stöd av
Trafikförordningen (Trf)
- Handl.nr: KS 2017.1098, delegat: Trafikingenjör
Mark, fastigheter, exploatering
Delegationspunkt SaMa014 - Yttranden till polismyndighet från kommunen
som tillsynsmyndighet (angående främst bullerfrågor vid evenemang)
- Handl.nr: KS 2017.1318, delegat: Miljö- och hälsoskyddsinspektör
- Handl.nr: KS 2017.1500, delegat: Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Delegationspunkt SaMa020 - Godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller
gränsutmärkning
- Handl.nr: KS 2017.990, delegat: Kommunarkitekt
HR och Lön
Delegationspunkter: HrLö003 - Anställa, omplacera, rehabilitera, avsluta,
säga upp, avstänga och avskeda personal
HrLö005 - Bevilja partiell tjänstledighet, ledighet för fritidsstudier och icke
lagstadgad ledighet
HrLö010 - Lönesätta personal varvid för resultatansvariga krävs samråd
med respektive chef såvitt gäller lönesättning vid andra tillfällen än i
samband med nyanställning
- Handl.nr: KS 2017.1782, delegat: Personalansvariga chefer
Övrigt
Delegationspunkt Öv003 - Beslut om avslag på utlämnande av allmän
handling inom kommunstyrelsens ansvarsområde med undantag av
upphandlingsärenden
Handl.nr: KS 2017-1382
Delegationspunkt Öv008 - Yttranden enligt lagen om allmän
kameraövervakning
- Handl.nr: KS 2017.880, delegat: Kommunchef
- Handl.nr: KS 2017.994, delegat: Kommunchef
- Handl.nr: KS 2017.1493, delegat: Kommunchef
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40 forts.

Delegationsbeslut Myndighetsgruppen Sociala enbeten/IFO
Delegationslistor månadsvis med beslut om insatser enligt FB, LSS och SoL
- Handl.nr: KS 2017.1473, lista nr 12/2016
Handl.nr: KS 2017.1474, lista nr 1/2017
- Handl.nr: KS 2017.1476, lista nr 2/2017
Delegationsbeslut Medborgarservice — Anmäls i separat pärm
Period: 2017.02.02 — 2017.03.10
Delegat: Tjänstemän Medborgarservice
Bygglov, Bygganmälan PBL, Marklov
- Delegationspunkter: SaBy001, SaBy002, SaBy005, SaBy006,
SaB y015, SaBy020, SaBy023, SaBy033
Avlopp
Delegationspunkter: Mi002, Mi013
Miljöskydd
- Delegationspunkter: Mi015, U005
Livsmedel
- Delegationspunkter: MiLi011, MiLi013
Hälsoskydd
Delegationspunkter: Mi012, Mi019
Köldmedie
- Delegationspunkt: MiKe004
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§ 41

Anmälan av ordförandebeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ta anmälan om ordförandebeslut till protokollet.
Bakgrund
Dnr Ks 2016.916
Ordförandebeslut har den 20 februari 2017 fattats med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning, § 158/2016, punkt UA005 Yttrande till
Mark- och miljödomstolen angående muddring Karlholm strand.
Edp 2017.79-7
Ordförandebeslut har den 28 februari 2017 fattats med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning, § 158/2016, punkt U005. Yttrande till
Länsstyrelsen i Uppsala län angående dispens från skyddsföreskrifter inom
vattenskyddsområde.
Beslutet skickas till
Enhetschef IFO
Miljö- och hälsoskyddsenheten
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§ 42
Delgivning av protokoll
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat protokoll från
sammanträde
2017-03-07, §§ 12 — 24
Utskottet arbete och omsorg har överlämnat protokoll från sammanträde
2017-03-07, §§ 6 — 11
2017-03-07, §§ 5 — 10 sekretess
Utskottet barn och ungdom har överlämnat protokoll från sammanträde
2017-03-07, §§ 4 — 8
2017-03-07, § 36 sekretess, omedelbar justering
2017-03-07, §§ 37 — 77 sekretess
Utskottet samhällsbyggnad har överlämnat protokoll från sammanträde
2017-03-07, §§ 22 — 23 omedelbar justering
2017-03-07, §§ 24 — 42
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§ 43
Delgivning
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att delgivningen tas som en anmälan till protokollet.

