SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-24

Tid och plats

24 april 2019, kl. 13:00-16:00 i A-salen, Kommunhuset, Tierps Köping

Paragrafer

61-83

Utses att justera

Carola Fredén

Beslutande
Ledamöter

Beslutande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän och övriga

Sara Sjödal (C), Ordförande
Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M), 1:e
vice ordförande
Lotta Carlberg (C)
Ann-Kristin Ringefors (KD)
Joachim Stormvall (MP)
Alfred Mujambere (L)

Viktoria Söderling (S) §§ 61-73 och
75-83
Jonas Nyberg (S)
Linda Friberg (S)
Torgny Helgesson (S)
Alexander Karlsson (V)
Joakim Larsson (SD)
Jonhas Åker (SD)

Carola Fredén (M)

Viktor Hage (S) §§ 61-72
Gunnar Jansson (S) §§ 73-83
Christina Holmström (S) § 74

Anna Ahlin (C)
Erik Kolm (C)
Gunilla Wisell (KD)

Gunnar Jansson (S) §§ 61-72
Christina Holmström (S) §§ 61-73 och
75-83
Agnetha Andersson (V)
Klas Jakobsson (SD)

Randi Graungaard, kommundirektör
Sara Stråfors, kommunsekreterare
Mikael Sjöberg verksamhetschef IFO § 62
Maria Berg, naturvårdshandläggare § 63

Underskrifter
Sekreterare
Sara Stråfors
Ordförande
Sara Sjödal
Justerande
Carola Fredén

1
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Sara Stråfors
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-24
Innehållsförteckning
Paragraf Rubrik

Dnr

Upprop
Val av justerare – Carola Fredén (M)
§ 61

Godkännande av föredragningslistan

2019/106

§ 62

Utbildning för kommunstyrelsen 2019 Individ och familjeomsorgen kl 13:0014:00

2019/72

§ 63

Information om kustplaneringsprojektet
KOMPIS kl 14:00-14:20

2019/152

§ 64

Information om Vallskoga förskola

2019/282

§ 65

Återrapportering om organiserade
företagsbesök

2019/280

§ 66

Återrapportering av åtgärdsplan av
reglering underskott

2019/287

§ 67

Projektform Fossilfritt 2030 2.0

2017/303

§ 68

Svar på revisionsrapport - Granskning
av lokalförsörjningsprocessen avseende
verksamhetslokaler

2018/1107

§ 69

Ombudgeteringar 2019

2019/209

§ 70

Överflyttning av drift och budget för
café Höga berget

2019/337

§ 71

Remiss - SOU 2018:74 Lite mer lika.
Översyn av kostnadsutjämningen för
kommuner och landsting

2019/201

§ 72

Byggsanktionsavgift för olovlig
byggnation

§ 73

Byggsanktionsavgift samt föreläggande
för olovlig yttre ändring av särskilt
värdefull förrådsbyggnad
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§ 74

Bygglov för ändring av kyrka, utvändig
ändring

§ 75

Överenskommelse och ansökan om
fastighetsreglering

§ 76

Antagande av detaljplan DP 362 Stängslan (Tobo)

§ 77

Revidering av delegationsordningen

2019/154

§ 78

Val till Brottsofferjourens referensgrupp

2019/101

§ 79

Redovisning av protokoll

2019/150

§ 80

Redovisning av delegationsbeslut

2019/58

§ 81

Delgivningar

2019/70

§ 82

Säkerhetspolicy för Tierps kommun

2019/229

§ 83

Policy för lika rättigheter och
möjligheter från
förhandlingsdelegationen.

2019/381
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-24

§ 61
Dnr 2019/106

Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.

Ordf sign

Justerandes sign

5

Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-24

§ 62
Dnr 2019/72

Utbildning för kommunstyrelsen av individ- och
familjeomsorgen (IFO)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Utbildning ges av Mikael Sjöberg verksamhetschef för individ- och
familjeomsorgen (IFO).

Ordf sign

Justerandes sign

6

Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-24

§ 63
Dnr 2019/152

Information om kustplaneringsprojektet KOMPIS
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Maria Berg, naturvårdshandläggare, informerar om KOMPIS som är ett
kustplaneringsprojekt som finansierats av Havs- och Vattenmyndigheten i
och med den havsplan som staten utför. Projektet har varit ett samarbete
mellan kustkommunerna från Östhammar i söder till Nordanstig i norr.
Även respektive region samt Upplandsstiftelsen har deltagit.
Projektet är nu avslutat och har resulterat i följande:
 Naturvärdesinventering av grunda havsvikar i Tierps och
Östhammars kommuner.
 En kustnära farled för fritidsbåtar från Grisslehamn till länsgränsen
mellan Gävleborg och Västernorrland.
 Besöksnoder intressanta för både båt- och landburna turister.
Detta är ett värdefullt planeringsunderlag som redan använts i andra projekt,
bland annat upprustningen av Ängskär och Äspskär samt i St. Olav
Waterway/Vikingaleden. Frågor kring den fortsatta förvaltningen av datat,
framför allt kartskikten, kvarstår.

