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Plats och tid

Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl. 13.00-14:30

Beslutande

Se sida 2

Övriga närvarande

Yvette Axelsson, kommunchef
Sara Stråfors, kommunsekreterare
Susanne Ivarsson § 90
Eva-Lena Zackrisson § 90

Utses att justera
Justeringens plats och tid
Underskrifter

Paragrafer 90 - 123
Sekreterare

Sara Stråfors
Vidimerande

Ordförande

Bengt-, ov E ksson (5)

Justerande

Pia

\ j/44k [
årdsäter (5)

BEVIS OM ANSLAG

Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-09-06

Datum då anslaget sätts upp

2016-09-09

Datum då anslaget tas ned

2016-10-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Tierps köping

Paragrafer

90 - 123

Underskrift

Sara Stråfors
Utdragsbestyrkande
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Beslutande

Bengt-Olov Eriksson (S), ordförande
Jonas Nyberg (S), 1:e vice ordförande
Pia Wårdsäter (S)
Anette Pettersson (S)
Viktoria Wennberg (S)
Christer Niklasson (S)
Kenneth Gunnarsson (MP)
Urban Blomster (V)
Catarina Deremar (C), 2:e vice ordförande
Sara Sjödal (C)
Erik Kolm (C)
Åsa Sikberg (M)

Närvarande
tjänstgörande
ersättare

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)
Bengt Lindström (SD)

Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Gunnar Jansson (S)
Torgny Helgesson (S)
Sara Rådbo (MP)
Oskar Jonsson (MP)
Marlene Larsson (V)
Alexander Karlsson
Lotta Carlberg (C)
Jim Blomstedt (M)
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Övriga deltagare
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§ 90
Information — Lagen om valfrihetssystem (LOV)
Beslut

Kommunstyrelsens beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund

Utredare Susanne Ivarsson och Eva-Lena Zackrisson informerar om arbetet med
lagen om valfrihetssystem, LOV. Lagen reglerar vad som ska gälla för de
kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och
landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd,
vård- och omsorgstjänster till brukaren och patienten.

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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2016-09-06

§91

Dnr Ks 2016.130

Ombudgetering investeringsbudgeten IFO
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att ombudgetera 500 tkr från ansvar 8821 områdeschef Bergis, verksamhet 7783

ensamkommande asylboende, projekt 2822 inv/utr ensamkommande flyktingbarn
till verksamhet 881verksamhetschef WO, verksamhet 7749 investeringar WO,
projekt 2820 investeringar/utrustning.
Bakgrund
Verksamheten för WO har i skrivelse daterad den 18 augusti 2016 hemställt om en
ombudgetering inom investeringsbudgeten 2016 för att finansiera inköp av
inventarier till de nya arbetsplatser som tillkommit inom WO.
Beslutet delges
WO

Ekonomienheten

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign
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Dnr Ks 2016.129

Granskning av internkontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner
för hantering av leverantörsfakturor

Beslut
Kommunstyrelse beslutar
att med nedanstående yttrande får revisorernas synpunkter anses vara besvarade.
Bakgrund
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning avseende
tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att
• Fastställa en intemkontrollplan där leverantörsfakturor ingår
• Dokumentera rutiner för hantering av leverantörsfakturor
• Säkerställa användarnas behörigheter i ekonomisystemet så att ingen kan
hantera "hela kedjan" från upplägg till utbetalning
• Införa rutin för genomgång av registrerade behörigheter
• Genomföra utbildning i kommunen avseende hantering av
förtroendekänsliga poster
Åtgärder
Tierps kommun har sedan granskningen genomförts införskaffat ett datasystem
som kontrollerar alla utbetalningar och leverantörer. Tjänsten indikerar eventuella
felaktigheter såsom dubbelbetalningar, betalningar till bluffbolag, betalning till
bolag som saknar F-skatt, betalning till bolag som har skulder hos kronofogden,
avvikande betalmönster och betalningar som överstiger inställd limit. Ett nytt
förslag till attestreglemente med bl.a. tydligare regelverk avseende s.k.
förtroendekänsliga poster har dessutom tagits fram.
När det gäller arbete med internkontrollplan så pågår ett sådant arbete.
Riskanalyser är genomförda och planen ska vara klar till årsskiftet i enlighet med
kommunstyrelsens beslut § 40 från 3 februari 2015.
När det gäller dokumentation av rutiner för hantering av leverantörsupplägg så
kommer det att ske innan årsskiftet. Ändring i attesträttigheter kommer att också
ske så att systemförvaltare samt de som initierar betalfiler inte har behörighet som
beslutsattestant.
Forts.
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§ 92 forts

Rutin för regelbunden genomgång av registrerade behörigheter och
dokumentation kommer att vara ett moment i internkontrollplanen där även
tidigare nämnda datasystem är behjälpligt.
Det nya attestreglementet innehåller som tidigare nämnts ett utökat avsnitt rörande
förtroendekänsliga poster. Förtroendekänsliga poster kommer också
fortsättningsvis att ingå i den generella interna ekonomiutbildningen som sker
löpande.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport från kommunens revisorer — Granskning av intern kontroll
avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor
Beslutet delges
Kommunens revisorer
Ekonomienheten
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Dnr Ks 2016.129

§ 93

Delegationsordning — revidering

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta föreliggande förslag till ändring/tillägg av kommunstyrelsens
delegationsordning samt
att ändringarna gäller från och med den 10 september 2016
Bakgrund
Kommunstyrelsen har § 3/2016 fastställt delegationsordning för kommunstyrelsen
att gälla från och med den 1 mars 2016.
Kommunstyrelsen har § 72/2016 beslutat anta revidering av delegationsordning
att gälla från och med 1 juni 2016.
Förslag till revidering
Förslag till ändringar/tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning har
inkommit från Vård och Omsorg samt Samhällsbyggnad.
Ändringarna berör Flik 0 — Omsorg och Flik S — Samhällsbyggnad.
Ändringar är markerademed gul färg — se bilaga.
Delges
Berörda delegater
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Dnr Ks 2016.680

Stiftelsen för Tierps kommuns stipendiefond
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bidrag

ur fonden utdelas under en tid av 5 år för att användas i enlighet med
fondens stadgar punkten 4
att utdelning sker under november månad, med start november 2016, efter beslut
av kommunstyrelsens, samt

kommunstyrelsen i övrigt följer stadgarna för Stiftelsen Tierps kornmuns
stipendiefond i tillämpliga delar.

att

Bakgrund
Efter ansökan av Tierps kommun har Kammarkollegiet den 13 april 2016 ,
Kammarkollegiets beslut (dnr 9.2-4284-15), beslutat att medge med stöd av 6 kap
1 § stiftelselagen (1994:1220) ansökan om permutation. Beslutet innebär att det
saknas formella hinder för stiftelsen att förbruka såväl kapital som avkastning för
ändamålet. En stiftelse anses upplöst när den saknar tillgångar.
Stipendiefondens medel för den årliga utdelningen i fonden är mycket begränsade
vilket medför att det inte går att använda till fondens ändamål. Stiftelsens
förvaltare, Tierps kommun, ansökte således om permutation i enlighet med 6
kapitlet 1 § Stiftelselagen (1994:1220). Kommunen yrkade att få ändra föreskrifter
för Tierps kommuns stipendiefond så att både avkastning och kapital får användas
för stiftelsens ändamål till dess att fonderna är uttömda och pengarna upphör. När
pengarna är utdelade och reviderad slutredovisning visat att tillgångarna är noll kr
upplöses stiftelsen. Kommunfullmäktige har § 86/2016 behandlat ärendet. För
närvarande är saldot 432 029:98 kr på Stipendiefonden.
Beslutet delges
Utbildning chef
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Dnr Ks 2016.631

§ 95
Försäljning Vegavallen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna försäljningen av Del av Tierp 2:1 enligt orange markering på
bilaga 1, nedan kallad etapp 1. Därefter försäljning av Tierp 2:67 "Vegavallen" i
etapp 2, enligt gul markering på bilaga 1.
Bakgrund
En detaljplan är under utformning som berör Vegavallens verksamhetsområde, Dp
1011. Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av Vegavallen med
omklädningsrum och även möjligheten att få till stånd en parkering i anslutning
till denna.
Detaljplanen berör fastigheterna Tierp 2:67 och del av Tierp 2:1.
Försäljningen av marken följer detaljplanens nya gränser. Försäljningen av
marken i Etapp 1 ska användas för att göra en utbyggnad av Vegahallen samt öka
tillgängligheten i form av nya parkeringsplatser kring området. Etapp 2 förenar
sedan befintlig anläggning med nya området efter att etapp 1 reglerats med
gränsbestämning av Lantmäteriet.
Beslutsunderlag
Köpekontrakt
Karta över området, bilaga 1
Motivering
Fastighetsregleringen av etapp 1 måste genomföras innan försäljning. Dock är
regleringen och försäljningen av etapperna beroende av varandra för en komplett
lösning för helheten.
Förrättningen bör beställas snarast hos Lantmäteriet för att minska
genomförandetiden då Lantmäteriet idag har en väntetid på ca 9 månader innan en
förrättning påbörjas. Marken ägs av Tierps kommun och kommer nyttjats för
kommunens invånare. Denna försäljning leder till att en ombyggnation kan
genomföras med en tillbyggnation av Vegahallen samt parkeringsplatser kring
Vegavallen.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 augusti 2016
§ 72.

