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Tid och plats

Tisdag den 5 september 2017, kl. 13:00-14:00 i Kommunhuset, A-salen, Tierp

Paragrafer

98 - 117

Utses att justera

Erik kolm

Justeringens tid och
plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Bengt-Olov Eriksson (S), ordförande
Jonas Nyberg (S), 1:e vice ordförande
Anette Pettersson (S)
Viktoria Söderling (S)
Pia Wårdsäter (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)

Gunnar Jansson (S)

Lars-Göran Birkehom-Karlsen (M)

Torgny Helgesson (S)
Oskar Jonsson (MP)
Sylvia Lundholm (MP)
Carina Larsson (MP)

Alexander Karlsson (V)
Anna Ahlin (C)
Anna Grimberg (C)
Jim Blomstedt (M)
Sören Westerlund (SD)
Bengt Lindström (SD)

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän och övriga

Randi Graungaard, ställföreträdande kommunchef
Sara Stråfors, kommunsekreterare

Underskrifter
Sekreterare
Sara Stråfors
Ordförande
sson (S)

Bengt-0
i
Justerare
Erik Kolm (C)
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BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-09-05

Datum då anslaget sätts upp

2017-09- I

Datum då anslaget tas ned

2017-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierps köping

Paragrafer

98-

lo -b 7)

IL-7-

Underskrift
•

Sara Stråfors
Utdragsbestyrkande
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Dnr Ks 2017/501

Remiss - Regional Cykelstrategi för Uppsala län
Beslut

Kommunstyrelsens beslutar
att tillstyrka förslaget till Regional cykelstrategi för Uppsala län.
Bakgrund

Cykeln är ett viktigt transportsätt för skapandet av ett hållbart
transportsystem. Cykling är till stora delar en lokal och
regional företeelse men den utgör ofta en viktig del i hela resekedjan,
antingen som början och/eller slut på en längre resa. Därför är det av stor
vikt att det är lätt, säkert och tryggt att cykla till kollektivtrafiken, detta gör
också att fler får bättre tillgänglighet. I den Regionala cykelstrategi för
Uppsala län synliggörs vilka strategiska satsningar och insatser som krävs
för att stärka Uppsala län som en cykelregion, främja cykelkulturen och bli
en plats där cykeln är det naturliga färdmedlet för kortare och medellånga
resor och kombinationer med cykel-kollektivtrafik samt bil-cykel. Den
regionala cykelstrategin ska vara vägledande och utgöra underlag för den
framtida regionala infrastrukturplaneringen. Strategin ligger till grund för ett
framtida cykelavsnitt i länstransportplanen. Den ska också säkerställa att
effektiva investeringar i cykelinfrastruktur genomförs.
Motivering
Strategin som presenteras i den Regionala cykelstrategin är ett bra upplägg
för planerandet av framtida gång- och cykelvägar. Tierps kommun har en
del synpunkter, främst gällande lokalt intresse, som Region Uppsala bör
beakta innan den slutliga strategin fastställs. Kommunstyrelsen föreslås
därför tillstyrka yttrandet.
Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar på följande ändring i remissvaret:
att svaret på fråga 4 stryks i remissvaret.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Joakim
Larssons (SD) yrkande och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
Forts.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 98 forts.
Reservation
Joakim Larsson (SD) och Agneta Colantoni (SD) reserverar sig mot
beslutet.
Beslutsunderlag
• Remissversion - Regional cykelstrategi för Uppsala län
(RUN2017-007)
• Yttrande handläggare den 15 aug 2017, dnr KS 2017/501
• Kommunstyrelsens arbetsutskott § 71/2017
Beslutet skickat till
Chef Samhällsbyggnad
Region Uppsala

Ordf sign

Justerandes sign

gr

Sekr sig

Utcfragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/587

Remiss — Länsplan för regional transportinfrastruktur
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att med kompletterande tilläggsförslag tillstyrka förslaget till Länsplan för

regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018-2029.
Bakgrund

Region Uppsala har fått i uppdrag av regeringen att för Uppsala län revidera
länstransportplanen. Regeringen har i sitt direktiv gett Uppsala län den
största planeringsramen utanför storstadslänen vilket ligger på 1 657
miljoner kronor för perioden 2018-2029. Länstransportplanen bygger på åtta
mål som stammar från den regionala utvecklingsstrategin, nationella
transportpolitiska mål samt de fokusområden som regeringen lyfter fram i
sina direktiv samt sin proposition som godkändes av riksdagen i december
2016. En bättre sits samt remissen för den regionala cykelstrategin är också
viktiga utgångspunkter. Planens fokus är att stärka och utveckla ett hållbart
transportsystem genom förbättrad tillgänglighet till viktiga målpunkter,
inom och utom länet, ökade andelar transporter med kollektivtrafik, cykel
och gång samt åtgärder som främjar bostadsbyggande.
För att åtgärda mindre åtgärder vars brister inte är namnsatta och där åtgärd
bedöms kosta mindre än 25 miljoner kronor avsätts sammanlagt drygt 530
miljoner kronor. Länets kommuner har under februari 2017 inkommit med
förslag på brister som behöver åtgärdas till Region Uppsala. Dessa medel
ska användas till åtgärder som främjar hela-resan-perspektivet genom att de
ska koppla samman gång- och cykelvägar med prioriterade bytespunkter för
kollektivtrafiken. Medel har även avsatts för cykelåtgärder på kommunalt
och statligt vägnät.
Planen avsätter 10 miljoner till åtgärder som syftar till att förändra
människors användning av transportsystemet så kallade steg 1- och 2åtgärder enligt Trafikverkets fyrstegsprincip där steg 1 är tänk om och steg 2
är optimera.
forts.

Ordf sign

Justerandes sign

6

Sekr sign,
59:3
,

Utdragsbestyrkande
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§ 99 forts.
Planen avsätter även 10 miljoner kronor för åtgärder som bidrar till regional
utveckling enligt de mål i den regionala utvecklingsstrategin som inte
inrymmer kollektivtrafik, gång- och cykel samt trafiksäkerhet. Där föreslår
Tierps kommun att Ängskärs djuphamnsbrygga tas med i beaktning.
Motivering
Remissvaret tar upp objekt som är viktiga för en fortsatt utveckling i Tierps
kommun såsom Ängskärs djuphamnsbrygga samt stationsuppehåll för
Upptåget på sträckan Tierp — Gävle. I remissvaret föreslås även flera
generella punkter som är av nytta för Tierps kommun i länstranportplanen.
Yrkande
Catarina Deremar (C) yrkar på följande tilläggsförslag i remissvaret:
•

Väg 288 bör byggas ut med 100 km/h standard hela sträckan GimoBörstil.

•

Särskilt i de områden av länet som saknar järnväg är en god
tillgänglighet med väg nödvändig, både för persontransporter och
gods. Det har därför funnits en bred uppslutning kring ombyggnad
av väg 288. Vår uppfattning är att hela sträckan Gimo-Börstil bör
byggas som mötesfri landsväg med hastighetsstandard 100Iun/h.

•

Enskilda vägar bör lyftas - Åtgärdsområde Trafiksäkerhet bör, precis
som i nu gällande plan, heta Trafiksäkerhet och enskilda vägar. Det
bör där framgå att dessa medel kan användas för enskilda vägar när
det är av vikt för näringslivet.

•

Motivering: enskilda vägar har en stor betydelse och det bör finnas
möjlighet till medfinansiering från länstransportplanen. I den nu
gällande planenheten Potter Trafiksäkerhet och enskilda vägar, och
vi tycker att det inte finns ingen anledning att ändra på det.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Catarina
Deremars (C) yrkande och finner att Catarina Deremars (C) tilläggsförslag
bifalls.
Forts.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 99 forts.

Beslutsunderlag
• Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 20182029 remissversion (Dnr RUN 2017-0018)
• Yttrande handläggare den 15 aug 2017
• Kommunstyrelsens arbetsutskott § 72/2017
Beslutet skickat till
Chef Samhällsbyggnad
Näringslivsutvecklare
Kommunarkitekt
Region Uppsala

Ordf sign

Justerandes sign

.--.1

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 100

Dnr KS 2017/479

Remiss — Tierps vårdcentrum
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta yttrandet angående Tierps vårdcentrum.
Bakgrund

Fastighets- och servicenämnden, Region Uppsala, har den 2 maj 2017
skickat en begäran om yttrande angående Tierps Vårdcentrum.
Remissinsatserna är Sjukhusstyrelsen, Vårdstyrelsen och Tierps kommun.
Den 20 april 2016 beslutade Regionstyrelsen att genomföra en förstudie
avseende Tierps Vårdcentrum och eventuella ersättningslokaler för
verksamheten. Den 31 maj 2016 gav Regionstyrelsen ett uppdrag till
Fastighets- och servicenämnden att arbeta vidare med fastighetsutvecklingsplanen 2 och 3, där bland annat Tierps Vårdcentrum ingår.
Det finns önskemål från Primärvården och Folktandvården att ha
verksamheterna i lokaler närmare centrum, utanför Tierps Vårdcentrum.
Region Uppsala har genomfört en förstudie med alternativa lokaler och en
risk- och konsekvensanalys.
Motivering