Dnr Ks 2016.407
Region Uppsala, Regionfullmäktige har översänt beslut § 8/2017 avseende
Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län.
Dnr Ks 2016.600
Östhammars kommun, kommunfullmäktige har översänt beslut § 4/2017
avseende gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län, antagande av
reglemente och avtal.
Dnr Ks 2016.600
Älvkarleby kommun, kommunfullmäktige har översänt beslut § 16/2017
avseende gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län, antagande av
reglemente och avtal.
Dnr Ks 2016.600
Uppsala kommun, kommunfullmäktige har översänt beslut § 45/2017
avseende gemensam överförmyndamämnd i Uppsala län, antagande av
reglemente och avtal.
Dnr Ks 2016.600
Håbo, kommunfullmäktige har översänt beslut § 16/2017 avseende
gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län, antagande av reglemente
och avtal.
Dnr Ks 2017.1
Överförmyndarnämnden i Uppsala län har översänt beslut § 76/2017
avseende remissyttrande över revisionsrapport.
Dnr Ks 2017.1
Tämnarens Vatten har översänt en inbjudan till årsmöte den 1 april
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Dnr Ks 2017.289

Årsredovisning och verksamheternas verksamhetsberättelser 2016

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning för år 2016 med däri föreslagna dispositioner.

Bakgrund
Föreligger årsredovisning samt verksamheternas verksamhetsberättelse för
år 2016.
Tierp växer! Den positiva trend vi har haft de senaste åren fortsatte även
under 2016. Befolkningen ökade med 197 personer vilket till fullo beror på
det positiva flyttnettot medan födelsenettot blev 0.
Det har varit en fortsatt hög efterfrågan på bostäder i hela kommunen. Vid
årsskiftet stod ca 9 000 personer i kö för en bostad hos Tierpsbyggen. Det
har producerats ett stort antal bostäder under året. De största pågående
objekten är Badhusgatan med 56 hyresrättslägenheter och Parkgården med
43 bostadsrättslägenheter samt 54 studentlägenheter i anslutning till
Högbergsskolan.
Under 2016 har det även bedrivits ett mycket intensivt planarbete för att
möjliggöra ett ökat bostadsbyggande. De två stora områdena är
Siggbobäcksområdet i Tierp med möjlighet till uppåt 500 nya bostäder och
Karlholms strand med möjlighet till ca 450 bostäder. Projektet som handlar
om att omvandla Karlits gamla fabriksområde, innehåller också hamn,
marina och olika verksamhetslokaler. Detaljplanen har överklagats i två
omgångar men vann slutligen laga kraft i början av 2017.
Det råder fortsatt hög efterfrågan på verksamhetslokaler. Under året har
Sydvästra industriområdet, eller Tierps Företagspark som det nu heter,
iordningställts med gator och vägar samt vatten och avlopp. Området ger
utrymme för ett trettiotal företagsetableringar inklusive en ny brand- och
ambulansstation. Tierps kommun tilldelades priset för bästa tillväxtkommun
i Uppsala län 2016. Priset delas ut av kreditupplysningsbolaget Syna till den
kommun i varje län där företagen växer bäst.
Forts.
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§ 44 forts
I anslutning till EM deltävlingarna i dragracing på Tierps Arena i augusti
arrangerades för första gången Tierps torgfest. Festen arrangerades i
samarbete mellan Tierps kommun, Näringsliv i Samverkan (NIS) m.fl, och
blev en stor succémed ca 4 000 besökare. Torgfesten är tänkt att bli ett
årligt återkommande arrangemang.
Verksamhetsmässigt och ekonomiskt kan vi se tillbaka på ett framgångsrikt
år. Särskilt värt att nämna är individ- och familjeomsorgen samt skolan som
trots konsekvenserna av den stora flyktingström vi hade under 2015, klarat
både verksamhet och ekonomi på ett bra sätt. Ett exempel på detta visar
resultatet av den utvärdering av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn som redovisades i början av 2017.
Ekonomiskt redovisar vi ett resultat på 42,8 mnkr vilket är betydligt bättre
än budget men också bättre än prognoserna. Huvudanledningen till den stora
avvikelsen är att vi erhöll obudgeterade engångsstatsbidrag i slutet av året
för flyktingverksamheten men också att verksamheterna lyckats hantera sina
budgetar på ett bra sätt. Även om det inte går att föra över resultat från ett år
till nästa ger det ändå bra förutsättningar för att klara våra kommande
utmaningar. Det kostar också att växa.
Till sist vill jag tacka alla anställda och förtroendevalda för ett väl
genomfört och framgångsrikt verksamhetsår 2016.
Bengt-Olov Eriksson
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Handl nr 1196