Forts.
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§ 95 forts.
Denna försäljning ligger även i linje med pågående projekt att Tierps
Kommunfastigheter AB ska ta över vissa av Tierps kommuns fastigheter.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Kommunen får en intäkt på 493 250 kronor för etapp 1, etapp 2 ger en intäkt på
bokfört värde vid försäljningstidpunkten, beräknat enligt grundavtalet.
Beslut delges
Samhällsbyggnadsenheten
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Dnr Ks 2016.630

§ 96

Revidering av juryförfarandet gällande kulturstipendier i kommunen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Kultur och fritidschefen bereder ärenden direkt till kommunstyrelsens

arbetsutskott gällande stipendier och kulturpris inom kommunen samt
att entlediga Pia Wårdsäter (S) och Erik Kolm (C) från uppdraget som

representanter i juryn § 49/2008.
Bakgrund
Frågan kring juryförfarandet gällande stipendier och kulturpris i kommunen har
lyfts av Pia Wårdsäter (S) som är en av representanterna i den externa juryn.
I dagsläget utses årligen en extern jury bestående av två politiker, två tjänstemän
från kultur och fritid samt en fristående representant. Juryn tar ställning till ett
tjänstemannaberett förslag gällande kulturpris och stipendier och lämnar
synpunkter. Efter juryns synpunkter presenteras förslagen för Kommunstyrelsens
arbetsutskott som beslutar om utdelning.
Motivering
Juryförfarandet idag innebär ett dubbelarbete då det i praktiken blir en
presentation av ett redan berett beslut två gånger. I och med att de tjänstemän som
berett förslaget också sitter i juryn är det få som tar ställning till förslagen.
Beredning av stipendiater och kulturpristagare kan fortsatt göras av tjänstemän vid
Kultur och fritid och sedan presenteras direkt för kommunstyrelsens arbetsutskott
som fortsätter att vara beslutande organ. Juryarbetet är ett mellanled som inte
fyller någon större funktion och det kan därför slopas.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 augusti 2016
§ 71.
Beslut delges
Kultur och fritid
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Dnr Ks 2016.544

Remiss: Regional indelning — tre nya län (SOU 2016:48)
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar
att ställa sig bakom remissvaret och översända det till Finansdepartementet.
Reservation
Åsa Sikberg (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) reserverar sig mot
beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Bakgrund
Indelningskommittens delbetänkande Regional indelning — tre nya län (SOU
2016:48) har skickats ut på remiss. Betänkandet innehåller förslag på att bilda tre
nya län, och motsvarande landsting, för en stark samhällsorganisation med
förutsättningar för att skapa utveckling och välfärd i hela landet. De nya län som
föreslås är Norrlands län, Svealands län och Västra Götalands län med följande
indelning:
• Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län läggs samman till
Norrlands län,
• Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län
läggs samman till Svealands län, och
• Västra Götalands och Värmlands län läggs samman till Västra Götalands län.
Dagens länsindelning har inom många områden spelat ut sin roll. Frågan om en ny
läns- och landstingsindelning har utretts ett flertal gånger under lång tid. I några
län har redan indelningsförändringar skett. Länen och landstingen ser idag väldigt
olika ut, är av olika storlek och har olika förutsättningar. Mer än halva Sveriges
befolkning bor i tre län medan knappt halva befolkningen delas upp på 18 olika
län.
För att trygga en hållbar tillväxt i hela landet och skapa förutsättningar för en
levande landsbygd krävs en samhällsorganisation som i ökad omfattning
möjliggör en positiv utveckling även utanför storstadsområdena. För detta behövs
en ny indelning av Sverige som gör det möjligt att skapa flera resursstarka län och
landsting med ökad planeringskapacitet, bättre villkor för inomregional planering
och organisatoriska förutsättningar för att överbrygga nationella
planeringsstuprör.
Enligt remissen ger en indelning i sex län och landsting möjligheter att ta tillvara
hela landets resurser. Den ger förutsättningar för alla delar i de nya länen att
utvecklas och få del av den gemensamma utvecklingen samt bidra till den
nationella tillväxten och den lokala välfärden. Den ger också möjligheter att
utveckla hälso- och sjukvården för att bättre möta framtidens utmaningar.
Forts.
Ordf sign
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§ 97 forts
Ändringarna i länsindelningen ska träda i kraft den 1 januari 2018 och
landstingsindelningen den 1 januari 2019.
Remitteringen går ut till 347 instanser. Remissvaren ska ha kommit in till
Finansdepartementet senast den 6 oktober 2016. Tierps kommun lämnar härmed
sitt remissvar där kommunen ställer sig bakom förslaget om den nya indelningen i
tre län.
Beslutsunderlag
Regional indelning — Tre nya län (SOU 2016:48)
Se hemsida: www.regeringen.seiremisser
Remissvar Tierps kommun
Förslag till beslut på sammanträdet
Åsa Sikberg (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M): yrkar återremiss med
hänvisning till att uppdrag ska ges att även beskriva vilka negativa konsekvenser
regionalindelningen innebär för Tierps kommun utifrån en demokratisk aspekt.
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen ska ställa sig bakom remissvaret och
översända det till Finansdepartementet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer föreslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt ordförandens förslag.
Beslut delges
Regeringskansliet, Finansdepartementet
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Dnr Ks 2016.544

Remiss Regional utvecklingsstrategi Uppsala län
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom och översända svarsbilagan till Regionförbundet Uppsala län,

Bakgrund
Regionförbundets styrelse beslutade 12 maj 2016 att sända ut förslag till Regional
utvecklingsstrategi för Uppsala län på remiss. Efter remiss-perioden ska en ny
version av strategin utarbetas, som sedan kommer att behandlas av
förbundsfullmäktige 16 december 2016. Strategin fastställs därefter av det
nybildade regionfullmäktige i januari/februari 2017.
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en långsiktig strategi som handlar
om hur organisationen Region Uppsala vill möta framtidens utmaningar och
utveckla det geografiska området Uppsala län tillsammans med kommunerna,
näringslivet, myndigheter, civilt samhälle och andra aktörer. Det formella
uppdraget kommer från lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
(2010:630), som säger att den regionalt utvecklingsansvariga aktören - Region
Uppsala - ska "utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och
samordna insatser för genomförandet av strategin". Utvecklingsstrategin ska ge
vägledning och skapa sammanhang som olika aktörer kan relatera sina egna mål
och prioriteringar till. Konkretiseringen sker i andra styrande dokument, strategier
och budgetar.
Beslutsunderlag
• Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län — Remiss Handlingarna finns
på : www.regionuppsala.se/RUS
• Remiss regional utvecklingsstrategi - svarsbilaga
• Remissversion 2016 — Regional utvecklingsstrategi
Forts.
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98 forts