Tierps kommun har tagit del av underlaget från Region Uppsala och
analyserat förslagen utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv och medborgarperspektiv.
Tierps kommun anser i första hand att Folktandvården och Primärvården
ska stanna kvar inom Tierps Vårdcentrum. Inget av de förslag på alternativ
placering som presenteras i förstudien kan mäta sig med Vårdcentrums
nuvarande läge. Region Uppsala äger en tomt i anslutning till den fastighet
som Vårdcentrum idag är placerat på. Tierps kommun anser att det bästa
alternativet, utifrån förstudien, är att bygga ett nytt Vårdcentrum för alla
verksamheter på den obebyggda tomten.

forts.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestytkande
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§ 100 forts.
Tierps kommun anser dock att man bör pröva ytterligare ett alternativ.
Trafikverket äger idag fastigheter längsmed järnvägen i norrgående riktning.
Tierps kommun föreslår att Region Uppsala, innan beslut fattas, ska utreda
om det är ett lämpligt alternativ till nuvarande läge för uppförande av ett
nytt Vårdcentrum. Fördelen med det alternativet är närheten till Tierps
station, samt att ytan är stor nog att rymma tillräckligt med
parkeringsplatser.
Beslutsunderlag

• Yttrande angående Tierps Vårdcentrum
• Remiss Tierps Vårdcentrum
• Förstudie Tierps Vårdcentrum — lokaliseringsutredning
• PM — Risk och konsekvensanalys Tierp vårdcentrum
• Kommunstyrelsens arbetsutskott § 73/2017
Beslutet skickas till
Fastighets- och servicenämnden, Region Uppsala
Utredare/utvecklare, Kvalitet och strategisk utveckling

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Ks 2017/569

Verksamhetsberättelse Närvård Tierp 2016
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Verksamhetsberättelse Närvård Tierp 2016.
Bakgrund
Kommunstyrelsen och Regionstyrelsen utser representanter till den politiska
styrgruppen för närvård, som tillsammans med chefsgrupp närvård leder
närvårdsutvecklingen i Tierp. Styrelserna delges årligen
verksamhetsberättelse om utvecklingen, och därmed samverkan inom hälsooch sjukvård, social omsorg och skola mellan region Uppsala och Tierps
kommun.
Beslutsunderlag
• Verksamhetsberättelse 2016 — Närvård
• Kommunstyrelsens arbetsutskott § 66/2017
Beslutet skickas till
Närvårdskoordinator

Ordf sign

usterandes sign

g

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/678

§ 102

Markanvisningsavtal Tierp Gyllby 1:58
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna markanvisningsavtalet gällande fastigheten
Tierp Gyllby 1:58 mellan Tierps kommun och Veconia AB.
Bakgrund
En markanvisning innebär att ett företag reserverar ett visst kommunägt
markområde. Det betyder att ingen annan kan köpa marken under
reservationstiden, men det är ingen garanti för att kommunen kommer att
sälja marken till just det företaget. Till grund för detta avtal ligger att
Veconia AB vunnit med högsta anbud och uppfyllt alla kommunens ställda
inlämningskrav. Överenskommelsen gäller ett attraktivt bostadsområde med
en aktör inom samma fastighet.
Motivering
Veconia AB och Kommunen skall tillsammans verka för att det ovan
angivna området som är planlagt enligt Ädp 350 bebyggs enligt givet anbud
på långsiktigt hållbart sätt.
Detta avtal innebär att Veconia AB har en option att ensam förhandla med
kommunen om hur Fastigheten ska exploateras. Avsikten är att Veconia AB
därefter får förvärva marken och genomföra byggnationen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Kommunen får en framtida intäkt på 1 950 000 kr.
Beslutsunderlag
• Markanvisningsavtal
• Detaljplankarta över området
• Fastighetsutdrag
• Anbud
• Kommunstyrelsens arbetsutskott § 73/2017
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsenheten

Ordf sign

sterandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Edp 2017/1238

§ 103

Byggsanktionsavgift för nybyggnad av komplementbyggnad på
fastigheten

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att byggsanktionsavgift tas ut med 13 216 kronor i enlighet med PBF 9 kap
6 § för påbörjat bygge utan startbesked.
Bakgrund

Sökanden har inkommit med en anmälan enligt PBL för att bygga en
bygglovsbefriad komplementbyggnad inrymmande förråd och gäststuga, ett
så kallat "Attefallshus". Den berörda fastigheten finns inom detaljplanelagt
område (DP 726) som anger att bebyggelse i området ska anpassas till den
norduppländska byggnadstraditionen i form, färg, material samt byggnadens
detaljer. I enlighet med PBL 2 kap 6§ ska det ställas krav på utformning
även vad gäller bygglovsbefriade byggnader. Ansökan gällde en
funkisbyggnad med pulpettak vilket inte kan ses så som någon
Norduppländsk byggnadstradition. Därför utfördes 2017-07-12 en kontroll
på platsen för att se hur en anpassning kan utföras. Vid besöket framkom att
byggnaden redan stod på plats. Således har bygget påbörjats utan
startbesked.
Motivering