Årsredovisning 2016 — Räddningsnämnden i Uppsala län
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna årsredovisning 2016 avseende gemensamma

Räddningsnämnden i Uppsala län till kommunfullmäktige.
Bakgrund

Uppsala kommun har överlämnat årsredovisning 2016 för gemensamma
Räddningsnämnden.
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Dnr Ks 2017.262

Årsredovisning 2016 — Överförmyndarnämnden i Uppsala län
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna årsredovisning 2016 avseende Överförmyndamämnden i

Uppsala län till kommunfullmäktige.
Bakgrund
Överförmyndarkontoret i Uppsala kommun har överlämnat handlingar
avseende bokslut 2016 för Överförmyndarnämnden i Uppsala län.
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Dnr Ks 2017.162

lnriktningsbeslut avseende bildandet av gemensam nämnd inom IT
för Tierp, Älvkarleby, Östhammar, Knivsta och Heby kommuner
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra till kommunchefen att tillsammans med övriga kommuner utreda
möjligheten att gå samman i en gemensam nämnd med fem kommuner,
samt
att uppdra till kommunchefen att tillsammans med övriga kommuner ta
fram förslag till samarbetsavtal mellan de ingående kommunerna och
reglemente för den gemensamma nämnden.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har§ 21/2017 behandlat ärendet.
Tierps kommun bildade tillsammans med Älvkarleby kommun en
gemensam nämnd inom IT-området år 2012. Knivsta och Heby kommuner
bildade en gemensam nämnd år 2014. I samband med att Östhammars
kommun önskat ett samarbete med Tierp/Älvkarleby kom frågan upp kring
bildandet av en gemensam nämnd för alla fem kommuner. På uppdrag av
kommuncheferna i respektive kommun har en förstudie tagits fram. Av
förstudien framgår att ett samarbete mellan de fem kommunerna skulle ge
ett ökat mervärde och en bättre möjlighet till digitalisering av de olika
verksamheterna. IT-verksamheten skulle också bli mindre sårbar om fler
kommuner samverkar.
Beslutsunderlag
• Förslag till beslut — från kommunchef
• Förstudie för en gemensam IT-nämnd: Knivsta-Östhammar-TierpHeby-Älvkarleby
Motivering
För att gå vidare i processen behöver varje kommun för sig fatta beslut om
att uppdra till förvaltningen i respektive kommun att tillsammans med
övriga kommuner utreda och komma med förslag på hur en gemensam
nämnd med fem kommuner skulle kunna inrättas.
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Dnr Ks 2017.218