Ordf sign

Justerandes sign
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Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-24

§ 64
Dnr 2019/282

Information om Vallskoga förskola
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga information till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör Randi Graungaard informerar om Vallskoga förskola.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande
Viktoria Söderling (S) yrkar
att en tidsplan tas fram för när nybyggnationen kan komma igång och
att en konsekvensanalys tas fram om hur förskoleverksamheten påverkas av
att en ny förskola inte byggs i enlighet med verksamhetsplanen för 2019.
Bifall
Alexander Karlsson (V) och Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till Viktoria
Söderlings (S) yrkande.
Sara Sjödal (C) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) yrkar bifall till
liggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
Beslutsunderlag
 Yttrande gällande byggande av Vallskoga Förskola

Ordf sign

Justerandes sign
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Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-24

§ 65
Dnr 2019/280

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

Ordf sign

Justerandes sign
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Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-24

§ 66
Dnr 2019/287

Återrapportering av åtgärdsplan av reglering underskott
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta åtgärdsplanen och att föreslå kommunfullmäktige göra detsamma,
samt
att ge kommundirektör Randi Graungaard i uppdrag att arbeta vidare med
åtgärdsplanen och återkomma med förslag på åtgärder till kommunstyrelsen
den 28 maj, om åtgärderna är av sådan art att kommunstyrelsen behöver ta
ställning, samt
att dagens struktur i form av skol- och förskoleverksamhet på nuvarande
orter ska bibehållas i förslagen till åtgärdsplan.
Reservation

Alexander Karlsson (V) och Joakim Larsson (SD) reserverar sig till
förmån för Alexander Karlssons (V) yrkande gällande andra att-satsen.
Alexander Karlsson (V) reserverar sig till förmån för Viktoria Söderlings
(S) tilläggsyrkande.
Viktoria Söderling (S) reserverar sig skriftligt till förmån för sitt eget
tilläggsyrkande. /Bilaga/
Sammanfattning av ärendet
På kommunfullmäktige den 9 april 2019 beslutades att kommunstyrelsen
fick i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske av 2018
års underskott som ska regleras senast inom de tre närmast följande åren,
samt att åtgärdsplanen ska återrapporteras på kommunstyrelsen den 24 april.
Beslutsmotivering

Förutom att kommunallagen kräver att en åtgärdsplan för reglering av
balanskravet ska ske och att denna ska antas av kommunfullmäktige så ska
åtgärdsplanen i enlighet kvintettens budgetdirektiv, som delgavs
kommundirektören den 4 april, särskilt beakta att förskole- och
skolstrukturen bevaras på de orter där de idag finns. Det är därför naturligt
att detta särskilt beaktas i detta uppdrag.
Ordf sign

Justerandes sign
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Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-24

Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande
Viktoria Söderling (S) yrkar avslag på den tredje att-satsen samt följande
tilläggsyrkande:
att de framtagna åtgärdsplanerna inte ska få negativa konsekvenser för
kvalitet inom vård och omsorg samt utbildning.
Alexander Karlsson (V) yrkar att den andra att-satsen ska ändras till:
att ge kommundirektör Randi Graungaard i uppdrag att arbeta vidare med
åtgärdsplanen och återkomma med förslag på åtgärder till kommunstyrelsen
den 28 maj
Bifall
Jonas Nyberg (S) och Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till Viktoria
Söderlings (S) avslagsyrkande och tilläggsyrkande.
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall på liggande förslag gällande första och
tredje att-saten. Men yrkar bifall på Alexander Karlssons (V) yrkande
gällande ändring av andra att-satsen.
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall på liggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Alexanders (V)
ändringsyrkande och yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt liggande förslag.
Ordföranden ställer sedan proposition på liggande förslag och Viktoria
Söderlings avslagsyrkande och yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt liggande förslag.
Ordföranden ställer slutligen proposition på liggande förslag och Viktoria
Söderlings tilläggsyrkande och yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt liggande förslag.
Viktoria Söderling (S) begär omröstning.

Ordf sign

Justerandes sign
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Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-24

Beslutsgång omröstning

Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag.
Följande omröstningsproposition godkänns:
 Den som vill avslå Viktoria Söderlings (S) tilläggsyrkande röstar ja.
 Den som vill bifalla Viktoria Söderlings (S) tillläggsyrkande röstar
nej.
Resultat:

Ja - 9 röster
Nej - 6 röster
Avstår - 0 röster
Omröstning verkställs och kommunstyrelsen beslutar avslå Viktoria
Söderlings (S) tilläggsyrkande. (Omröstningsprotokoll/bilaga/)
Beslutsunderlag
 Handläggarens tjänstutlåtande
 Beslut fullmäktige § 42/2019
 Åtgärdsplan reglering av 2018 års underskott
Beslutet skickas till
 Kommundirektör
 Redovisningschef

Ordf sign

Justerandes sign
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Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-24

§ 67
Dnr 2017/303

Projektform Fossilfritt 2030 2.0
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att gå med i BioDriv Öst projektform för Fossilfritt 2030 2.0.
Sammanfattning av ärendet
Under två år, från 2017 – 2019, har Tierps kommun varit delaktig i projektet
Fossilfritt 2030. Kommunen har inom ramen för projektet tillsammans med
externa aktörer samarbetat för att skapa hållbara lösningar i kommunens
samhällsplanering. Projektet ger kommunen tillgång till expertkunskap
inom fossilfria alternativ samt ger det tillgång till externa samarbetsformer
med kunskapsutbyten, projektsamarbeten och stöd genom
medfinansieringsansökningar och dylikt.
Beslutsmotivering