Motivering
Tierps kommun har inga synpunkter att lämna på förslaget till Regional
utvecklingsstrategi utöver vad som framkommer i svarsbilagan.
Förslag till beslut på sammanträdet
Catarina Deremar (C), Åsa Sikberg (M), Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) samt
Urban Blomster (V) yrkar på avslag på andra att-satsen med anledning av sitt
tilläggsyrkande:
Att i den regionala utvecklingsstrategin lägga till målformuleringen under område
"En nyskapande region" om livsmedel som, lyder: Värdet av
livsmedelsproduktionen i Uppsala län ska öka med 15% (basår utifrån rapporten
"Nulägesanalys av Uppsala läns livsmedelsproduktion — LRF 2015"). Under
rubriken "Åtgärder" ska läggas till — Att utveckla samverkan och affärsmodeller
för hållbar mat.
Ordföranden ansluter sig till yrkandet.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Catarina Deremar (C),
Åsa Sikberg (M), Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) samt Urban Blomster (V)
yrkande.
Beslut delges
Regionförbundet Uppsala län
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Edp 2016.0690

Svanby 5:18, olovlig byggnation, nybyggnad av takpaviljonger
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att byggsanktionsavgift ej ska tas ut.
Bakgrund

Vid besiktning 2016-04-14 tillsammans med representanter för fastighetsägaren
noterades att tre stycken takpaviljonger har uppförts på taket till huvudbyggnaden.
Enligt FÄ byggdes dessa paviljonger av tidigare ägare, som gick i konkurs 2013.
Beslutsunderlag

Besiktning 2016-04-14
Ansökan, situationsplan, fasad- och planritningar
Bygglovsbeslut 2016-05-24, dnr 2016-0690-5
Motivering

Byggsanktionsavgift för olovlig byggnation av tillbyggnad, övrig byggnad, 262
m2, beräknas till 153 721 kr.
Byggsanktionsavgift ska tas ut av den som ägde fastigheten då överträdelsen
skedde, den som begick överträdelsen eller den som fått en fördel av
överträdelsen. Eftersom det företag som begick överträdelsen och ägde fastigheten
vid tidpunkten för överträdelsen har gått i konkurs bedöms det inte finnas någon
att ta ut en byggsanktionsavgift av.
Enligt PBL 12 kap 6 § får byggnadsnämnden (kommunstyrelsen) inte delegera
befogenhet att avgöra frågor om byggsanktions avgift.
Ärendet behandlades på utskottet samhällsbyggnad den 23 augusti 2016
§ 112.
Beslutet delges

Sökande
Samhällsbyggnadsenheten
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Edp 2016.0418

§ 100

Tierp 1:102, olovlig byggnation
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att byggsanktionsavgift

tas ut med 47 844 kronor med stöd av 9 kap 6-7 §§ i
Plan- och byggförordningen.

Reservation
Sara Sjödal (C) reservarar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Bakgrund
Sökanden fick 2016-03-16 bygglov och startbesked för nybyggnad av LSSboende. Vid arbetsplatsbesök 2016-05-31 noterades att ett skärmtak uppförts över
entrén på byggnaden samt att två takkupor byggts, trots att dessa inte var beviljade
enligt lovet.
Planförhållanden m m
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och omfattas av bestämmelserna i
Dp 1016, som vann laga kraft 2008. Planen föreskriver bostäder som
markanvändningssätt. Högst 1/5 av bruttoarean får användas till kontor eller
hantverk som ej är störande för omgivningen ifråga om buller, hälsa och säkerhet.
Enligt planen får fastigheterna bebyggas med 1/5 och hus får uppföras med en
våning. Fastigheten ligger inom kommunens VA-verksamhetsområde.
Handlingar som ligger till grund för bedömningen
Ansökan, situationsplan, fasad- och planritningar.
Arbetsplatsbesök 2016-05-31
Minnesanteckningar från möte med bygglovshandläggare Anna Persson 2016-0608
Motivering
Vid arbetsplatsbesök 2016-05-31 noterades två takkupor som inte var med på
bygglovsritningarna och att ett skärmtak över entrén uppförts trots att sådant inte
var beviljat. I den ursprungliga lovansökan för huset så var ett skärmtak inritat
men som senare togs bort för att huset skulle vara planenligt. Det skärmtak som
uppförts på huset är dock större än det som ursprungligen planerades. Skärmtaket
är därmed uppfört utan lov. När något är uppfört utan lov finns möjlighet för
byggherren att antingen göra rättelse (rivning) eller söka om lov i efterhand.
forts.
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§ 100 forts
Byggherren inkom 2016-06-28 med ritningar på skärmtaket och kuporna.
Skärmtaket överskrider fastighetens byggrätt med 10 m2. Enligt 9 kap 31 b § planoch bygglagen får bygglov lämnas till åtgärder som innebär liten avvikelse från
detaljplanen om avvikelsen är förenlig med syftet med planen. Därmed finns
möjlighet att bevilja lov i efterhand för skäm-naket. Då byggherren har valt att inte
vidta rättelse innan lov sökts ska byggsanktionsavgift tas ut enligt PBL 11 kap 51
§.
Byggsanktionsavgift
När någon utför en åtgärd som kräver bygglov, utan att sådant har sökts och
beviljats, ska också byggsanktionsavgift tas ut enligt PBL. Denna tas ut även om
bygglov beviljas i efterhand eller om den ansvarige föreläggs att riva byggnaden
(rättelseföreläggande). Byggsanktionsavgiften beslutas slutgiltigt vid
kommunstyrelsens sammanträde om inte rättelse gjorts innan dess.
Byggsanktionsavgiften för att utan startbesked påbörja en bygglovspliktig
tillbyggnad för ett flerbostadshus, kontorsbyggnad, handelsbyggnad eller byggnad
för kultur- eller idrottsevenemang, är 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02
prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea. (PBF 9 kap 7 §)
Prisbasbeloppet 2016 är 44 300 kr. Sanktionsarean är bruttoarean minus 15 m2.
Avgifterna beräknas preliminärt till nedanstående belopp.
Skärmtak över entre 19m2
Byggsanktionsavgift:

47 844 kronor

Nedsättning av byggsanktionsavgift
Enligt PBL 53a § får byggsanktionsavgiften sättas ned om avgiften inte står i
rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till
hälften eller en fjärdedel. I propositionen (Prop 2012/13:104) till paragrafen anges
som möjliga skäl till att sätta ned avgiften att överträdelsen inte har skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet, om den grundar sig i en felbedömning om när
bygglov krävs eller om det är en överträdelse av rent formell karaktär.Frågan om
eventuell nedsättning överlämnas till utskottet samhällsbyggnad att ta ställning
till.
Ärendet behandlades på utskottet samhällsbyggnad den 23 augusti 2016
112.
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§ 100 forts
Förslag till beslut på sammanträdet
Sara Sjödal (C): Ändringsyrkande — att ålägga byggherren att ta bort skärmtaket. 1
övrigt ska full byggnationsavgift enligt Plan- och bygglagen tas ut för två
takkupor.
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall på utskottet samhällsbyggnads förslag om att
byggsanktionsavgift ska tas ut med 47 844 kronor med stöd av 9 kap 6-7 §§ i
Plan- och byggförordningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer föreslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt utskottet samhällsbyggnads förslag.
Beslutet delges
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Edp 2015.1902

Tierp 73:4, 73:5 och 73:6, olovlig byggnation
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att byggsanktionsavgift tas ut med 11 629 kronor enligt 9 kap § 10 punkt 3 Plan
och byggförordningen (2011:338) för punkt 1F och punkt 5 i besiktningsbevis
daterat 2016-04-15.