Riktlinje för styrdokument
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta "Riktlinje för styrdokument" att gälla från och med 31 maj 2017,
samt
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa att de styrdokument som
inte är schemalagda att revideras och/eller byts ut innan 2019-07-01
revideras enligt de nya riktlinjerna senast vid halvårsskiftet 2019
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 22/2017 har behandlat ärendet.
Förslag till nya riktlinjer har skrivits fram med anledning av att
kommunfullmäktiges nu gällande riktlinje, Riktlinjer för styrdokument i
Tierps kommun (KF § 21/2016), upphör att gälla från och med 2017-05-30.
Beslutsunderlag
• Riktlinje för styrdokument
Motivering
En omfattande revidering har gjorts av riktlinjerna, som följd av vad som
framkommit av demokratiberedningens uppdrag att inventera och rensa
bland befintlig dokumentflora. Påbörjad inventeringen har visat på en ickekonsekvent användning och utformning av olika dokumenttyper, vilket
föranlett slutsatsen att det har saknats tillräckligt tydliga definitioner och
instruktioner om dokumenttypernas funktion, användning och vem som äger
rätten att besluta om vad.
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Dnr Ks 2017.211

Revidering av bolagsordning för AB Tierpsbyggen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med nedanstående tillägg fastställa reviderad bolagsordningen för AB
Tierpsbyggen .
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har § 23/2017 behandlat ärendet.
Bolagsordningen har reviderats för att vara anpassad till aktuell verksamhet
och lagstiftning. Den har anpassats till aktuell lydelse i Aktiebolagslagen,
Kommunallagen och Lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag.
Revideringen har godkänts av styrelsen för AB Tierpsbyggen 2017-02-17
5.
Beslutsunderlag
• Förslag till reviderad bolagsordning för AB Tierpsbyggen
• Styrelseprotokoll AB Tierpsbyggen 2017-02-17
Förslag till beslut under sammanträdet
Catarina Deremar (C) föreslår
att i § 4 i Bolagsordningen för AB Tierpsbyggen lägga till ordet hållbara så
meningen får följande innehåll:
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga och hållbara principer.
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Dnr Ks 2017.210

Revidering av bolagsordning för Tierps kommunfastigheter AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med nedanstående tillägg fastställa reviderad bolagsordningen för Tierps
kommunfastigheter AB.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har § 24/2017 behandlat ärendet.
Bolagsordningen har reviderats för att vara anpassad till aktuell verksamhet
och lagstiftning. Den har anpassats till aktuell lydelse i Aktiebolagslagen
och Kommunallagen. Revideringen har godkänts av styrelsen för Tierps
kommunfastigheter AB 2017-02-16 § 5.
Beslutsunderlag
• Förslag till reviderad bolagsordning för Tierps kommunfastigheter
AB
• Styrelseprotokoll Tierps kommunfastigheter AB 2017-02-16
Förslag till beslut under sammanträdet
Catarina Deremar (C) föreslår
att i § 4 i Bolagsordningen för Tierps kommunfastigheter AB lägga till ordet
hållbara så meningen får följande innehåll:
Bolagets syfte är att bidra till kommunens långsiktiga ekonomiska och
hållbara utveckling genom att verka som kommunens fastighetsägare och
förvaltare för fastigheter som används av kommunen samt andra fastigheter
som bedöms vara av strategisk betydelse för kommunen.
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Dnr EDP 2016.0387

Förslag till beslut om antagande av ny detaljplan (DP 1055) för Siggbo
handelsområde, Tierp
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplanen DP 1055 — Siggbo handelsområde för del av
fastigheterna Tierp 1:1 och Tierp 4:203 i enlighet med Plan- och bygglagen
5 kap. 27 § (2010:900).
Reservation
Joakim Larsson (SD) anmäler skriftlig reservation till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund
Utskottet samhällbyggnad har § 8/2017 behandlat ärendet.
Planprogrammet för Siggbobäcken godkändes 2015-10-20 § 141 av
utskottet Samhällsbyggnad och gav i samband med det även Fysisk
planering (numera Samhällsbyggnadsenheten) att påbörja arbetet med att ta
fram en detaljplan för området. Planprogrammet syftade till att utreda
möjligheterna för en ny stadsdel i Tierps köping vilken i huvudsak är tänkt
att utgöras av bostäder men även ett handelsområde. Planprogrammet har
legat till grund för arbetet och utformningen av denna detaljplan vilken även
kan ses som en första etapp i genomförande av programmet.
Planområdet angränsar i nordvästlig riktning till ett nytillkommet område
(Siggbo företagspark) av liknande karaktär innehållandes handel, kontor och
verksamheter. Det markområde som utgör planområdet brukas idag som
jordbruksmark.
Sammanfattningsvis innebär planförslaget att området planläggs för handel
(H), kontor (K) och verksamheter (Z). En trafiklösning föreslås även för att
skapa en säker trafikmiljö för både biltrafik samt gång- och cykeltrafik vid
angöring till handelsområdet.
Då de förändringar planförslaget möjliggör för bedöms vara av sådan
omfattning och typ som är av intresse för allmänheten har planarbetet
bedrivits efter ett utökat planförfarande i enlighet med den lagstiftning som
var gällande vid planarbetets påbörjande.
Forts.
Ords sign