Tierps kommun har under december 2018 antagit utmaningen
Transportutmaningen, med syfte att bli fossilfri till år 2030. Kommunen har
ansökt, med hjälp av de organisationer som erhållits via projektet Fossilfritt
2030, om medfinansiering för ett biogastankställe och blivit beviljad denna
mycket tack vare extern aktörs expertis inom området.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Projektavgiften är 35 000 per år under de två år projektet pågår.
Beslutsunderlag
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 28/2019
 Handläggarens Tjänsteutlåtande
 Avsiktsförklaring Fossilfritt 2030 2.0
Beslutet skickas till
 Samhällsplanerare Trafik och Infrastruktur

Ordf sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-24

§ 68
Dnr 2018/1107

Svar på revisionsrapport - Granskning av
lokalförsörjningsprocessen avseende verksamhetslokaler
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna svaret på revisionsrapporten som sitt eget och skicka det till
kommunrevisionen.
Sammanfattning av ärendet
Tierps kommun har tagit del av PwC’s rapport i ovanstående ämne. Vi har
sedan tidigare gjort i princip samma bedömningar som revisorerna och har
därför vidtagit ett antal åtgärder sedan granskningen genomfördes.
Sedan granskningen av processen genomfördes under hösten 2018 har ett
antal ändringar skett inom organisationen. En ny budgetprocess håller på att
ta form och det arbetet kommer resultera i en ny utformning av budgetdokumentet (Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet) där
kommer tydligare beskrivningar och analyser av befolkningsunderlag, dess
inverkan på behov av verksamhetslokaler, drifts- och investeringsbudget
och liknande, som efterfrågas av revisorerna, finnas med. Dessutom har, i
samband med rekrytering av en ny fastighetssamordnare, innehållet i
tjänsten ändrats och har numera en tydlig strategisk inriktning. I tjänsten
ingår även uppdrag att se över styrdokumenten inom området.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Inga ekonomiska konsekvenser bedöms föreligga.
Beslutsunderlag
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 29/2019
 Handläggarens tjänstutlåtande
 Revisionsrapport avseende Granskning av
lokalförsörjningsprocessen avseende verksamhetslokaler med
bilagor
Beslutet skickas till
 Kommunrevisorerna och PWC
 Kommundirektör
Ordf sign

Justerandes sign
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Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-24

§ 69
Dnr 2019/209

Ombudgeteringar 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att i driftbudgeten överföra 600 tkr från Ansvar 66902 Strateg för utbildning
och arbetsmarknad, verksamhet 6403 Skolskjutsar grundskolan till Ansvar
13102 Chef Planering och Myndighet, verksamhet Trafikplanering, samt
att i driftbudgeten överföra 820 tkr från Ansvar 8810 Verksamhetschef IFO,
verksamhet 7721 Administration IFO till Ansvar 7692 Verksamhetschef
Bistånd, verksamhet 7112 Administration bistånd samt 75 tkr från Ansvar
8831 Chef IFO Administration center, verksamhet 7723 IFO administration
center till Ansvar 76101 Enhetschef Bistånd, verksamhet 7112
Administration bistånd.
Sammanfattning av ärendet
I samband med utarbetandet av driftbudget för 2019 beslutades att skapa en
samlad funktion för planering av skolresor genom resesamordnare placerad
vid Medborgarservice, Tillväxt och Samhällsbyggnad som finansieras via
ombudgetering från skolan till Medborgarservice.Inför 2019 överfördes
enheten Bistånd till Vård och Omsorg från Individ och Familjeomsorgen.
Vid överföringen av verksamheten i driftbudget 2019 saknades budgeten för
Bistånds övergripande kostnader för administration och enhetschefens lön.
Beslutsmotivering

Ombudgetering av driftmedel för de överförda verksamheterna är
nödvändig för att finansiera dessa.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Dessa ombudgeteringar görs inom beslutad budget för kommunens
nettokostnad, dvs det är ingen utökning av budgeterad nettokostnad.
Beslutsunderlag
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 30/2019
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Ombudgetering Resesamordnare
 Ombudgetering IFO VoO
Ordf sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-24

Beslutet skickas till
 Utbildningschef
 Chef Medborgarservice
 Chef Samhällsbyggnad
 Chef Individ och Familjeomsorg
 Chef Vård och Omsorg
 Ekonomienheten