Bakgrund
Med anledning av att Joakim Löfström, ägare till ovanstående fastigheter,
kontaktat mig för att framföra klagomål på kommunens hantering av ärendet har
jag gått igenom de handlingarna som finns registrerade i ärendet. Vid
genomläsning av handlingarna kan jag se att kommunen i vissa delar brustit i sin
handläggning, vilket föranlett att jag tillsammans med chefen för
Medborgarservice, Lars Ingeberg, haft ett möte med Joakim den 3 maj 2016. Vid
mötet framkom följande.
Kommunen har den 15 april 2016 översänt en underrättelse om eventuell olovlig
byggnation. Av underrättelsens bilaga 2 (Besiktningsbevis daterat 2016-04-15)
har kommunen i 6 punkter beskrivit de åtgärder som handläggaren betraktar som
eventuell olovlig byggnation.
1) att fasaden har ändrats på Tierp 73:4 och tierp 73:6: Ändringen består i att man
har
a) ändrat fasadmaterial från puts och betongelement till träpanel på byggnad B,C
och E (norra fasaden).
b) satt foder i avvikande kulör runt fönster på byggnad B, C och E (norra fasaden)
c) lagt till en "midja" i avvikande kulör i fasaden på byggnad B.
d) bytt från fönsterband till enskilda fönster med spröjs på byggnad C
e) satt upp två skärmtak på byggnad B.
f) ändrat kulör, material och lutning på tak mot gården på byggnad E.
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§ 101 forts
Motivering

Vid mötet med fastighetsägaren framkom att han i ansökan om bygglov, daterat
2011-04-27, förbisett att fylla rutan i "Fasadbeklädnad", vilket är ett misstag. Han
har dock i rutan "Övrigt" fyllt i ändring av yttre fasad. Bygglov är beviljat 201107-13 för fasadändring. Min bedömning är att fastighetsägaren har varit i god tro
att bygglov beviljats för ändringen av fasadmaterial. (Punkt la och 1c)
I bygglovansökan, daterad 2011-04-27, står "runt fönster Grå ton (lika
takfötter/sockel)" av detta framgår att ansökan avser grå färg på foder runt fönster.
Min bedömning är att åtgärden som vidtagits stämmer med ansökan om bygglov.
(Punkt ib)
I bygglovansökan, daterad 2011-04-27, framgår att bygglov sökts för fastigheterna
Tierp 73:2-6, vilket innebär att även byggnad C omfattas. Min bedömning är att
bygglov för byte av fönster med spröjs är beviljat för fastigheterna Tierp 73:2-6
och således omfattas även byggnad C. (Punkt Id)
Bygglov för uppsättning av skärmtak finns, beslut daterat 2012-09-04. Den bild
som skickats in till kommunen var ett exempel på utförande av
upphängningsanordningen och inte avsett som en exakt bild på hur skärmtaket
skulle komma att se ut. Min bedömning är att bygglov för skärmtak är beviljat.
(Punkt le)
Fastighetsägaren medger att fasadändring såsom beskrivs ovan har skett. (Punkt
1f)
2) att en tillbyggnad har byggts på gårdssidan av byggnad B om ca 64 kvm
Enligt fastighetsägaren fanns denna tillbyggnad sedan tidigare. Fastighetsägaren
har endast bytt ut det trasiga taket.
3) att en utbyggnad rivits på södersidan av byggnad E, ca 80 kvm
Enligt fastighetsägaren har det endast tagits bort två plåtväggar, ingen byggnad
har rivits. Tak, golv och två väggar finns kvar. Enligt plan och bygglagen fodras i
princip ett totalt borttagande av en byggnadskropp, dvs även stommen, för att det
skall betraktas som rivning. Min bedömning är att någon rivning som kräver
rivningslov ej förekommit.
4) att parkeringsplatser har anordnats på flera sidor av husen, vid byggnad A och
C.
forts.
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§ 101 forts
Fastighetsägaren uppger att det tidigare funnits parkeringsplatser där, vilka har
vuxit igen, varvid dessa endast har återställts. Ett återställande kräver inte bygglov
och därför skall det ej heller betraktas som en olovlig åtgärd
5) att två skyltar har satts upp på fasad
Fastighetsägaren medger att han inte sökt bygglov för dessa.
6) att det är aktivitet i flera delar av huset än de som bygglov har beviljats för.
Denna punkt har inte tagits upp med fastighetsägaren då man från kommunens
sida inte har uppmärksammat annat än att det pågår någon form av "aktivitet". Det
är kommunen som har bevisbördan för att en olovlig åtgärd skett. Någon som
helst form av bevisning kring ändrad användning finns inte i akten varvid jag gör
bedömningen att någon olovlig åtgärd i detta läge inte förekommer.
Vid mötet framkommer också att bygglovhandläggare har varit på plats vid ett
tidigare tillfälle och inte gjort någon anmärkning kring de åtgärder som utförts.
Min sammanfattande bedömning av ärendet är att det endast i två fall står klart att
fastighetsägaren brustit i sin skyldighet att söka bygglov (punkt 1 f och 5).
Det faktum att kommunen vid tidigare tillfällen varit på plats och sett de åtgärder
som utförts utan att anmärka på ev. avvikelser styrker fastighetsägarens goda tro i
ärendet. Enligt min mening skall byggsanktionsavgift endast utgå i två fall, det
ena avseende de två skyltarna och det andra avseende det rasade taket som
återuppbyggts. Bevisbördan för samtliga omständigheter som ligger till grund för
beslut om byggsanktionsavgift vilar på kommunen.
Då överträdelserna ovan sannolikt skulle medgett bygglov samt tillsammans med
övriga omständigheter i ärendet bör byggsanktionsavgifterna sättas ned till en
fjärdedel. Byggsanktionsavgiften på 46 516 kronor nedsätts till en fjärdedel 11
629 kronor. Vidare kan anmärkas på kommunens handläggning av ärendet då det
torde ha varit uppenbart för oss fastighetsägarens ambitioner att göra rätt. Enligt
Förvaltningslagen skall en myndighet ge råd och vägledning i ärenden där det
behövs. Av det som framkommit i ärendet är det klarlagt att kommunen brustit i
detta avseende.
Ärendet behandlades på utskottet samhällsbyggnad den 21 juni 2016
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KS 2016:678

§ 102

Förslag till utvecklingsområden till boendeplan bostad för särskild service
enligt 9:9§ LSS 2016-2030.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta föreliggande förslag till utvecklingsområden samt
att ge kommunchef i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för arbetet

Bakgrund
Förslagen är baserade utifrån vad som framkommit i och under utredningen till
boendeplan bostad med särskild service enligt 9:9§ LSS 2016-2030. En
sammanvägning av den information som framkom på dialogeaf&rna, intervjuer
med yrkesverksamma, sammanställning av aktuell statistik och uppskattade
förväntade behov samt nationellt läge. Resultatet av arbetet ska redovisas för
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Förslag till utvecklingsområden till boendeplan bostad för särskild service enligt
9:9§ LSS 2016-2030
Boendeplan för särskild service enligt9:9 § LSS (2016-2030)
Beslutet delges
Vård och omsorg
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Dnr Ks 2016.385

§ 103

Revisionsrapport — Elever i behov av särskilt stöd

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att inte lämna några synpunkter på rapporten.
Bakgrund
PwC har på kommunrevisorernas uppdrag granskat kommunstyrelsen utifrån
revisionsfrågan:
Säkerställer kommunstyrelsen att grundskolornas arbete, med elever i behov av
stöd och särskilt stöd, är ändamålsenligt ?
Kommunrevisorerna har den 3 maj 2016 översänt ett utkast av revisionsrapporten
— Elever i behov av stöd.
Synpunkter över rapporten önskas senast till den 15 september 2016.
Utbildningschef Henrik Hedqvist har den 15 augusti 2016 meddelat att det inte
finns några synpunkter på rapporten och ärendet togs upp på utskottet för barn och
unga den 23 augusti 2016 § 42.
Beslutunderlag
Revisionsrapport — Elever i behov av särskilt stöd
Delges
Kommunrevisorerna
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Dnr Ks 2016.676

§ 104

Utredning central kostorganisation
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att från och med 1 januari 2017 inrätta en samlad central konstorganisation under
Gemensam service, där tillagningskök samt mottagningskök ingår enligt
alternativ 2 samt
att ombudgetering av 27 400 000 kr görs från verksamheterna Äldreomsorg (77)

och Utbildning (6) till Gemensam service, enligt omfördelningen angiven i
bakgrunden samt
att uppdra åt kommunchefen att utreda förutsättningarna för alternativ 3 vidare.
Bakgrund