Byggnaden har börjat uppföras utan starbesked och utan att anmälan
inkommit till Tierps kommun. Påbörjan av ett bygge som kräver anmälan
får enligt PBL 10 kap 3§ inte ske innan starbesked medgivits och i enlighet
med PBL 11 kap 51§ ska byggsanktionsavgift tas ut.
Byggnadens utformning och färgsättning följer inte norduppländska
byggnadstraditionen är olämplig, men kan godtas under förutsättning att
anpassning till områdets utformning görs. Det vill säga att byggnadens norra
och västra fasader ska målas i en mörk kulör liknande den på de befintliga
bodarna som frans på fastigheten och grannfastigheten. Detta skulle göra att
byggnaden mer upplevs som ett uthus som kan vara godtagbart i området
trots det befintliga pulpettaket. Den oregelbundna fönsterindelningen blir
mest iögonfallande på den södra fasaden som kommer att vara vänd in mot
huvudbyggnaden och således inte lika iögonfallande för de som passerar
genom den naturmark som finns bakom huset. Inte heller från gatan
kommer den att upplevas lika påtaglig.
forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sig

Utdragsbestyrkande
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§ 103 forts.
Krav på anpassad utformning ställs i enlighet med PBL 2 kap 6§.
Startbesked kan medges i enlighet med PBL 10 kap 23§ om ovan nämnda
anpassning utförs.
Beslutsunderlag
• Ansökan, situationsplan, fasadritningar.
• Besiktning på plats med foton
• Handläggarens yttrande
• Informationskarta
• Utskottet samhällsbyggnad § 110/2017
Beslutet skickas till
Sökanden
Fastighetsägare

Ordf sign

sterandes sign

g

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Ks 2017/93

§ 104

Ombudgetering Sam hällsbyggnadsenheten
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna omfördelning av beviljade investeringsanslag,

totalt 3 000 000 kr, inom Samhällsbyggnadsenheten.
Bakgrund
Vissa anslagna medel avsedda för nybyggnation av gång och cykelvägar
kommer att fördröjas till 2018 då Länsstyrelsen begärt utökade
undersökningar för planerade sträckor i Söderfors. Avsikten från
Länsstyrelsen är att säkerhetsställa att de planerade sträckorna inte påverkar
den kulturhistoriska miljön. Den utökade undersökningen kommer innebära
att det fysiska genomförandet fördröjs till år 2018.
Därmed begärs omfördelning av redan anslagna medel till att istället
utveckla lekplatser, enligt gällande lekplatsplan. De omfördelade medlen
går till att tidigarelägga utvecklingen av lekplatserna i orterna Månkarbo,
Skärplinge, Söderfors, Tierp och Karlholm,
Motivering
För att förhöja takten av utvecklingen av Tierps kommuns lekplatser begärs
omfördelning enligt följande:
Omfördelade investeringsprojekt:
Ans-12104
Vht-3100
Proj-1723

Chef Samhällsbyggnad
GatorNägar
Gång/Cykelvägar Söderfors

Totalt anslaget belopp år 2017 är 3 000 000kr.
Förbrukat belopp är 0 kr, varvid omfördelning begärs av 3 000 000 kr till
projekt 1707, Utveckling av lekplatser.

forts.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr signa

Utdragsbestyrkande

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

TIERPS

4

KOMMUN

2017-09-05

§ 104 forts.
Mottagande investeringsprojekt, 3 000 000kr:
Ans-12104
Vht -4110
Proj-1707

Chef Samhällsbyggnad
Lekplatser
Utveckling lekplatser

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Uppskattad kostnad för genomförande är 3 000 000 sek.
Beslutsunderlag
• Yttrande ombudgetering samhälisbyggnadsenheten
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsenheten

Ordf sign

lus erandes sign

g

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Ks 2017/717

Kommunbidrag gällande ensamkommande unga i asylprocessen som
fyllt 18 år

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att de av Migrationsverket till Tierps kommun anvisade ensamkommande
unga i asylprocessen som fyllt 18 men inte 21 år — och väntar på sitt första
asylbeslut — har rätt att beviljas fortsatt placering enligt 4 kap. 1 § SoL, samt
att beslutet ska tidsbegränsas till den 30 juni 2018.
Bakgrund
Regeringen har i höständringsbudgeten beslutat att tillföra ett tillfälligt
kommunbidrag. Detta kommer att fördelas proportionellt till kommunerna
utifrån hur många inskrivna asylsökande ensamkommande unga som väntar
på ett slutgiltigt avgörande i sitt asylärende. Pengarna kommer att betalas ut
till kommunerna under december 2017.
Fördelningsnyckeln baserar sig på antalet ensamkommande barn och unga
som antingen fyller 18 år mellan 1 juli 2017 och 30 juni 2018 eller är mellan
18 och 20 år och har ett placeringsbeslut enligt socialtjänstlagen. För Tierps
kommun rör det sig om 607 113 kronor.
Det tillfälliga kommunbidraget gör det således möjligt för kommuner att
låta de ensamkommande unga i asylprocessen, som fortfarande väntar på ett
beslut i sitt ärende, bo kvar i den kommun där de vistas.
Yrkande
Daniel Blomstedt (M) yrkar på följande tillägg till arbetsutskottets förslag
till beslut
att beslutet ska tidsbegränsas till den 30 juni 2018.
Joakim Larsson (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.
Forts.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sig