Ordf sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-24

§ 70
Dnr 2019/337

Överflyttning av drift och budget för café Höga berget
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att flytta över driften av caféverksamheten Höga berget med tillhörande
budget på 300 tkr från Ansvar 676 Rektor Ro 6, verksamhet 6501 Övrig
administration gymnasieskolan till Ansvar 78302 Café Höga berget,
verksamhet 7341 Daglig verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Det har tidigare varit en samverkan kring caféet Höga berget och daglig
verksamhet. Daglig verksamhet har arbetstagare från vägvalet som arbetar
på Höga bergets café. Högbergsskolan har också haft egen personal
(lönebidragsanställning) för att kunna driva caféet. Högbergsskolan har
tidigare haft en medarbetare som ansvarat övergripande för caféet.
Medarbetaren har nu fått annan tjänst med andra arbetsuppgifter som gör att
denne inte kan finnas till hands för arbetstagarna som arbetar i caféet.
Det har inkommit önskemål från Högbergsskolans rektor om att Daglig
verksamhet ska ta över driften av caféet och då bemanna med
arbetshandledare som finns tillgänglig hela tiden för arbetstagarna. Daglig
verksamhet har dock inte personalbudget för att utöka med ny verksamhet. I
överenskommelse med Högbergsskolan kommer 300 000 kr att föras över
från Högbergsskolans budget till daglig verksamhets personalbudget.
Beslutsmotivering
Det är av stor vikt att caféet Höga berget drivs vidare då caféet är en viktig
mötespunkt för eleverna och lärarna på skolan. Det är också väldigt bra
arbetsuppgifter för arbetstagarna inom daglig verksamhet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
En förutsättning för att daglig verksamhet ska kunna ta över driften är att
Högbergsskolan lämnar över 300 tkr till daglig verksamhet för att finansiera
en arbetshandledare till caféet. Detta är överenskommet med
Funktionsrektor för Högbergsskolan. Finansieringen innebär överföring av
driftbudget från Gymnasieskolan till Funktionshindradeomsorgen.

Ordf sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-24
Beslutsunderlag
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 31/2019
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Bilaga - Överflyttning av drift och budget för café Höga berget
Beslutet skickas till
 Verksamhetschef Vård och Omsorg
 Områdeschef Funktionshindradeomsorgen
 Rektor Högbergsskolan
 Ekonomienheten

Ordf sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-24

§ 71
Dnr 2019/201

Remiss - SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Tierps kommun inte har några synpunkter gällande remiss: SOU 2018:74
Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och
landsting.
Sammanfattning av ärendet
Kostnadsutjämningen syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska
förutsättningar för alla kommuner och landsting/regioner att tillhandahålla
invånarna service oberoende av opåverkbara, strukturella förhållanden.
Systemet ska alltså inte utjämna för skillnader i ambitionsnivå
eller effektivitet. Kostnadsutjämningen är solidariskt finansierad inom
kommunsektorn och staten har ingen del i finansieringen, till skillnad mot
inkomstutjämningen. I direktiven anges att översynen ska överväga om det
nuvarande systemet i tillräcklig grad fångar upp större samhällsförändringar
och med anledning av detta eventuellt föreslå förändringar i de delmodeller
som finns, nya delmodeller eller om delmodeller ska utgå. Förslaget innebär
att profilen i hittillsvarande systemet som innebär att kostnadsutjämningen
omfördelar från kommuner med i genomsnitt stark socioekonomi, tät
bebyggelse och stor befolkning till kommuner med svag socioekonomi, gles
bebyggelse och liten befolkning förstärks.
Beslutsmotivering

För att bedöma utredningens konsekvenser för Tierps Kommuns krävs mer
kunskap om kostnadsutjämningen. Därför kan remissen inte besvaras.
Beslutsunderlag
 Handläggarens tjänstutlåtande
 Remiss SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn av
kostnadsutjämningen
Beslutet skickas till
 Regeringskansliet
Ordf sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-24

§ 74
Dnr EDP 2018-1893

Bygglov för ändring av kyrka, utvändig ändring
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja bygglov för utvändig ändring enligt ansökan, i enlighet med planoch bygglagen (2010:900) 9 kap 30 §,
att avgift tas ut med 2400 kr i enlighet med fullmäktiges taxa stycke A 2.68.
Jäv
Viktoria Söderling (S) anmäler jäv och deltar inte i överläggningen och i
beslut.
Beslutsmotivering
I det ursprungliga tjänstemannaförslaget föreslogs att sökande inte
beviljandes bygglov. Ärendet bereddes i utskottet samhällsbyggnad som
beslutade att förslå kommunstyrelsen att bevilja bygglov i enlighet med
utskottets yttrande med motivering. Kommunstyrelsen beslutar nu enligt
utskottet samhällsbyggnads förslag.
Beslutsunderlag
 Utskottet samhällsbyggnads yttrande inklusive bilagor
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 43/2019
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Handläggarens yttrande inklusive bilagor
Beslutet skickas till
 Medborgarkansliet för expediering till sökande med flera
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§ 75
Dnr 2019/248

Överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering
berörande Tierp 1:1 och Tierp 4:203 enligt bifogat avtal.
Sammanfattning av ärendet
I samband med upprättande av detaljplan för Siggbo Handelsområde (Dp
1055) och ersättning av detaljplan för Sydvästra Tierp (Dp 1037) finns
användning för gång- och cykelväg, dels längs länsväg 292 och även längs
Industrigatan. Mark för denna gång- och cykelväg behöver lösas in från
fastigheten Tierp 4:203. Kommunen har nu ingått avtal som avser
fastighetsreglering från Tierp 4:203 till Tierp 1:1 för att i samband med
arbetet med Siggbo Handelsområde och Siggbo Trädgårdsstad kunna
färdigställa den tänkta användningen.
Beslutsmotivering