Kommunen tog tillbaka maten i egen regi år 2010 enligt alternativ 2,
§ 15/2008. Den utredning som låg till grund för beslutet saknade riktlinjer om hur
kostverksamheten skulle styras gällande verksamhetsansvar, ekonomi och
personal. Resultatet blev att kosten fortsatte vara integrerade med befintliga
verksamheter, vilket innebar att befintliga verksamhetschefer fick ansvar för helt
nya krav inom ett område som de inte hade sakkunskap inom.
Under våren 2016 har det på uppdrag av kommunchefen utretts hur
kostorganisationen fungerar idag och hur kommunen framöver skulle kunna
organisera kostverksamheten.
Resultatet från utredning som ligger till grund för förslaget visar att dagens
organisation av kostverksamheten inte är optimal. En samlad, central
kostorganisation skulle öka möjligheterna att använda maten som ett styrmedel,
förbättra den ekonomiska kontrollen och uppfylla antagna politiska riktlinjer och
målsättningar. Efter genomförd utredning framträdde tre olika alternativ till
dagens decentraliserade organisationsstruktur:
Alt 1: Tillagningsköken bryts ut från befintliga verksamheter och ingår i en
central kostorganisation.
Alt 2: Tillagningskök samt mottagningskök bryts ut från befintliga verksamheter

och ingår i en central kostorganisation med en ombudgettering enligt
omfördelningen nedan
Forts.
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§ 104 forts.
Från
1 900 000 kr
Ansvar-77410, Vht-7551:
160 000 kr
Ansvar-77110, Vht-7551:
80 000 kr
Ansvar-77230, Vht-7551:
190 000 kr
Ansvar-77310, Vht-7551:
70 000 kr
Ansvar-77730, Vht-7531:
250 000 kr
Ansvar-77:
Ansvar-6, Vht-6102, 6302, 6402, 6612, 6502, 6642: 23 700 000 kr
1 050 000 kr
Ansvar-6:
Alt 3: Tillagningskök, mottagningskök samt kostansvariga på kommunens
vårdboenden bryts ut från befintliga verksamheter och ingår i en central
kostorganisation.
Beslutsunderlag
Utredning kostförsörjning- organisation, effektivitet och styrning
Motivering
Om Tierps kommun ska producera måltider av hög kvalit, som lever upp till
gällande lagkrav krävs en organisation med tydlig styrning och mandat att driva
utvecklingen framåt och som främjar dialog och samarbete mellan olika
yrkesprofessioner. Genom att skapa en central kostorganisation kan kommunen på
ett mer effektivt sätt ta tillvara på måltiden som en resurs för att höja kvaliteten på
den övergripande verksamheten.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
I alternativ 1 och 2 finansieras den nya kostorganisationen genom att medel
omfördelas från de verksamheter som idag driver kök och mottagningskök. I
alternativ 3 föreslås en utökning av personal på vårdboenden. Alternativ 3 skulle
medföra ett tilläggsanslag med
2 500 000 kronor för att kunna säkra upp den kosthantering som sker ute på
kommunens vårdboenden.
Beslut delges
Kostkonsulent
Chef Gemensam service
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Dnr Ks 2016.472

§ 105

Entledigande av ledamot i utskottet samhällsbyggnad — Jenny
Lundström (MP)

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar
att bevilja framställning om entledigande.
Bakgrund
Jenny Lundström (MP) har från och med den 31 juli 2016 begärt entledigande
från sitt uppdrag som ledamot i utskottet samhällsbyggnad.
Delges
Jenny Lundström
Processtöd
Lönecentrum
Troman
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2016-09-06

§ 106
Val av ledamot i utskottet samhällsbyggnad
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att till ny ledamot i utskottet samhällsbyggnad under 2016 — 2018 föreslå Oskar

Jonsson (MP).
Ledamot
780515-5951

Oskar Jonsson (MP)
Gullby 116, 748 94 Örbyhus
Bakgrund

Kommunstyrelsen har § /2016 beviljat Jenny Lundström (MP) entledigande från
sitt uppdrag som ledamot i utskottet samhällsbyggnad.
Delges

Oscar Jonsson
Processtöd
Lönecentrum
Troman
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Dnr Ks 2016.445

§ 107

Entledigande av ersättare i kommunala rådet för funktionshinder — Björn
Sundström

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar
att bevilja framställning om entledigande.
Bakgrund
Björn Sundström har den 25 maj 2016 begärt entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i det kommunala rådet för funktionshinder.
Delges
Björn Sundström
Processtöd
Lönecentrum
Troman
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Dnr Ks 2016.445

§ 108

Val av ersättare i kommunala rådet för funktionshinder
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Annette Thorell till ny ersättare i kommunala rådet för funktionshinder
under 2016 — 2018.
Ersättare
Annette Thorell från Hörselskadades förening (HRF)
Konsumvägen 4 d, 819 30 Skärplinge
Bakgrund
Björn Sundström har den 25 maj 2016 begärt entledigande från sitt uppdrag som
ledamot i det kommunala rådet för funktionshinder. Förslag till ersättare är
Annette Thorell från Hörselskadades förening (HRF).

Delges
Annette Thorell
Processtöd
Lönecentrum
Troman
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§ 109
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.
Ekonomichef
A049 — Konvertering/omplacering av lån

handl nr 2016.5019

Chef Medborgarservice
A054 — Utarrendering och upplåtelse av kommunens
mark samt uthyrning och upplåtelse av bostäder och
lokaler i kommunens fastigheter

handl nr 2016.4417

Chef Samhällsbyggnadsenheten
A070 — Tillfällig avstängning av gator/vägar

handl nr 2016.4623

Mark- och exploateringsansvarig

A074A - Yttrande till polismyndighet Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten
A074B - Yttrande till polismyndighet -

handl nr 2016.3099,3100,3420,3491,
4327,4530,4601
handl nr 2016.3119,3120,4373,4600,
4698,4793

Trafikingenjör
handl nr 2016.4184,4191,4927,5044
A081 — Tillfälliga lokala trafiktillstånd
A083 — Beslut om parkeringstillstånd
nr 1-55/16
A070 — Tillfällig avstängning av gator/vägar
handl nr 2016.4623,5030
nr 1-3/16
A122 — Beslut om grävtillstånd
nr 1-20/16
Trafikhandläggare

handl.nr 2016.4821
A084 - Beslut om färdtjänst, nya beslut
A084 - Beslut om färdtjänst, omprövning
A084 — Beslut om färdtjänst i annan kommun
A085 - Beslut om riksfärdtjänst, enkelresor
forts.
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§ 109 forts.
Personalansvariga chefer
A087 — Anställa, omplacera, rehabilitera, entlediga, uppsäga, avstänga och
avskeda personal
A088 — Lönesätta personal varvid för resultatansvariga krävs samråd med respektive chef såvitt gäller lönesättning vid andra tillfällen än i samband
mednyanställning
A089 — Bevilja partiell tjänstledighet, ledighet för fritidsstudier och icke
lagstadgad ledighet
Lista nr 5/16
Se sammanställning av delegeringsbeslut handl.nr 2016. 5086
Myndighetsgruppen Sociala enheten/IFO
handl.nr 2016.5150,5155,5157,5159
Delegationslistor, månadsvis
Beslut om insatser enligt FB, LSS och SoL
punkter under Flik 0 — Omsorg
Lista nr 5 - 8 /16
Handläggare bostadsanpassning
0101 - Bostadsanpassningsbidrag

handl.nr 2016.3125,4640
Lista nr 5-6/16

Administrativ assistent, IFO
0115 — Fastställande av faderskap

handl nr 2016.4591

Avgiftshandläggare
0182 — Beslut om avgift för vård- och
omsorgsområdets insatser
Tjänstemän Medborgarservice
A120, 5079, 5081, 5086, 5088, S092, 5097,
S100, S104, S107,S124,5168
- Bygglov, Bygganmälan PBL,Marklov
S010, S013, 5021, 5023 - Avlopp
B007, 5022, 5023, 5034, 5042 - Miljöskydd
B007, 5023 - Hälsoskydd
S059, 5061, 5063 - Livsmedel
S014, 5022 - Värmepumpar
S010, 5040, 5041 - Renhållning
S037- Köldmedie

handl.nr 2016.3462,4592,4730
Lista nr 5-7/16

2016-05-18--2016-08-23
2016-05-18--2016-08-23
2016-05-18--2016-08-23
2016-05-18--2016-08-23
2016-05-18--2016-08-23
2016-05-18--2016-08-23
2016-05-18--2016-08-23
2016-05-18--2016-08-23
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§ 109 forts.
Alkoholhandläggaren
S130 — Utvidgat tillstånd, uteservering
S132 — Tillfälliga tillstånd för slutna sällskap
S133 — Tillfälliga tillstånd för utskänkning till allmänheten
S136 — Besluta om återkallelse av serveringstillstånd om
tillståndet inte längre utnyttjas
S183 — Beslut att godkänna anmälan från tillståndshavare
enligt 8:3,4,6 och 7 §§ samt 9:12
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nr 1/16
nr 7-8/16
nr 4-10/16
nr 1/16
nr 1/16

