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§ 1 
Dnr KS/2022:58  
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan.  
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§ 2 
Dnr KS/2022:31  
 
Information 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar  
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Anna Persson, chef Planering och myndighet, informerar om: 

- Beslut från länsstyrelsen gällande överklagan av beslut om bygglov 
för nybyggnad av enbostadshus, garage och uterum  

- Beslut från länsstyrelsen gällande överklagan av beslut om 
föreläggande att vidta åtgärder angående strandskydd 

- Beslut från länsstyrelsen om samråd enligt miljöbalken och 
kulturmiljölagen för anläggande av solcellspark  

- Chef för Tillväxt och samhällsbyggnad. 
 
Henrik Jokijärvi, chef Miljö och hälsoskyddsenheten informerar om: 

- Lägesrapport gällande fastigheterna i Tobo 
- Beslut från länsstyrelsen gällande överklagan av beslut om att avslå 

ansökan om att inrätta en avloppsanläggning 
- Beslut från länsstyrelsen gällande överklagan av beslut om förbud 

mot att ta emot och/eller hantera schaktmassor och avfall. 
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§ 3 
Dnr KS/2022:90  
 
Information - Årshjul utskottet samhällsbyggnad 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anna Persson, enhetschef Planering och myndighet, informerar om förslaget 
till årshjul för utskottet samhällsbyggnad.  
 
För att tydliggöra de återkommande årshändelserna inom utskottet 
samhällsbyggnads ansvar har verksamheten fått i uppdrag att ta fram ett 
förslag till årshjul. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Förslag till årshjul utskottet samhällsbyggnad 
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§ 4 
Dnr KS/2022:93  
 
Information - Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsplaner samt 
Tierps kommuns medverkan i pilotprojektet 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2020–2021 genomförde de fem vattenmyndigheterna samråd om 
förslag till distriktsvisa åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och 
miljökvalitetsnormer för perioden 2021–2027. Tierps kommuns har nu fått 
ta del av den sammanställning som Vattenmyndigheterna tagit fram utefter 
de synpunkter som kom in under samrådet.  
 
Havs- och vattenmyndigheten genomför under 2021-2023 Pilotprojekt för 
ekosystembaserad havsförvaltning i Sverige. Tierps kommun kommer 
tillsammans med Söderhamns kommun att bidra med varsin halvtidstjänst 
för att projektleda pilotprojektet för Södra Bottenhavet. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Presentation – information om vatten- och havsförvaltning 
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§ 5 
Dnr KS/2022:25  
 
Information om pågående planarbeten 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar  
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anna Persson, chef Planering och myndighet, informerar om informerar om 
statusen i pågående planarbeten samt prioriteringar i arbetet med 
detaljplaner under våren. 
 
Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor. 
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§ 9 
Dnr KS/2021:564  
 
Uppföljning av tillsynsplaner tertial 3 2021 - miljöbalken, 
livsmedelslagen, alkohollagen, tobakslagen samt 
läkemedelslagen 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att godkänna rapporten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt tidigare beslut ska tillsynsplanerna för miljöbalken, livsmedelslagen, 
alkohollagen, tobakslagen och läkemedelslagen följas upp. Detta ska göras 
tertialsvis i utskottet samhällsbyggnad samt jävsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Uppföljning av tillsynsplaner tertial 3 - 2021 - miljöbalken  

livsmedelslagen  alkohollagen  tobakslagen samt läkemedelslagen 
 
Beslutet skickas till  

• Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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§ 10 
Dnr KS/2021:90  
 
Uppföljning av tillsynsplan för plan- och bygglagen i Tierps 
kommun 2021 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att godkänna rapporten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt tidigare beslut ska tillsynsplanen för plan- och bygglagen följas upp 
regelbundet. Detta ska göras årsvis i utskottet samhällsbyggnad samt 
jävsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Uppföljning av tillsynsplan enligt plan- och bygglagen, Tierps 

kommun 2021 
 
Beslutet skickas till  

• Chef Planering och Myndighet 
• Tillsynssamordnare bygglovkontoret 
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§ 11 
Dnr KS/2022:44  
 
Tillsynsplan för alkohollagen, lag om tobak och liknande 
produkter samt läkemedelslagen i Tierps kommun 2022-2023 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta Tillsynsplan för alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter 
samt läkemedelslagen i Tierps kommun 2022-2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt alkohollagen ska kommunen upprätta en 
tillsynsplan som ska ges in till Länsstyrelsen. Kommunen har tillsyn över 
efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av 
alkoholdrycker samt tillsyn över detaljhandeln med folköl. Tillsynsplanen 
innefattar även lagen om tobak och liknande produkter samt kommunens 
tillsyn inom läkemedelslagen. 
 
