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Tid och plats  15 november 2022, kl.13:00 - 14:20 i lilla A-salen, kommunhuset, 
Tierp 

Paragrafer § 107 - § 118 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-11-15  Anslaget tas ner: 2022-12-07 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Jonas Nyberg 
 

Beslutande   
 
 
 Ledamöter Jenny Lundström (MP) ordförande 

Jonas Nyberg (S) vice ordförande 
Yaqub Ahmed (C) 
Gunnar Jansson (S) 
 

 
 

Beslutande ersättare    
 
 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Sven Lokander (M) 
Elisabeth Rosengren (V) 
 

 
 

Tjänstemän och övriga Evelina Håkansson, sekreterare  
Lars Ingeberg, chef Medborgarservice 
Anna Persson, chef Tillväxt och samhällsbyggnad 
Henrik Jokijärvi, chef Miljö- och hälsoskydd 
Adam Nyström, chef Planering och myndighet och kommunarkitekt 
Taija Lindfors, kommunekolog 
Tomas Ulväng, VD Tierps Energi & Miljö AB §§ 107 och 109 
Anna Sjöberg Sjödén, verksamhetschef renhållning, gata och park och 
kundtjänst §§ 107 och 109 

   
Underskrifter 
 Sekreterare 
 
    Evelina Håkansson 
 
 
 Ordförande 
 
    Jenny Lundström 
 
 
 Justerande 
 
    Jonas Nyberg 
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Val av justerare Dnr  
 
§ 107 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:58  
 
§ 108 Information KS/2022:31  
 
§ 109 Information om arbetet med 

fastighetsnära insamling, avfallsplanen, 
VA-planen och nödvattenplan 

KS/2022:845  

 
§ 110 Sammanträdesplan 2023 KS/2022:84  
 
§ 111 Planbesked för ny detaljplan, Tierp EDP 2022-

1533 
 

 
§ 112 Förhandsbesked för ändring av garage, 

tillbyggnad 
EDP 2022-866  

 
§ 113 Strandskyddsdispens för förläggning av 

fiberkabel 
EDP 2022-878  

 
§ 114 Strandskyddsdispens för luckhus EDP 2022-

1472 
 

 
§ 115 Strandskyddsdispens för uppförande av 

bostadshus 
EDP 2022-
1043 

 

 
§ 116 (KS) Revidering av 

delegationsordningen - SHB 
KS/2022:75  

 
§ 117 (KS) Svar på remiss - Program för miljö 

och hållbarhet 2023-2026 för region 
Uppsala 

KS/2022:828  

 
§ 118 (KF) Taxa för grävtillstånd 2023 KS/2022:806  
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§ 107 
Dnr KS/2022:58  

Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan.  
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§ 108 
Dnr KS/2022:31  

Information 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar  
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Anna Persson, chef Tillväxt och samhällsbyggnad, informerar om: 

- Rörholmsbadet 
- Ny ägare av deponin på Karlholm Strand 
- Information om ändring av avgift i bygglovsärende 

 
Adam Nyström, chef Planering och myndighet och kommunarkitekt, 
informerar om: 

- Arbetet med översiktsplanen  
- Cyklistvelometern 2022 

 
Henrik Jokijärvi, chef Miljö och hälsoskyddsenheten, informerar om: 

- Båten utanför Karlholm Strand 
- Fastigheterna i Tobo 

 
Taija Lindfors, kommunekolog, informerar om:  

- Upphävt beslut gällande stansskyddsdispens för bastu och gäststuga 
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§ 109 
Dnr KS/2022:845  

Information om arbetet med fastighetsnära insamling, 
avfallsplanen, VA-plan och nödvattenplan 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
VD för Tierps Energi & Miljö AB, Tomas Ulväng, och verksamhetschef 
renhållning, gata och park och kundtjänst, Anna Sjöberg Sjödén, informerar 
om arbetet med fastighetsnära insamling samt revideringen av Tierps 
kommuns avfallsplan, VA-plan och nödvattenplan.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Presentation – Tidplaner FNI, VA, avfall 
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§ 110 
Dnr KS/2022:84  

Sammanträdesplan 2023 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar  
 
att godkänna följande sammanträdesdagar för år 2023: 
 
Tisdagen den 31 januari, klockan 13:00 
Tisdagen den 7 mars, klockan 13:00 
Tisdagen den 28 mars, klockan 13:00  
Tisdagen den 9 maj, klockan 13:00 
Tisdagen den 13 juni, klockan 13:00 
Torsdag den 24 augusti, klockan 13:00 
Tisdagen den 10 oktober, klockan 13:00 
Tisdagen den 14 november, klockan 13:00 
Tisdagen den 19 december, klockan 13:00 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för  
kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år  
2023. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum  
för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning.  
Förslaget har tagits fram i samråd med kommunstyrelsens presidium och 
ekonomienheten och med hänsyn till Tierps kommuns styrprocess som 
reglerar ekonomiska rapporter. Vidare har även förslaget tagit hänsyn till 
skolornas sport-, påsk och höstlov och inte föreslagit några 
sammanträdesdatum under dessa veckor.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

• Webbansvarig på ledningsstöd 
• Berörda chefer 
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§ 116 
Dnr KS/2022:75  

Revidering av delegationsordningen - SHB 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringen gäller från och med 20 december 2022. 
 
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.  
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och 
förordningar, uppdateras den regelbundet. 
 