Plantekniker
S119 — Samråd med fastighetsbildningsmyndighet

handl.nr 2016.4285

Förskolechef
U001 — Plats i förskola med hänsyn tagen till barnets
behov

handl nr 2016.3921

Rektor
U003 — Plats i fritidshem med hänsyn till barnets
eget behov

handl nr 2016.3921
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§ 110
Anmälan av ordförandebeslut

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ta anmälan om ordförandebeslut till protokollet.
Bakgrund

Dnr Ks 2016.648
Ordförandebeslut har fattats den 29 augusti 2016 avseende delegat gällande
ansökan om hyresgarantier Boverket. Ansökan är expedierad till Boverket
2016-08-29.
Ordförandebeslut har fattats den 29 augusti 2016 avseende särskilt förordnade
vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § och 10 § Föräldrabalken.
Delges
Individ- och familjeomsorgen
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§111
Delgivning av protokoll
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat protokoll från sammanträde
2016-06-21, §§ 58 — 64
2016-08-23, §§ 65 — 76
Utskottet arbete och omsorg har överlämnat protokoll från sammanträde
2016-06-21, §§ 24 - 27
2016-06-21, §§ 26 — 38 sekr
2016-08-23, §§ 28 — 33
2016-08-23, §§ 39 — 44 sekr
Utskottet barn och ungdom har överlämnat protokoll från sammanträde
2016-06-21, §§ 36 — 38
2016-06-21, §§ 172 — 225 sekr
2016-08-23, §§ 39 — 45
2016-08-23, §§ 226 — 264
Utskottet samhällsbyggnad har överlämnat protokoll från sammanträde
2016-05-31, § 71
2016-06-21, §§ 72 — 96
2016-07-18, §§ 97 — 98
2016-08-23, §§ 99 — 122
Förhandlingsdelegationen har överlämnat protokoll från sammanträde
2016-06-22, §§ 10 — 15
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§ 112
Delgivning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att delgivningen tas som en anmälan till protokollet.
Bakgrund
Dnr Ks 2016.502
handl.nr 3474
Arbetsmiljöverket — Resultat av inspektionen 15 juni 2016 på medborgarservice
sociala enhet Tierps kommun.
Dnr Ks 2016.1
handl.nr 3489
Uppsala kommun, Räddningsnämnden - Perioduppföljning april 2016 (RÄN2016-0004) )
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Edp 2015.2147

§ 113

Antagande av ny detaljplan DP 1053 för Vallskoga, del av Tierp 2:1
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna granskningsutlåtandet för Vallskoga DP 1053 - del av fastigheten
Tierp 2:1.

Rå
Ene

.11'

• -

els e_ 2.ol4,- 09 - ly

e.

(9")
att anta detaljplan DP 1053 — Vallskoga, för del av fastigheten Tierp 2:1 i enlighet
med Plan- och bygglagen 5 kap 27 § (2010:900).
Bakgrund
Utskottet samhällsbyggnad gav 2015-12-16 § 170 Fysisk planering (numera
Samhällsutbyggnadsenheten) i uppdrag att påbörja en planutredning för ersättning
av detaljplan för del av fastigheten Tierp 2:1. Planområdet berörs av stadsplanerna
D119 och D131 vilka reglerar det berörda området som park samt park eller
plantering.
Planens syfte är dels att möjliggöra för ett tillskott av bostäder i den västra delen
av planområdet. Dels att möjliggöra för en något bredare markanvändning i
planområdets östra del i form av bostäder, vård samt skola.
I kommunens gällande översiktsplan (ÖP 2010-2030) anges förtätning av
köpingen som en önskvärd utveckling, vilket ett förverkligande av planförslaget
möjliggör för. Planförslaget bedöms inte strida mot gällande översiktsplans
riktlinjer och rekommendationer.
Ett första förslag till detaljplan (samrådshandling) arbetades fram och godkändes
av Utskottet samhällsbyggnad 2016-01-26 § 8. Samråd hölls mellan perioden 3
februari - 29 februari år 2016. De yttranden som inkom sammanställdes och
bemöttes i en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna arbetades planhandlingarna
om till ett granskningsförslag och godkändes av Utskottet samhällsbyggnad 201605-17 §59. Granskning hölls mellan perioden 1 juni till 11 juli år 2016. De
yttranden som inkom har sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande
och utifrån de inkomna synpunkterna har planhandlingarna arbetats om till ett
antagandeförslag.
forts.
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§ 113 forts.
Detaljplanen upprättas i enlighet med Plan- och bygglag 2010:900. Planprocessen
följer ett så kallat standardförfarande.
Beslutsunderlag
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning innehållande genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse
Fastighetsförteckning
Trafikutredning
Granskningsutlåtande
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
En konsekvens är att kommunen står för hela kostnaden av planarbetet. Kostnader
kommer att tillkomma för reglering av nya bostadsfastigheter samt anläggande av
förlängning av befintlig och tillkomst av ny gata. Planarbetet finansieras genom
planavgift tas ut i samband med bygglov. Detaljplanen möjliggör även för
försäljning av ca 15 stycken tomter. Ett förverkligande av planförslaget kan
innebära ökade skatteintäkter för kommunen till följd av fler invånare.
Ärendet behandlades på utskottet samhällsbyggnad den 23 augusti 2016
§ 105.
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Planer 2011.59

Antagande av ny detaljplan DP 1010, Kv Lejonet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna granskningsutlåtandet för DP 1010 — Kv. Lejonet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplanen DP1010 — Kv. Lejonet för Tierp 1:50, 21:1, 21:2, 21:3, 21:4,

24:1, 24:4, 24:5, 24:6, 24:7 samt del av Tierp 1:1 i enlighet med Plan- och
bygglagen 5 kap. 27 § (2010:900).
Bakgrund
2015-06-17 § 58 uppdrog Utskottet samhällsbyggnad Fysisk planering (nuvarande
Samhällsbyggnadsenheten) att påbörja en utredning för ersättning av detaljplan
för fastigheterna Tierp 24:5, 24:6 och del av Tierp 24:1 samt Tierp 24:7. Syftet
med planförslaget är att skapa förutsättningar för förtätning av Tierps köping
genom att möjliggöra för bostäder och centrumverksamhet i köpingens centrum.
Ett samrådsförslag arbetades fram vilket Utskottet Samhällsbyggnad godkände
samt uppdrog Fysisk planering att hålla samråd (2015-12-16 § 171). Samråd hölls
och de synpunkter som inkommit sammanställdes och bemöttes i en
samrådsredogörelse. Ett reviderat planförslag (granskningshandlingar) arbetades
fram och ställdes ut för granskning i enlighet med utskottet samhällsbyggnads
beslut (2016-05-17 § 58). De yttranden som inkommit under granskningen har
sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande och ett reviderat planförslag
arbetats fram (antagandehandlingar).
Detaljplanen upprättas i enlighet med Plan- och bygglag 2010:900 inklusive de
ändringar och tillägg som medföljde lag 2014:900 Planprocessen följer ett så
kallat utökat förfarande.
forts.
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§ 114 forts
Beslutsunderlag
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning innehållande genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Kulturhistoriska utredningar
Bullerutredning
Riskutredning
Geoteknisk utredning
Skuggmodell
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Planens genomförande innebära kostnader för kommunen i form av omdaning av
Södra Esplanadens gator och trottoarer, liksom anläggandet av en gång- och
cykelväg i Södra Esplanadens allé. Vidare tillkommer kostnader för de för planen
nödvändiga fastighetsregleringar som kommunen ansvarar för. På sikt kan ett
förverkligande av planen leda till ökade skatteintäckter för kommunen genom en
kraftig ökning av bostäder och lokaler för centrumverksamhet.
Ärendet behandlades på utskottet samhällsbyggnad den 23 augusti 2016
§ 106.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall på utskottet samhällsbyggnads förslag.
Protokollsanteckning
Centerpartiet vidhåller vikten av att behålla det gröna stråket, Södra Esplanaden, i
enlighet med tidigare lämnad synpunkt från Centerpartiet i remissomgången —
Catarina Deremar (C).
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Dnr Ks 2016.677