I samband med att detaljplaner vinner laga kraft är det angeläget att
överenskommelse träffas med berörda fastighetsägare för att säkerställa
kommunens rådighet över mark som behövs för olika användningar i
detaljplanen genom markinlösen. Gång- och cykelvägen kommer att vara en
viktig länk mellan de centrala delarna av Tierp och Siggbo Handelsområde
när det färdigställts.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Utgifter för markinköp belastar ansvar 13103: Chef Förvaltning och
Genomförande, vht 2100 Markförsörjning, projekt 1341 Inköp/Försäljning
mark samt nettoexploatering för Dp 1037 samt Dp 1055.
Beslutsunderlag
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 44/2019
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering gällande
Tierp 1:1 och Tierp 4:203.
 Kartbilaga markinköp
 Dp 1055 samt Dp 1037
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Beslutet skickas till
 Medborgarkansliet
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§ 76
Dnr EDP 2016.1309

Antagande av detaljplan DP 362 - Stängslan (Tobo)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta ny detaljplan DP 362 – Stängslan (Tobo), för fastigheterna Pesarby
2:109, 2:129 m.fl. i enlighet med Plan- och bygglagen 5 kap. 27 §
(2010:900).
Beslutsunderlag
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 45/2019
 Handläggarens tjänsteutlåtande (2019-03-22)
 Plankarta med bestämmelser (2019-03-22)
 Planbeskrivning innehållande genomförandebeskrivning (2019-0322)
 Samrådsredogörelse (2018-12-10)
 Granskningsutlåtande (2019-03-22)
 Behovsbedömning inkl. checklista (2018-07-11)
 Barnchecklista (2018-08-27)
 Kulturhistorisk bedömning (2015-11-17)
 Fastighetsförteckning (2019-09-21, uppdaterad 2019-03-22)
Beslutet skickas till
 Medborgarkansliet för expediering till sökande med flera
 Planavdelningen
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§ 77
Dnr 2019/154