De föreslagna ändringarna gäller punkter under rubriken Mi000 Miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd och SaBy000 Bygglov. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Förslag till ändringar i delegationsordningen 

 
Beslutet skickas till 

• Enhetschef Miljö- och hälsoskydd 
• Sekretariatet 
• Huvudregistrator 
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§ 117 
Dnr KS/2022:828  

Svar på remiss - Program för miljö och hållbarhet 2023-2026 för 
region Uppsala 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta remissvaret angående Program för miljö och hållbarhet 2023-2026 
för Region Uppsala.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I början av varje mandatperiod fastställer regionfullmäktige i Region 
Uppsala ett Program för miljö och hållbarhet för de kommande fyra åren. 
Tierps kommun har inbjudits att lämna ett remissvar på programmet. De tre 
övergripande miljömålen som identifierats är 1) Minskad klimatpåverkan, 2) 
Hälsosam och giftfri miljö och 3) Hållbar och effektiv resursanvändning.  
 
Tierps kommun välkomnar att Region Uppsalas program för miljö och 
hållbarhet innehåller tydliga och konkreta målområden som går att följa 
upp. I remissvaret ges förslag kring vissa ändringar och tydliggöranden, 
samt förslag till fler målområdet som i dagsläget saknas.  
 
Programmet identifierar upphandling som ett viktigt verktyg i Region 
Uppsalas hållbarhetsarbete. Tierps kommun anser att Region Uppsala och 
kommunerna i länet bör samverka för att ställa skarpa och enhetliga krav i 
vissa upphandlingar, vilket bör framgå i programmet.  
 
Tierps kommun saknar ett målområde kring livsmedel under rubriken om 
minskad klimatpåverkan och anser bland annat att Region Uppsala genom 
sin livsmedelsupphandling bör bidra till den regionala livsmedelsstrategin 
ÄT UPPsala län. Tierps kommun efterfrågar också att krav på fossilfria 
transporter ställs i fler upphandlingar än vad programmet i dagsläget 
föreslår.  
 
Tierps kommun föreslår att begreppet cirkulär ekonomi ska användas för att 
beskriva arbetet med hållbar och effektiv resursanvändning, i enlighet med 
den nationella strategin. Ett mål om minskat avfall bör sättas och fler 
produktkategorier bör innefattas i programmet så som möbler och textilier. 
Kommunen efterfrågar även en bredare ansats för Regionens arbete med 
biologisk mångfald i sina utemiljöer, så att det även innefattar 
klimatåtgärder och giftfri miljö.  
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Se remissvaret för fullständig redogörelse av Tierps kommuns förslag till 
ändringar i programmet.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms på lång sikt påverkas positivt av beslutet då ett 
förbättrat arbete för klimat och miljö i länet är nödvändigt för en hållbar 
samhällsutveckling. Barn och ungas synpunkter har inte samlats in i ärendet.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med flera av Tierps kommuns delmål kopplade 
till Agenda 2030 mål; 6 Rent vatten och sanitet, 7 Hållbar energi för alla, 12 
Hållbar konsumtion och produktion, 13 Bekämpa klimatförändringarna, 14 
Hav och marina resurser samt 15 Ekosystem och biologisk mångfald.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Remissvar - Program för Miljö och hållbarhet 2023-2026 för Region 

Uppsala 
• Program för miljö-och hållbarhet, Dnr RS2022-00185 

 
Beslutet skickas till 

• Region Uppsala 
• Utredare/utvecklare, Kvalitet och strategisk utveckling  
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§ 118 
Dnr KS/2022:806  

Taxa för grävtillstånd 2023 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att höja Taxa för grävtillstånd till 3000kr, samt  
 
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2023 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att gräva, schakta, sponta (stöd mur) eller göra liknande ingrepp i 
kommunens mark krävs ett särskilt så kallat grävtillstånd från kommunen. 
Tierps kommun har en befintlig taxa för detta ändamål som gäller till och 
med 31 december 2022.  
 
En översyn av taxa gällande för 2022 har genomförts. I översynen har 
kostnaderna för grävtillstånd jämförts med kommunerna Älvkarleby, Heby, 
Håbo och Knivsta kommun. Kommunerna Östhammar och Uppsala har 
tillfrågats men inte lämnat svar. 
Översynen visar att avgiften för tillstånd i ett ärende varierar mellan 1500 kr 
och 2168 kr. Det finns även en variation i vilken part som bekostar försyn 
och slutbesiktningar. I vissa kommuner bekostar entreprenör syn och 
besiktning men i flertalet kommuner står kommunen för denna kompetens 
och kostnad, så även i Tierp. 
Även den tid våra tjänstepersoner lägger på varje ärende har beaktats i 
översynen. Handläggningstimmar och timlön har beräknats utifrån ett 
snittvärde. Timlönen har beräknats utan personalomkostnader, enbart ren 
lönekostnad har beaktats. 
 
Beslutsmotivering 
För att få ett tillståndsförfarande som i mindre utsträckning är 
skattefinansierat utan till större del bekostas av avgift enligt taxa föreslås en 
höjning av avgiften för grävtillstånd till 3000 kr.  
Taxan föreslås gälla i fyra år med en årlig justering av konsumentprisindex 
(KPI). 
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Hantering och uppföljning av grävningar måste ske löpande med god 
kontroll annars riskerar man att kvaliteten på gator försämras väsentligt och 
medför stora kostnader för underhåll i framtiden. Det kommer framöver 
krävas mera resurser för ett upprätthålla god kontroll. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Taxa för grävtillstånd 2023 

 
Beslutet skickas till 

• Chef Tillväxt och samhällsbyggnad 
• Enhetschef Förvaltning och genomförande 
• Bredbandssamordnare 
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