Utdragsbestyrkande
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§ 105 forts.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Joakim
Larssons (SD) avslagsyrkande och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
Ordföranden ställer proposition på Daniel Blomstedts (M) tilläggsyrkande
och finner att tilläggsyrkandet bifalls.
Reservation
Joakim Larsson (SD) och Agneta Colantoni (SD) reserverar sig mot
beslutet.
Beslutsunderlag
• Utskottet barn och ungdom § 34/2017
Beslutet skickas till
Verksamhetschef WO
Verksamhetsutvecklare WO, Erik Lundström

Ordf sign

Justerandes sign

6k_

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 106

Dnr Ks 2017/705

Val av ersättare i utskottet arbete och omsorg
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att utse Agnetha Andersson (V) till ny ersättare i utskottet arbete och
omsorg.
Bakgrund

Kommunfullmäktige har i § 79/2017 beviljat Marlene Larsson (V)
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i utskottet arbete och omsorg.
Beslutet skickas till

Agnetha Andersson
Sekreterare i utskottet arbete och omsorg
Lönecentrum
Troman
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Dnr Ks 2017.706

§ 107

Val av ersättare i Svealands kustvattenvårdsförbund
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att utse Eva Ezim (V) till ny ersättare i Svealands kustvattenvårdsförbund.
Bakgrund

Kommunfullmäktige har i § 79/2017 beviljat Marlene Larsson (V)
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i Svealands
kustvattenvårdsförbund.
Beslutet skickas till

Eva Ezim
Svealands kustvattenvårdsförbund
Lönecentrum
Troman

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign2

Utdragsbestyrkande

19 (35)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

TIERPS

4

KOMMUN

2017-09-05

§ 108

20 (35)

Dnr Ks 2017/718

Samarbetsavtal gällande projektet ECHO-zon Tierp
Beslut

Kommunstyrelsens beslutar
att uppdra till kommunchef att upprätta ett samarbetsavtal med Uppsala
universitet och Region Uppsala med syfte att Tierps kommun ska ingå i
projektet.
Bakgrund

Barnfetma och dess komplikationer har ökat epidemiskt i Europa enligt
WHO (world health organisation). Enligt undersökningen Liv och Hälsa
ung som nyligen genomförts i länet visar Tierp på högre siffror än länet i
övrigt avseende övervikt hos barn. Övervikt hos barn kan, utöver de risker
som finns med just övervikt, även ge andra negativa följder. Det är därför
viktigt att kommunen som ett led i folkhälsoarbetet främjar barn och ungas
hälsa och då som ett första steg fokuserar på problematiken kring övervikt.
Tierps kommun har fått en förfrågan från Uppsala Universitet om att ingå i
ett projekt tillsammans med Uppsala universitet och Region Uppsala
(Akademiska Sjukhuset) som har till syfte att minska barnfetma och
förbättra hälsan för barn i Tierps kommun. Projektet innebär bl a att ett
helhetsperspektiv tas på barnens situation vilket involverar många olika
aktörer såsom mödravårdscentral, barnavårdscentral, elevhälsa, förskola,
skola, kultur- och fritid, samhällsbyggnad mfl men även det privata
näringslivet.
Motivering

Arbete kring problematiken pågår i kommunens verksamheter men sker inte
samordnat och inte heller fokuserat. Tierps kommun vill med projektet dels
hitta arbetsformer för samverkan mellan olika aktörer och dels hitta nya
lösningar för att komma till rätta med problemet. Kommunstyrelsen förslås
därför Att uppdra till kommunchef att upprätta ett samarbetsavtal med
Uppsala universitet och Region Uppsala med syfte att Tierps kommun ska
ingå i projektet.
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§ 108 forts.
Projektet kommer att pågå under en längre tid, 6 år enligt uppgift från
Uppsala Universitet. Projektet kan komma att delvis finansieras av EUmedel om ansökan godkänns. För Tierps del kommer projektet i dagsläget
inte medföra några ökade kostnader då arbete kring problematiken redan
00
pågår.
Beslutsunderlag
• Yttrande angående Samarbetsavtal gällande projektet ECHO-zon
Tierp
Beslutet skickas till
Uppsala Universitet
Region Uppsala
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Dnr Ks 2017/716