Attestreglemente för Tierps kommun

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa det nya attestreglementet att gälla från och med 1 november 2016
samt att samtidigt upphäva det nu gällande attestreglementet fastställt av
kommunfullmäktige §68/2009.
Bakgrund
Kommunens reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner,
attestreglementet, som fastställdes av kommunfullmäktige 2009 bör revideras med
hänvisning till striktare krav när det gäller internkontroll m.m.
Beslutsunderlag
Förslag till nytt attestreglemente
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Dnr KS 2016.507

Taxor inom den gemensamma räddningsnämndens område

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa föreslagna taxor att gälla från och med 2017-01-01 enligt lagen

(2003:778) om skydd mot olyckor och enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga
och explosiva varor.
Bakgrund
Den 16 juni 2016 inkom förslag till beslut från den gemensamma
räddningsnämnden angående taxor inom den gemensamma räddningsnämndens
område. Ärendet skickades till Tierps kommun, Uppsala kommun och
Östhammars kommun. Reglerna i 8 kap. regeringsformen möjliggör att viss
angiven föreskriftsrätt kan delegeras till kommun. Ett sådant bemyndigande finns
för kommuner i 3 kap. och 5 kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)
och i 36 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
Räddningstjänsten drivs i form av en gemensam nämnd för Uppsala, Östhammar
och Tierps kommuner, varje kommun skall anta den taxa som skall gälla i
kommunen, enligt förslaget kommer samma taxa att gälla i alla tre kommunerna.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens arbetstutskott den 23 augusti 2016
§ 73.
Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll Räddningsnämnden Uppsala kommun beslut 2016 § 35
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Dnr KS 2016.470

§ 117

Remissvar gällande revidering av förbundsordningen för
Samordningsförbundet Uppsala län

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslaget av förbundsordning för Samordningsförbundet Uppsala län

utan anmärkning.
Bakgrund

Samordningsförbundet Uppsala läns aktuella förbundsordning behöver revideras
och förtydligas. Med anledning av detta har ett nytt förslag på förbundsordning
skickats ut till samtliga medlemmar och det ska godkännas av respektive
kommunfullmäktige. I det nya förslaget listas följande fem punkter som de
viktigaste ändringarna i Samordningsförbundets förbundsordning:
1. Mandattiden för styrelseledamöter föreslås räknas från och med 1 april
året efter det att val till kommuner och landsting har ägt rum, vilket är en
anpassning till finsamlagen. I nuvarande ordning utses ledamöter från
1 januari året efter ordinarie val. Till medlemmarna hemställs att
mandattiden för nuvarande styrelseledamöter förlängs till 31 mars 2019.
2. En valberedning föreslås tillsättas där Landstinget är sammankallande.
3. Revisorerna föreslås få rätt att i styrelsen väcka ärenden rörande
granskningen av förbundet.
4. Revisorsersättare tas bort. Landstinget föreslås utse två gemensamma
revisorer för kommunernas och Landstingets räkning. Mandattiden för
revisorer förtydligas.
5. Tvister föreslås avgöras i allmän domstol istället för genom
skiljeförfarande.
forts.
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§ 117 forts.
Utöver dessa förändringar finns även följande förändring:
7 § - Punkt 7 om förbundets uppgift att "fatta beslut om former för
personalorganisationernas delaktighet" har strukits eller trillat bort (se
kommentar i bifogad fil).
8 § - Styrelsen har inte längre rätt att anställa personal för administrativa
uppgifter.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens arbetstutskott den 23 augusti 2016
§ 74.
Beslutsunderlag
Följebrev till förslag till ny förbundsordning
Förslag till ny förbundsordning
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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,
1. bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Uppsala, Heby, Håbo,
Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar kommuner, med Uppsala
kommun som värdkommun, från och med den 1 januari 2019,
2. anta bifogat reglemente för den gemensamma överförmyndamämnden,
3. anta bifogat förslag till avtal om samverkan,
4. överförmyndarnämnden i Uppsala län samt Håbo kommun, för tiden 1
januari 2017 — 31 december 2018, samverkar om en gemensam
överförmyndarförvaltning, samt
5. godkänna avtal om samverkan om en gemensam
överförmyndarförvaltning
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Tierps kommun beslutade § 112/2010 att vara med i en
gemensam överförmyndarnämnd för Heby, Knivsta, Tierps, Uppsala, Älvkarleby
och Östhamnars kommun. Man antog då ett reglemente och ett avtal om
samverkan.
Håbo kommun har nu hemställt om att få ingå i en gemensam
överförmyndarnämnd. Det är inte möjligt att ändra driftform under löpande
mandatperiod. Det innebär att det inte är möjligt att bilda en gemensam
överförmyndamämnd med Håbo kommun som medlem förrän efter nästa val till
kommunfullmäktige. Det föreligger dock inget hinder mot att berörda kommuner
redan nu fattar beslut om ändrad driftform, med verkställighet den 1 januari 2019,
dvs. efter nästa val till kommun-fullmäktige. Inte heller föreligger det något
hinder mot att Håbo kommun, redan fr.o.m. 1 januari 2017, inleder samarbete med
den gemensamma nämnden om en gemensam kansliorganisation för
överförmyndarfrågor.
Överförmyndarnämnden i Uppsala län och Håbo kommun har kommit överens
om en gemensam överförmyndarförvaltning, till dess en gemensam
överförmyndarnämnd med Håbo kommun som medlem, har bildats.
forts.
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§ 118 forts

Överförmyndarnämnden har skickat förslag till reglemente för den nya
gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län och förslag på en ny
överenskommelse. Därutöver översändes ett förslag till avtal mellan den
nuvarande gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län och Håbo
kommun om samverkan om en gemensam överförmyndarförvaltning för tiden
2017-01-01 — 2018-12-31.
Beslutsunderlag
Missiv - Gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län
Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd - nytt förslag
Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd - nuvarande
Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd — nytt förslag
Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd — nuvarande
Avtal om gemensam överförmyndarförvaltning
Motivering
Följden av beslutet blir att Uppsala, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och
Östhammar kommuner inrättar en gemensam nämnd för
överförmyndarverksamhet fr.o.m. den 1 januari 2019, samt att Håbo kommun
kommer att ingå i den gemensamma kansliorganisationen fr.o.m. den 1 januari
2017.
Att Håbo kommun kommer med i kansliorganisationen och nämnden medför inga
ökade kostnader för Tierps kommun. I förslaget på nytt avtal under "§ 7
kostnadsfördelning" står det mer än det gör i det nuvarande avtalet. Det är dock
ingenting i paragrafen som är nytt, det är endast en beskrivning och ett
förtydligande gällande hur man redan idag och tidigare har beräknat.
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Dnr Ks 2016.487

§ 119
Cykelplan för Tierps kommun

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta cykelplanen för Tierps kommun, samt
uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en prioriteringslista för gång- och
cykelvägar inom det statliga vägnätet.
att