Revidering av delegationsordningen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt
föreliggande förslag,
att ändringen gäller från och med 24 april 2019.
Sammanfattning av ärendet
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten har
rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning.
Ändring av kommunstyrelsens gällande delegationsordning (KS § 22/2019)
föreslås med anledning av:
-Plan- och bygglagen, Miljöbalken samt Spellagen och dess förordningar
har ändrats.
-Omorganisation av Tillväxt och Samhällsbyggnads, som trädde i kraft
2019-01-01.
- Förslag till nya punkter som dels möjliggör utökad beslutsrätt för
tjänstemän men även möjlighet för utskottet att fatta beslut om
miljöpåverkan i planarbete. Förslag till nya punkter har gul-markerats i
texten nedan.
De föreslagna ändringarna innebär att vissa punkter justeras enbart gällande
nya titlar medan andra punkter föreslås ändras avseende ärende och lagrum.
Förslaget innebär även tillägg av ett antal nya punkter och att några punkter
föreslås tas bort.
I bilagan är samtliga föreslagna ändringar markerade i två färger där
rött = tas bort,
blått = läggs till.
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Utredning
Fliken Politik
Ushb000 Samhällsbyggnad
Förslag på ny punkt
Ärende: Besluta om genomförandet av detaljplanen, programmet eller
ändringen kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 7
§.
Lagrum, förordning: Miljöbalk (1998:808) (MB) 6 kap 7 §
Delegat: Utskottet samhällsbyggnad
Motivering: Lagändring medför att en ny punkt gällande miljöpåverkan i
planearbete behöver läggas till.
Fliken Tjänstemän
Generell ändring
Titeln Chef samhällsbyggnadsenheten ändras till Chef Tillväxt och
Samhällsbyggnad.
Titeln Enhetschef Kommunikationsenheten ändras till Områdeschef
Kundcenter, kost och service.
MiAl000 Alkohol, tobak, receptfria läkemedel, automatspel, lotterier
MiAl017, förslag att ta bort punkt.
Punkten ger möjlighet att fatta beslut om automatspel.
Motivering: Punkten har inget syfte då kommunen inte fattar beslut om
automatspel.
MiAl018, förslag att ändra lagrum, delegat och ersättare.
Tidigare ärende: Yttranden angående värdeautomatspel (Lotteriinspektionen
i Strängnäs)
Nytt ärende: Yttranden angående värdeautomatspel
Tidigare lagrum: Lotterilag (1994:1000) 44 §
Nytt lagrum: Spelförordning (2018:1475) 3 kap 11 §
Motivering: Lagrummet för kommunens möjlighet att yttra sig angående
värdeautomatspel har ändras.
MiAl019, förslag att ta bort punkt.
Punkten ger möjlighet att fatta beslut om lotteritillstånd.
Motivering: Ändring i lagrum gör att denna punkt inte längre är aktuell,
beslut om lotteritillstånd kan tas enligt föreslagen punkt MiAl020.
MiAl020, förslag att ändra lagrum, delegat och ersättare.
Tidigare lagrum: Lotterilag (1994:1000) § 17
Nytt lagrum: Spellag (2018:1138) 6 kap. § 9
Tidigare delegat: Kundansvarig 1, Kundansvarig
Ny delegat: Kundansvarig
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Tidigare ersättare: Kundansvarig 2, Företagslots/Enhetschef
Kommunikationsenheten
Ny ersättare: Områdeschef Kundcenter, kost och service
Motivering: Lagrummet för att fatta beslut om registrering av lotteri har
ändrats. Delegat ändras med syfte att förtydliga eftersom alla kundansvariga
har samma titel utan inbördes sifferbeteckning. Ersättare ändras med
anledning av förändrade titlar.
SaBy000 Bygglov
SaBy001, ändring av ärende
I nuvarande ärende finns delegation för nybyggnad av komplementbyggnad
med högst 200 m2 bruttoarea.
I förslag till nytt ärende föreslås ytan ökas till 300 m2 bruttoarea.
Motivering: Ändringen ger möjlighet för handläggare att ta beslut i ärenden
gällande större komplementbyggnader. Komplementbyggnad får inte
dominera över befintlig huvudbyggnad och får bara uppföras på redan
bebyggd fastighet.
SaBy003, ändring av lagrum
Tidigare lagrum: Plan- och bygglag (2010:900) (PBL) (PBL) 9 kap 8 §
första stycket 2-5
Nytt lagrum: Plan- och bygglag (2010:900) (PBL) (PBL) 9 kap 8 §.
Motivering: Punkten har tidigare hänvisat till valda delar av 8 §, besluts ska
fattas med stöd av hela paragrafen.
SaBy009, ändring av lagrum
Tidigare lagrum: Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 22 § första stycket,
Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 10 § första stycket.
Nytt lagrum: Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 22 § första stycket.
Motivering: PBF 6 kap 10 § Har upphävts genom förordning (2018:1543).
SaBy010, ändring av lagrum
Tidigare lagrum: Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 22 § första stycket,
Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap 10 § andra stycket.
Nytt lagrum: Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 22 § första stycket
Motivering: PBF 6 kap 10 § Har upphävts genom förordning (2018:1543).
SaBy011, ändring av lagrum
Tidigare lagrum: Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 27 §, Plan- och
byggförordning (2011:338) 6 kap 7 §
Nytt lagrum: Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 27 §.
Motivering: PBF 6 kap 7 § Har upphävts genom förordning (2018:1543).
SaBy018, ändring av lagrum
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Tidigare lagrum: Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 22 § första stycket 1,
10 kap 23-24 §§.
Nytt lagrum: Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 22 § första stycket 1, 10
kap 23-24 §§. Lag (2014:227) om färdigställandeskydd 3 §.
Motivering: Tillägg av lagrum för att i samma delegationspunkt kunna
besluta om förutsättningar i samband med beslut om startbesked.
SaBy019, ändring av lagrum
Tidigare lagrum: Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 22 § första stycket 2
Nytt lagrum: Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 22 § första stycket 2,
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 22 § första stycket
Motivering: Tillägg av lagrum för att kunna besluta om föreläggande i
samtliga ärenden.
SaBy020, ändring av ärende och ändring av lagrum
Tidigare ärende kompletteras med möjlighet till beslut om
färdigställandeskydd.
Tidigare lagrum: Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 23-24 §§.
Nytt lagrum: Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 23-24 §§. Lag
(2014:227) om färdigställandeskydd 3 §.
Motivering: Ändring av ärende och tillägg av lagrum för att i samma
delegationspunkt kunna besluta om färdigställandeskydd.
SaBy037, förslag att ta bort punkt.
Punkten ger möjlighet att besluta om färdigställandeskydd. Möjlighet att
besluta om färdigställandeskyddet föreslås läggas till i flera andra punkter
enligt ovan.
Motivering: Punkt gällande beslut om färdigställandeskydd föreslås utgå när
beslutsmöjligheten läggs till i flera andra punkter. Detta förenklar
beslutsfattandet eftersom det kommer krävas färre hänvisningar till olika
delegationspunkter.
Förslag på ny punkt
Ärende: Beslut om att avvisa för sent inkommet överklagande
Lagrum, förordning: 13 kap. 16 § första och andra styckena PBL
Delegat: Bygglovhandläggare
Ersättare: Chef Planering & Myndighet
Verksamhet: Medborgarservice
Motivering: Möjlighet för handläggare att fatta beslut i rättidsprövning.
Förslag på ny punkt
Ärende Beslut om förlängning av tidsbegränsat bygglov.
Lagrum, förordning: 9 kap. 33 § andra stycket PBL 9 kap. 33 a § andra
stycket PBL
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Delegat: Bygglovhandläggare
Ersättare: Chef Planering & Myndighet
Verksamhet: Medborgarservice
Motivering: Möjlighet för handläggare att fatta beslut om förlängning av
tidsbegränsat bygglov.
Förslag på ny punkt
Ärende: Beslut om att ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får
verkställas tidigare än fyra veckor efter att beslutet kungjorts enligt 9 kap.
41 a § PBL om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det.
Lagrum, förordning: 9 kap. 42 a § andra stycket PBL
Delegat: Bygglovhandläggare
Ersättare: Chef Planering & Myndighet
Verksamhet: Medborgarservice
Motivering: Möjlighet för handläggare att fatta beslut om tidigt
verkställande av åtgärd.
Förslag på ny punkt
Ärende: Beslut om att det inte behövs någon kontrollplan för
rivningsåtgärder.
Lagrum, förordning: 10 kap. 18 § andra stycket PBL
Delegat: Bygglovhandläggare
Ersättare: Chef Planering & Myndighet
Verksamhet: Medborgarservice
Motivering: Möjlighet att fatta beslut om att det inte krävs kontrollplan vid
rivning saknas i nuvarande delegationsordning.
Förslag på ny punkt
Ärende: Beslut om rättelseföreläggande, även föreläggande som förenas
med förbud mot att åter utföra bygglovspliktig åtgärd, dock utan vite.
Lagrum, förordning: 11 kap. 20 § PBL 11 kap. 32 a § PBL
Delegat: Bygglovhandläggare
Ersättare: Chef Planering & Myndighet
Verksamhet: Medborgarservice
Motivering: Möjlighet för handläggare att fatta beslut om
rättelseföreläggande och förbud om åtgärd, dock utan vite.
Förslag på ny punkt
Ärende: Beslut om rivningsföreläggande, dock utan vite.
Lagrum, förordning: 11 kap. 21 § PBL
Delegat: Bygglovhandläggare
Ersättare: Chef Planering & Myndighet
Verksamhet: Medborgarservice
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Motivering: Möjlighet för handläggare att fatta beslut om
rivningsföreläggande.
Förslag på ny punkt
Ärende: Beslut om ansökan om utdömande av vite.
Lagrum, förordning: 11 kap. 37 § tredje stycket PBL
Delegat: Bygglovhandläggare
Ersättare: Chef Planering & Myndighet
Verksamhet: Medborgarservice
Motivering: Möjlighet för handläggare att fatta beslut om att ansöka om
utdömande av vite. Beslut om utdömande kommer att kvarstå hos
kommunstyrelsen.
Förslag på ny punkt
Ärende: Besluta om ansökan om handräckning för tillträde eller för
genomförande av en åtgärd som avses med ett föreläggande som meddelats
med stöd av 11 kap. 19–25 §§ PBL.
Lagrum, förordning: 11 kap. 39 § PBL
Delegat: Bygglovhandläggare
Ersättare: Chef Planering & Myndighet
Verksamhet: Medborgarservice
Motivering: Möjlighet för handläggare att fatta beslut om att ansöka hos
kronofogdemyndigheten för handräckning gällande tillträde eller
genomförande av förelagd åtgärd.
Beslutsunderlag
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 46/2019
 Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till
 Administratör Ledningsstöd
 Chef planering och myndighet