Anmälan av ordförandebeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ta anmälan om ordförandebeslut till protokollet.
Bakgrund
Ett ordförandebeslut har fattats den 24 augusti 2017 med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt U005 avseende tillsättande av
särskild vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken.
Beslutet skickas till
Individ- och familjeomsorgen
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§ 110

Dnr Ks 2017/123

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
Bakgrund
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt 6 kap 35-37 §§ KL,
inklusive beslut som fattats med stöd av vidaredelegation.
Sammanställning över delegationsbeslut:
Bygglov
Handlingsid: KS 2017.4806
Period: 2017.05.20 — 2017.08.24
Miljö- och hälsoskydd
Handlingsid: KS 2017.4807
Period: 2017.05.20 — 2017.08.24
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser
Handlingsid: KS 2017.3946, KS 2017.4713
Period: Lista 5-7/2017
Bostadsanpassningsbidrag
Handlingsid: KS 2017.4714
Period: Lista 4-7/2017
Fastställande av faderskap
Handlingsid: KS 2017.4711
Period: 2017.05.23 — 2017.08.16
Färdtjänst och riksfärdtjänst
Handlingsid: KS 2017.4842
Period: 2017.05.18 — 2017.08.25
Delegationsbeslut Myndighetsgruppen Sociala enheten/IFO
Handlingsid: KS 2017.4715, KS 2017.4716
Period: Lista 5-6/2017
forts.
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110 forts.
Övriga delegationsbeslut, registrerade i Evolution
Handlingsid: 2017.4954
Period: Lista 5/2017, anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 5
september 2017
Beslutsunderlag
Delegationslistor från verksamheterna
Beslutet skickas till
Evelina Håkansson, Administrativ assistent Ledningsstöd
Kristina Matsson, Handläggare Bostadsanpassning IFO
Jenny Olsson, Chef Barn och Ungdomsenheten WO
Åsa Lindahl, Administrativ assistent IFO
Carina Norin, Administrativ assistent WO
Ann-Mari Sundin, Avgiftshandläggare WO
Susanne Heck, Administratör, WO
Linnea Haglund, Kansliet Medborgarservice
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§ 111
Delgivning av protokoll
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att delgivningen tas som en anmälan till protokollet.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat protokoll från
sammanträde
2017-06-20, §§ 58-67
2017-08-22 §§ 68 — 73

Utskottet arbete och omsorg har överlämnat protokoll från sammanträde
2017-06-20, §§ 20-24
2017-06-20, §§ 24-34 sekretess
2017-07-19, §§ 35-36 sekretess
2017-08-22, §§ 25-30
2017-08-22, §§ 37-54 sekretess
Utskottet barn och ungdom har överlämnat protokoll från sammanträde
2017-06-13, § 133 sekretess, omedelbar justering
2017-06-21, §§ 28-31
2017-06-21, § 134 sekretess, omedelbar justering
2017-06-21, §§ 135-185 sekretess
2017-08-23, §§ 32-38
2017-08-23, §§ 186-226 sekretess
Utskottet samhällsbyggnad har överlämnat protokoll från sammanträde
2017-05-30, §§ 60-67
2017-06-30, §§ 68-89
2017-08-01, §§ 90-95
2017-08-22, §§ 96-111
Kommunstyrelsen förhandlingsdelegation har överlämnat protokoll från
sammanträde
2017-05-24,§§ 12-19
Tierps Fjärrvärme AB har överlämnat protokoll från sammanträde
2017-06-21, §§ 1-8 — Styrelsemöte
forts.
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§ 111 forts.
Tierps Energi & Miljö har överlämnat protokoll från sammanträde
2017-05-03, §§ 1-9 — Styrelsemöte
2017-06-21, §§ 1-13 — Styrelsemöte
2017-07-06, §§ 1-7 — Styrelsemöte
AB Tierpsbyggen har översänt protokoll från sammanträde
2017-05-16, §§ 26-39
2017-06-15, §§ 40-53
Tierps kommunfastigheter AB har översänt protokoll från sammanträde
2017-05-17, §§ 24-35
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§ 112
Delgivning

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

Dnr Ks 2017/600
Revisorerna har översänt uppföljningen av granskningen av intern kontroll
avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av
leverantörsfakturor.
Dnr Ks 2017/1
Uppsala kommun har översänt granskning av bokslut per 2016-12-31
gällande Räddningsnämnden.
Dnr Ks 2017/1
Uppsala kommun haröversänt granskning av intern kontroll gällande
Räddningsnämnden.
Dnr Ks 2017/1
Länsstyrelsen Uppsala län har översänt en inbjudan till övning för länets
krisledningsnämnder.
Dnr Ks 2017/1
Region Uppsala har översänt kallelse och program inför sammanträde för
den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning samt länk till föregående
mötes protokoll.
Dnr Ks 2017/1
Östhammars kommun har översänt protokollsutdrag från
kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-13, § 69 — Avtal avseende
gemensam räddningsnämnd, utvärdering och beslut om fortsatt samarbete.
Dnr Ks 2017/1
Heby kommun har översänt protokollsutdrag från kommunstyrelsen
sammanträde 2017-06-17, § 99 — Kommunstyrelsen interna kontroll 2015
gällande avtalstrohet, återrapport.
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Dnr Ks 2017/689