Bakgrund
Behovet av att ta fram en cykelplan är stort eftersom Tierps kommun sedan
tidigare inte har någon cykelplan. Att kommunen har en cykelplan är viktigt för
att kunna göra insatser som ska främja cyklandet i kommunen och för att kunna
göra cykeln till ett mer konkurrenskraftigt transportmedel jämfört med bilen. Som
det står i den nya visionen för Tierps kommun från 2015 så är utbyggda kollektiva
transporter, gång- och cykelvägar, goda bytespunkter mellan trafikslag och
utbyggd digital infrastruktur det som gör att hela kommunen kan leva.
Syftet med cykelplanen är att utreda det befintliga kommunala cykelvägnätet i
Tierps kommun samt att ta fram riktlinjer för hur utvecklingen av cykelvägnätet
bör ske. Ett av målen med kommunens översiktsplan 2010 -2030 är att minska de
korta bilresorna bland annat genom bra cykelvägar i Tierps kommun.
Enkäter har skickats ut till allmänheten gällande cykelvanor under våren 2015. De
synpunkter som inkom under Tierps trafikantdag 2013 har också beaktats.
Cykelplanen har även varit ute på remiss 15 maj — 30 juni 2016 och återkoppling
på samtliga inkomna synpunkter återfinns i dokumentet.
Ärendet behandlades på utskottet samhällbyggnads sammanträde den 23 augusti
2016 § 122.
Beslutsunderlag
Bilaga 1, Cykelplan för Tierps kommun
Motivering
För att kommunen ska kunna säkerställa att cyklandet främjas i kommunen är det
viktigt att ha ett antaget dokument som grund. Genom att anta cykelplanen kan
kommunen planera för framtida cykelbanor för att bidra till ett sammanhängande
cykelvägnät samt öka säkerheten för oskyddade trafikanter.
forts.
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§ 119 forts
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
I Samhällsbyggnads investeringsbudget för 2016 finns utförandet av gång- och
cykelvägar inräknat och utförandet kommer att ske löpande. Större åtgärder
kommer att planeras och budgeteras för nästkommande år.
Framsidan
Den nuvarande bilden på framsidan är från Mostphotos och visar en cykelbana i
Stockholm. Denna bild kommer att bytas ut mot en lokal bild från Tierps köping.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall på utskottet samhällsbyggnads förslag.
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Dnr KS 2016.678

Boendeplan bostad med särskild service för vuxna enligt 9:9 § LSS 20162030

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa förslag till Boendeplan bostad med särskild service för vuxna enligt

9:9§ LSS 2016-2030.
Bakgrund
Tierp kommuns plan för ekonomi och verksamhet 2015-2017
Enligt plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2015-2017 ska en plan
för boenden för personer med funktionssättning upprättas. Tierps kommun fick år
2011 stimulansmedel för en förstudie Från villa till vad- bostadsbehov för äldre] ,
som ingick i regeringsprogrammet Bo bra på äldre dår. 2012 fastställdes Tierps
kommuns Översiktsplan (ÖP) och år 2013 fastställdes Bostadsförsörjningsplan
2013-2025. 2014 fastställdes Boendeplan för äldre i Tierps kommun 2015-2035.
Syftet med utredningen är att ta fram ett underlag som kan ligga till grund för en
god och långsiktig planering av bostäder för personer med funktionsnedsättning
insatser enligt 9:9§ LSS.
Ärendet behandlades på utskottet arbete och omsorg sammanträde den 23 augusti
2016 § 29.
Beslutsunderlag
Boendeplan bostad med särskild service för vuxna enligt 9:9 § LSS 2016-2030

Bostadsplanering http://www.tiero.se/kommun-och-politik/lcvalitet-och-utveckling/bostadsplanering.html
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Dnr KS 2016.407

§ 121

Strategi för integration i Tierps kommun
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna strategin för integration i Tierps kommun till kommunfullmäktige
för ställningstagande.
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Tierps kommun beslutade i februari 2015 § 4/2015 att
tillsätta en fullmäktigeberedning för integrationsfrågor. I beslutet utsågs ledamöter
till beredningen och en tidsplan samt uppdrag för beredningen fastställdes.
Beredningen har under perioden mars 2015 till september 2016 arbetat med att ta
fram en strategi för integration för Tierps kommun. Det dokument som
kommunfullmäktige ska besluta gällande är Strategi för integration i Tierps
kommun. Övriga dokument är underlag till strategin.
Beslutsunderlag
• 1. Strategi för integration i Tierps kommun
• 2. Förslag på hur Tierps kommun ska uppnå målen
• 3. Beslut kommunfullmäktige § 4/2015
• 4. Sammanställning av integrationsberedningen arbete 2015-2016
• 5. Utredning — Globalt till lokalt integrationsarbete
• 6. Kartläggning — Tierps kommuns arbete med integration våren 2015
• 7. Sammanställning av enkätsvar — Enkät om föreningars och församlingars
arbete med integration i Tierps kommun
• 8. a b Affisch och annons om föreställningen med Kjell Kampe
• 9. Sammanställning synpunkter efter föreställning med Kjell Kampe - Vad är
viktigast för att förbättra integrationen i Tierps kommun?
10.
Medborgardialog kring utkast till integrationsstrategi för Tierps kommun
•
- Dialogcafä i Tierp den 27 april 2016
• 11. a b c Utskick om att lämna synpunkter till gruppledaren för respektive
partigrupp i kommunfullmäktige, kommunens verksamhetschefer och
personer som verksamhetscheferna och ledamöterna i beredningen pekar ut
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§ 122
Återapport av ej besvarade motioner

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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 fullmäktiges sammanträden i januari och augusti.
Av förteckningen framgår att följande motioner är obesvarade den 31 augusti
2016:
Motion om: Läktare till konstgräsplanen — Urban Blomster (V) och Marlene
Larsson (V)
Motion om: Sätt Tierps kommun på den digitala informations- och turistkartan —
Anna Ahlin (C)
Motion om: Sänkta arvodesnivåer för gruppledare — Joakim Larsson (SD)
Motion om: Barnomsorg med små barns behov och föräldrars valfrihet i fokus —
Åsa Sikberg (M), Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M).
Motion om: Namngivning av gator och offentliga platser — Anna Ahlin (C)
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Dnr KS 2016.407

Svar på motion angående läktare till konstgräsplan i Tierp ställd av
Vänsterpartiet
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att uppdra till kommunstyrelsen att inleda en dialog med Nordupplands
fotbollsallians gällande frågan om läktare.
Bakgrund

Vänsterpartiet i Tierp har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit
• Att en mindre läktare byggs vid konstgräsplanen i Tierp.
• Att det sker i samarbetet med föreningarna.
• Att uppdraget att genomföra går till byggprogrammet på gymnasieskolan.
På arenan spelas matcher med herr-, dam och ungdomar. Matcherna drar publik
och därför borde det finnas någon form av mindre läktare eller bänkar för
publiken. Ärendet behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 15
september 2015 § 74.
Motivering

Konstgräsplanen i Tierp är en föreningsägd anläggning som ägs av Nordupplands
fotbollsallians. Alliansen är ett samarbete med kommunens fotbollsföreningar.
Planen är väl använd och utnyttjas dessutom flitigt på dagtid av skolor i
kommunen. För skolans del utgår en hyra från Utbildning. Vi ser positivt på att
någon form av sittplatser för publiken byggs, utrymme för mindre läktare finns
utmed planens långsidor.
Vi kan inte fatta beslut om att göra ändringar i form av om- eller tillbyggnad på en
anläggning kommunen själva inte äger. Det är viktigt att föreningarna själva styr
över och utvecklar sina anläggningar utifrån deras egna möjligheter. Med
hänvisning till detta föreslås att kommunstyrelsen inleder en dialog med
Nordupplands fotbollsallians gällande frågan om läktare.
Beslutsunderlag

Motion: Läktare till konstgräsplanen i Tierps kommun, Urban Blomster (V) och
Marlene Larsson (V)
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Ärende 9 på kommunstyrelsens dagordning 6 september 2016
Reservation
Härmed anmäls reservation till förmån för eget yrkande
att återremittera ärende 9 med uppdrag att även beskriva vilka negativa konsekvenser det
innebär för Tierps kommun med en ny regional indelning utifrån en demokratisk aspekt,
vilket saknas i remissvaret

Ärende 12 KS 2016-09-06
Ändringsyrkande
-Att ålägga byggherren ta bort skärmtaket. I övrigt ska full byggsanktionsavgift enligt plan- och
bygglagen tas ut för två takkupor.

Bakgrund:
I den ursprungliga ansökan om bygglov fanns ett skärmtak inritat som i bygglovet inte beviljades
eftersom det överskred fastighetens byggrätt. Byggherren har trots detta byggt ett skärmtak. Det är
alltså från början bedömt att skärmtaket strider mot detaljplanen. Därmed bör skärmtaket rivas.

Reservation ärende 12 KS 2016-09-06
Reservation till förmån för eget yrkande:
-Att ålägga byggherren ta bort skärmtaket. I övrigt ska full byggsanktionsavgift enligt plan- och
bygglagen tas ut för två takkupor.