Justerandes sign

Sekr sign
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§ 51 forts.

Planförslaget strider mot kommunens gällande översiktsplan (ÖP 20102030) på två punkter. Dels ligger området utanför de utpekade utredningsområdena och dels tas jordbruksmark i anspråk.
Beslutsunderlag
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning innehållande genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Markanvisningsavtal
Dagvattenutredning (WSP 2016-04-19)
Risk- och bullerutredning (från planprogram, Tyr6ns AB 2014-05-05)
Planprogram för Siggbo (2015-10-13)
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Planarbetet bekostas av kommunen. Kommunen bekostar även den gångoch cykelväg som föreslås i planen och inlösen av mark för denna.
Kommunen bekostar även de trafiklösningar som kommer behöva
genomföras för att säkra en tillfart till området.
Kommunen är även huvudman för de områden som är reglerade som allmän
platsmark och ansvarar för utbyggnaden/iordningställandet av dessa.
Ekonomisk ersättning för planläggningsarbetet tas ut i form av planavgift, i
samband med mark- och bygglov.
Yrkande

Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att verksamhet handel ska strykas i detaljplanen DP 1055.
Proposition

Ordföranden framställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
Joakim Larssons yrkande. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen
antagit föreliggande förslag.
Beslut skickas till
Undertecknad planhandläggare

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign
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\.\\

«,66e),N

bs\ lw

Reservation, kommunstyrelsens ärende 22
Vi reserverar oss till förmån för att användningsområdet handel (H) stryks från detaljplanen. Ett
område med handel i utkanten av köpingen riskerar att leda till att handeln i köpingens centrala delar
utarmas. Det vore knappast önskvärt att existerande handel på exempelvis Centralgatan läggs ner
och flyttas till köpingens utkant. Med hänvisning till detta föreslår vi alltså att handel inte tillåts i det
område som berörs av DP 1055.

Joakim Larsson (5D)
Agneta Colantoni (SD)
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Dnr Edp 2015.1892

Antagande av Upphävande av byggnadsplan (BP 703) Ängskär

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta upphävandet av BP 703 - Ängskär (antagandehandling) i enlighet

med Plan- och bygglagen 5 kap 27 § (2010:900).
Bakgrund
Utskottet samhällsbyggnad har § 42/2017 behandlat ärendet.
Kommunfullmäktige gav 2015-12-15 § 166 Samhällsbyggnadsenheten i
uppdrag att inleda arbetet med att upphäva BP 703 — Ängskär. Anledningen
till upphävandet av byggnadsplanen är att planen medger för bebyggelse av
fritidshus, båtbryggor och park på områden som efter att planen vunnit laga
kraft bland annat har kommit att klassas som naturreservat och Natura 2000
område.
Utifrån dessa aspekter, tillsammans med kommunens översiktsplan (ÖP
2010-2030) vars ställningstagande är att återhållsamhet gäller beträffande
bebyggelse längs den östra Hållnäshalvö med hänsyn till den problematik
som råder vad gäller att förse området med dricksvatten, bedöms området
inte som lämpligt att bebygga och att byggnadsplanen därför bör upphävas.
Förslaget till upphävande har varit utställd på samråd (mellan 2016-10-14
och 2016-11-11) och granskning (mellan 2017-01-11 och 2017-02-06) och
de synpunkter som inkommit från sakägare, myndigheter och
intresseorganisationer har sammanställts och besvarats i en
samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande.
Beslutsunderlag
• Fastighetsförteckning
• Samrådsredogörelse
Forts.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign
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§ 52 forts.
•
•
•