Revidering av taxa avseende markpriser och införa vite vid
återlämning av mark

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa ny taxa för markpriser samt
att ta ut ett vite om 10 % av erlagd köpeskilling vid återköp av kommunal
mark samt
att den nya taxan med vite ska gälla från och med 1 november 2017 samt
att tidigare tagen taxa upphör att gälla vid samma datum.
Bakgrund
I Tierps kommun finns en stor efterfrågan på mark, både nya områden för
bostäder och verksamheter behöver kontinuerligt tas fram för att täcka det
behov och den efterfrågan som finns. Kostnaden för att ta fram nya områden
ska täckas av intäkterna.
Kommunen får också regelbundet förfrågan om att återlämna villatomter ett
antal villatomter som tidigare sålts, där köparen inte kunnat uppfylla
villkoret om att fastigheten ska vara bebyggd inom 2 år från tillträdesdagen.
Återlämning av kommunala tomter innebär ett merarbete och en merkostnad
för kommunen
Motivering
Syftet med taxan är att säkerställa en balans i kostnader och intäkter när
Tierp växer. För att ta fram de olika markpriserna har hänsyn tagits till att
olika typer av mark kräver olika åtgärder. De åtgärder som behövs tas med i
kalkylen för olika markområden är bland annat ursprungligt markinköp,
arkeologisk undersökning, geoteknisk undersökning, projektering och
genomförandet av infrastruktur och anläggandet av allmänna platser. Det
finns flera varierande faktorer som ska inkluderas beroende på området som
avses.
forts.
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§ 113 forts.
De områden som nyligen tagits fram för bostadsbyggande som Alvägen i
Örbyhus och Wallskoga i Tierp har visat ett behov av att justera markpriset
till att möta upp kostnaderna för att bygga ny infrastruktur och ta fram nya
områden.
Syfte med återtagningsavgiften är att återköp av kommunala mark, efter
ursprunglig försäljning, innebär ett merarbete och en merkostnad för
kommunen. Villkor ställs av kommunen vid försäljning för att säkerställa att
marken ska bebyggas inom 2 år. Om villkoren inte uppfylls så ska köparen
lämna tillbaka marken till kommunen för vidare försäljning till annan part.
Kommunen får kostnader dels för arbetstid vid hantering av återlämning
samt eventuell ny lagfartskostnad från Inskrivningsmyndigheten.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Bedömningen är att denna höjning av markpriset samt vite bör täcka
kommunens kostnader för exploatering, hantering och merarbete i samband
med återköp.
Beslutsunderlag
• Taxa avseende markpriser och återtagningsavgift
• Förslag till beslut
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Dnr Ks 2017/570

§ 114

Riktlinjer för exploateringsavtal
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta riktlinjer för exploateringsavtal.
Bakgrund

Riktlinjen ska tydliggöra hur Tierps kommun arbetar med exploateringsavtal i enighet med lagstiftningen som trädde i kraft 1 januari 2015. Planoch bygglagen (PBL) 6 kap 39 § anger:
"Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, ska kommunen anta
riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna
ska ange grundläggande principer för fördelning av intäkter och
kostnader för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som
har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå
exploateringsavtal."
Motivering
Exploateringsavtal är ett avtal mellan kommunen och en byggherre. Det
ingås mellan parterna om det är byggherren som äger den mark som ska
bebyggas. Ett exploateringsavtal är kommunens sätt att tydliggöra och
precisera detaljplanens intensioner och att i olika avseenden reglera
parternas åtaganden. Avtalet är också ett verktyg för att säkerställa att
kommunen får ersättning för de kostnader som kommunen har med
anledning av exploateringen.
Beslutsunderlag

•
•
•
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Riktlinjer för exploateringsavtal
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 67/2017
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Dnr Ks 2015/687

Bildande av kommunalt naturreservat - Källarberget
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklara Källarberget
som naturreservat med avgränsning enligt Beslutskarta Källarberget samt
att reservatet får namnet Naturreservatet Källarberget samt
att med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 § § miljöbalken ska föreskrifter angivna i

Beslut om bildande av Naturreservatet Källarberget gälla för naturreservatet
för att säkerställa syftet med reservatet samt
att ordningsföreskrifter utfärdade med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken ska
gälla omedelbart även om de överklagas samt
att med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt

miljöbalken, meddela bestämmelser för förvaltningen av reservatet genom
att fastställa Skötselplan Naturreservatet Källarberget samt
att Upplandsstiftelsen ska vara förvaltare av reservatet samt
att kungöra beslutet i Tierps kommuns författningssamling samt i
ortstidningarna Upsala Nya Tidning och Arbetarbladet.