Ordf sign

Justerandes sign

31

Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-24

§ 78
Dnr 2019/101

Val till Brottsofferjourens referensgrupp
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att som representanter till Brottsofferjouren Uppsala läns referensgrupp utse
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) och Mikael Sjöberg, verksamhetschef
familje- och individomsorgen, från och med den 24 april 2019 till och med
den 31 december 2022.
Sammanfattning av ärendet
Tierps kommun har sedan 1 januari 2019 en överenskommelse om idéburet
offentligt partnerskap (IOP) med Brottsofferjouren Uppsala län i syfte att
erbjuda invånarna i Tierps kommun samtalsstöd i en brottsutsatt situation.
Brottsutsatta, anhöriga och vittnen ska få stöd och vägledning när det gäller
polisanmälan, rättsprocess och försäkring- och ersättningsfrågor samt i
konteker med vårs, myndigheter och hjälporganisationer enligt intentionerna
i 5 kap 11 § socialtjänstlagen 2001:453 samt EU-direktivet ”Brottsoffren i
centrum”.
Stödsökande ska även erbjudas stöd inför, under och efter rättegång. Enligt
avtalet har Tierps kommun rätt till att dela i Brottsofferjourens
referensgrupp varför representanter nu föreslås.
Beslutet skickas till
 Brottsofferjouren Uppsala län
 Valda representanter
 Kommundirektör
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§ 79
Dnr 2019/150

Redovisning av protokoll
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Nedan redovisas protokoll från Tierps kommuns egna utskott, nämnder, råd,
beredningar och bolag under perioden från senaste
kommunstyrelsesammanträdet.
Dessa protokoll finns på www.tierp.se och läggs inte som bilaga i
redovisningen. Undantag är protokoll för kommunstyrelsens
förhandlingsdelegation och protokoll från bolagen som ligger med som
bilagor i redovisningen.
Protokoll Tierps kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde 9 april 2019
Utskottet samhällsbyggnad
Sammanträde 9 april 2019
Utskottet barn och ungdom
Sammanträde 10 april 2019, allmänt
Sammanträde 10 april 2019, sekretess
Utskottet arbete och omsorg
Sammanträde 8 april 2019, allmänt
Sammanträde 8 april 2019, sekretess
It-nämnden
Sammanträde 22 mars 2019

Ordf sign

Justerandes sign

33

Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2019-04-24
Lönenämnden
Sammanträde 22 mars 2019
Demokratiberedningen
Sammanträde 19 mars 2019
Sammanträde14 februari 2019
Sammanträde 17 januari 2019
Beredning för översiktsplan 2050
Sammanträde 10 april 2019
Sammanträde 25 mars 2019
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation
Sammanträde 12 april 2019
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§ 80
Dnr 2019/58