Granskningsutlåtande
Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser

Motivering
Ett antagande av förslaget till upphävande av BP 703 — Ängskär är lämpligt
då området är klassat som naturreservat och Natura 2000 område. Det vore
därför olämpligt att tillåta bebyggelse inom området enligt byggnadsplanen.
Samtliga inkomna yttranden under samrådet och granskningen har varit
"ingen erinran" eller liknande.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Samhällsbyggnadsenheten har själv initierat arbetet med upphävandet och
står således också för kostnaden att upprätta planhandlingarna.
Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsenhetens administratör
Undertecknad planhandläggare
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Dnr Ks 2016.948

§ 53

Motionssvar — Ökad trafiksäkerhet i Tierps kommun — Daniel
Blomstedt (M) och Christer Bolin (M)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra till kommunstyrelsen att invänta behovsinventeringen och
därefter återkomma i samband med budget med förslag på eventuella
åtgärder, samt
att därmed anse motionen vara besvarad.
Bakgrund
Ledamöterna Daniel Blomstedt (M) och Christer Bolin (M) har i motion till
kommunfullmäktige den 14 december 2016, § 132, föreslagit:
att kommunen själv eller tillsammans lokala aktörer verkar, gentemot
berörda instanser, för att aktuella avtagsvägar inventeras, och att det
därefter anläggs tydlig markering och/eller belysning där sådan saknas.
De skriver i sin motion att några av de viktigaste förutsättningarna för god
och säker trafikmiljö för samtliga trafikanter är tydlighet och bra sikt.
Avtagsvägar är många gånger svåra att upptäcka i mörker, trots adekvat
skyltning. Orsaken till detta är att belysning saknas vid avtagsvägarna.
Exempel på platser där belysning saknas anges i motionen vara södra
infarten till Tobo och norra infarten till Örbyhus, båda längs väg 292 samt
avfarten till Strömsbergs bruk.
Motionssvar
De tre avfarter som upplevs som bristfälliga är alla belägna efter statliga
vägar, vilket innebär att Trafikverket är huvudman. Det är upp till varje
enskild trafikant att anpassa sin körning efter rådande väglag och
siktförhållanden.
En behovsinventering är inplanerad från kommunens sida. Investeringsgruppen kommer att få del av inventeringen när den är färdigställd, men
gällande genomförandet av eventuella åtgärder vid dessa avfarter är det
främst en kostnads- och prioriteringsfråga.
Forts.
Ordf sign
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§ 53 forts.
Det är Tierps kommun som får stå för hela kostnaden. Det är svårt att
uppskatta kostnaden, men tidigare var kostnaden 100 000 — 150 000 kr
beräknat på två belysningspunkter där Trafikverket var huvudman. De
platser som beskrivs i motionen skiljer sig åt gällande avståndet till
befintligt belysningsnät. Kostnaden påverkas av möjligheten att kunna
ansluta elen till en närliggande stolpe, central eller om ny el måste dras fram
till stolparna. Om ny el behöver dras och om träd måste fällas för att kunna
montera belysningsstolparna kommer kostnaderna att öka ytterligare. Det är
Tierps kommun som kommer att få stå för samtliga kostnader.
En dialog måste också tas med Trafikverket eftersom de ger slutgiltigt
beslut om belysningen får sättas upp. Det är sedan kommunstyrelsen och
ytterst kommunfullmäktige som tar ställning i samband med beslut om
investeringsbudget.
Ordföranden i kommunstyrelsen Bengt-Olov Eriksson har den 21 februari
2017 besvarat motionen enligt ovanstående och föreslagit att motionen
därmed anses vara besvarad.
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