Bakgrund
I samband med upprättande av en detaljplan vid Svartviken NO om
Fagerviken föreslog Fagervikens bygdegårdsförening att Källarberget bör
fredas. Området har stor betydelse för friluftslivet, värdefulla naturtyper,
intressanta geologiska och hydrologiska värden samt även kulturhistorisk
betydelse med den gamla lotsutkiken.
Tierps kommun fattade år 2009 ett principbeslut (KF 2009/38) om att
området skulle skyddas som kommunalt naturreservat. Utskottet
samhällsbyggnad beslutade 2016-10-04 § 133 att förelägga sakägare att
framställa eventuella synpunkter på förslaget till beslut och skötselplan
inom 31 dagar från delgivningsdagen, samt att lämna tillfälle till övriga att
yttra sig senast den 15 december 2016.
forts.
Ordf sign

usterandes sign

K

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

4

TIERPS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

KOMMUN

2017-09-05

32 (35)

§ 115 forts.

Förslaget till beslut och skötselplan ställdes även ut i kommunhuset och på
kommunens webbplats. Inkomna synpunkter har resulterat i mindre
justeringar av beslut och skötselplan. Nytt samråd bedöms inte behöva
genomföras.
Fastigheten, Sikhjälma 3:9, har förvärvats av Upplandsstiftelsen som också
ska ansvara för förvaltningen av naturreservatet i samarbete med Tierps
kommun.
Beslutsunderlag

• Beslut om bildande av Naturreservatet Källarberget
• Skötselplan Naturreservatet Källarberget
• Beslutskarta Källarberget
• Översiktskarta Källarberget
• Förvaltningskarta Källarberget
• Skötselområdeskarta Källarberget
• Kommunfullmäktiges beslut 2009-02-10 § 6, KF 2009/38
• Utskottet samhällsbyggnad § 111/2017
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§ 116
Redovisning av ej besvarade motioner
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna redovisningen.
Bakgrund

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 29 ska kommunstyrelsen två
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges sammanträden i februari
och september.
Av förteckningen framgår att följande motioner är obesvarade den 31
augusti 2017:
Motion - Stärk den lokala demokratin - vitalisera kommunfullmäktige i
Tierp — Daniel Blomstedt (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)
Motion - Starta ett ungdomsråd - på riktigt! — Sara Sjödal (C)
Motion - Bjud in ungdomar i Tierps kommun till kommunfullmäktige —
Lotta Carlberg (C)
Motion - Kommunen bör införa en digital brevlåda som stöder video och
bilder — Lotta Carlberg (C)
Motion - Stoppa Telias nedsläckning av kopparnätet! — Sara Sjödal (C) och
Lotta Carlberg (C)
Motion - Avgiftsfri kollektivtrafik för barn och ungdomar — Alexander
Karlsson (V)
Motion - Mer kulturinslag i det offentliga rummet - Öppna väggar —
Alexander Karlsson (V)
Motion - Stärk demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt
motverka hedersrelaterat våld och förtryck i Tierps kommun — Lars-Göran
Birkehorn Karlsen (M)
forts.
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§ forts.
Motion - Husnära vattenåtervinning vid nybyggnation — Lotta Carlberg (C)
Motion - Klädpolicy för Tierps kommuns verksamheter — Joakim Larsson
(SD)
Motion- Införande av ett mångkulturellt bokslut — Joakim Larsson (SD)
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Dnr Ks 2017/698

Rapportering av ej verkställda beslut från utskotten barn och ungdom
samt arbete och omsorg
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Bakgrund

Kommunen är skyldig att anmäla till inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast
tre månader efter beslut.
Föreligger underlag avseende rapportering per den 30 juni 2017 enligt § 28 f
LSS och 16 kap. 6 f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och
LSS.
LSS:

4 beslut gällande bostad med särskild service för vuxna är rapporterade som
ej verkställda
SoL:

1 beslut gällande avlastning/växelvård är rapporterat som avslutat utan att
verkställas.
1 beslut gällande avlastning/växelvård är rapporterat som ej verkställt.
1 beslut gällande hemtjänst är rapporterat som ej verkställt.
4 beslut om vård och omsorgsboende rapporterade som verkställda.
1 beslut gällande kontaktperson är rapporterat som ej verkställt.
2 beslut gällande kontaktfamilj är rapporterat som ej verkställda.
Beslutsunderlag

Utskottet barn och ungdom § 33/2017
Utskottet arbete och omsorg § 27/2017
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