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen, samt
att vald justerare väljer två delegationsbeslut från delegationsbeslutspärmen
som ska redovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj 2019.
Sammanfattning av ärendet
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt kommunallagen, inklusive
beslut som fattas med vidaredelegation.
Kommunstyrelsen har i kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit
beslutanderätt till utskottet, ordföranden och tjänstemän. Beslutanderätt
kan också i vissa fall delegerats i separata kommunstyrelsebeslut.
Beslut fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen.
Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen:
Bostadsanpassningsbidrag
Handlingsid: KS 2019.1825
Period: Lista 3
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser
Handlingsid: KS 2019.1935
Period: 2019.03.01 – 2019.03.31
Parkeringstillstånd
Handlingsid: KS 2019.1828
Period: 2019.03.07 – 2019.04.05
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Färdtjänst
Handlingsid: KS 2019.1827
Period: 2019.03.08 - 2019.04.03
Handlingsid: KS 2019.1826
Period: 2019.02.02 - 2019.03.07
Handlingsid: KS 2019.1824
Period: 2018.11.14 - 2019.02.01
Fastställande av faderskap
Handlingsid: KS 2019.1934
Period: 2019.03.05 – 2019.04.05
Bygglov
Handlingsid: KS 2019.1937
Period: 2019.03.14 – 2019.04.10
Miljö- och hälsoskydd
Handlingsid: KS 2019.1938
Period: 2019.03.14 – 2019.04.10
Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution
Handlingsid: KS 2019.2099
Period: Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 24 april 2019, lista
3/2019
Beslutsunderlag
 Delegationsbeslutslistor från verksamheterna
Beslutet skickas till
 Berörda handläggare
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§ 81
Dnr 2019/70

Delgivningar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Följande handlingar redovisas som bilagor i utskicket:
Handlingsid KS 2019.1556
Handlingsid KS 2019.1489
Handlingsid KS 2019.1609
Handlingsid KS 2019.1611
Handlingsid KS 2019.1696
Handlingsid KS 2019.1732
Handlingsid KS 2019.1911
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§ 82
Dnr 2019/229

Säkerhetspolicy för Tierps kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa säkerhetspolicyn för Tierps kommun och att den gäller från och
med den 12 juni 2019 och revideras senast den 30 juni 2023.
Sammanfattning av ärendet
Säkerhetspolicyn talar om vilket ansvar och vilka uppgifter kommunens
verksamheter, bolag och politiska styre har för kommunens säkerhetsarbete.
Policyn ska revideras vid behov men ska ses över i sin helhet inför varje ny
mandatperiod. Sista datum finns angivet ovan samt i policyn. Detta för att
policyn ska vara uppdaterad efter omvärldsanalys, lokala förutsättningar,
regelverk och andra aspekter som är dynamiska. Det är viktigt att samtliga
tar sitt ansvar i arbetet och även förstår vilket ansvar var och en har gällande
säkerhetsarbetet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Inga ekonomiska konsekvenser bedöms föreligga.
Beslutsunderlag
 Beslut kommunstyrelsen arbetsutskott § 32/2019
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Säkerhetspolicy för Tierps kommun
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§ 83
Dnr 2019/381

Policy för lika rättigheter och möjligheter från
förhandlingsdelegationen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta policyn för lika rättigheter och skyldigheter för Tierps kommun,
samt
att policyn revideras senast 30 juni 2023.
Sammanfattning av ärendet
Denna Policy för lika rättigheter och möjligheter ersätter både Policy för
lika rättigheter och möjligheter som beslutades av KF 2010 (KF § 116/2010)
samt Riktlinjerna som beslutades av KS 2011(KS § 111/2011).
Till denna Policy har även ”Rutin för hantering av diskriminering,
trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling” utarbetats
som beskriver hur det förebyggande arbetet praktiskt ska gå till och vad som
ska göras om diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och
kränkande särbehandling inträffar.
Rutinen har behandlats i kommunens ledningsgrupp, samverkats i den
centrala samverkansgruppen och beslutats av kommundirektören. Rutinen
ska skyndsamt kunna revideras vid behov. Riktlinjen har delgivits den
centrala samverkansgruppen.
Beslutsmotivering

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har granskat dokumenten ”Policy för
lika rättigheter och möjligheter” som beslutades av KF 2010 samt
”Riktlinjerna för lika rättigheter och möjligheter” som beslutades av KS
2011.
DO bedömer att de handlingar som kommunen lämnat in inte uppfyller
kraven på sådana riktlinjer och rutiner som avses i 3 kap, 6 § i
diskrimineringslagen. I denna paragraf anges att arbetsgivaren ska ha
riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier,
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sexuella trakasserier och repressalier på grund av att arbetstagaren påtalat
brister eller medverkat vid utredning. Arbetsgivaren ska även följa upp och
utvärdera de riktlinjer och rutiner som finns.
De dokument som tidigare beslutats av KF och KS innehåller hänvisningar
till lagstiftning som inte längre gäller och har reviderats.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Inga ekonomiska konsekvenser anses föreligga.
Beslutsunderlag
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Beslut förhandlingsdelegationen § 8/2019
 Policy för lika rättigheter och möjligheter
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