Tillsynsplanen ska beslutas av den eller de kommunala nämnder som har 
ansvar för tillsynen. I Tierps kommun är det kommunstyrelsen respektive 
jävsnämnden som har tillsynsansvaret. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Tillsynsplan för alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter 

samt läkemedelslagen i Tierps kommun 2022-2023 
 
Beslutet skickas till  

• Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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§ 12 
Dnr KS/2022:44  
 
Tillsynsplan och behovsbedömning för miljöbalken och 
strålskydd i Tierps kommun 2022-2024 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta Tillsynsplan och behovsutredning för miljö- och hälsoskydd och 
strålskydd i Tierps kommun 2022-2024. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 1 kap 6 § miljötillsynsförordning (SFS 2011:13) om tillsyn enligt 
miljöbalken ska det hos kommunen som är en operativ tillsynsmyndighet 
finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela 
ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om 
tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år. Enligt 
7 § ska kommunen föra ett register över de tillsynsobjekt som behöver 
återkommande tillsyn. 
 
Kommunen ska enligt 8 § varje verksamhetsår upprätta en samlad 
tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken 
och grundas på den behovsutredning som avses i 6 § och det register som 
avses i 7 §.  
 
Tillsynsplanen ska beslutas av den eller de kommunala nämnder som har 
ansvar för tillsynen. I Tierps kommun är det kommunstyrelsen respektive 
jävsnämnden som har tillsynsansvaret. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Tillsynsplan och behovsutredning för miljö- och hälsoskydd och 

strålskydd i Tierps kommun 2022-2024 
 
Beslutet skickas till  

• Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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§ 13 
Dnr KS/2022:44  
 
Tillsynsplan och behovsutredning för offentlig 
livsmedelskontroll i Tierps kommun – 2022-2024 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta Tillsynsplan och behovsutredning för offentlig livsmedelskontroll i 
Tierps kommun 2022-2024. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen som är en operativ tillsynsmyndighet ska för varje 
verksamhetsår upprätta en kontrollplan som omfattar myndighetens 
ansvarsområde enligt tillämplig lagstiftning inom livsmedelsområdet. 
Kraven finns bland annat i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 882/2004. 
 
Plan för offentlig livsmedelskontroll 2022-2024 i Tierps kommun baseras på 
en behovsutredning som beskriver vilka behov och resurser som behövs för 
att utföra den offentliga kontroll inom livsmedelskedjan som kommunen 
planerar att genomföra. 
 
Behovsutredningen och planen ska beslutas av den eller de kommunala 
nämnder som har ansvar för kontrollen. I Tierps kommun är det 
kommunstyrelsen respektive jävsnämnden som har kontrollansvaret. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Tillsynsplan och behovsutredning för offentlig livsmedelskontroll i 

Tierps kommun – 2022-2024 
 
Beslutet skickas till  

• Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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§ 14 
Dnr KS/2022:45  
 
Tillsynsplan för plan- och bygglagen i Tierps kommun 2022 
 
Beslut 
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta Tillsynsplan för plan- och bygglagen i Tierps kommun 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden har tillsyn över att byggherren fullgör sina skyldigheter 
enligt plan- och bygglagen, PBL, och dess föreskrifter. 
Byggnadsnämndens tillsynsansvar anges i 11 kap 2,3 §§ PBL och omfattar i 
huvudsak de formella bestämmelserna i lovprocessen, byggprocessen och 
bruksskedet samt de materiella bestämmelserna vid lov och byggande.  
Med formella bestämmelser menas till exempel att en åtgärd inte får 
påbörjas utan startbesked och att utföra obligatorisk funktionskontroll av 
ventilationssystem. Med materiella bestämmelser menas krav som ställs på 
åtgärden som sådan till exempel utformningskrav, tekniska egenskapskrav, 
underhållskrav och krav på undanröjande av enkelt avhjälpta hinder. 
 
Byggnadsnämnden måste pröva alla anmälningar om tillsyn och ingripa om 
det finns skäl till det. Det framgår dock inte av plan- och bygglagstiftningen 
i vilken omfattning byggnadsnämnderna ska utöva egeninitierad och 
planerad tillsyn.  
Att ta fram en tillsynsplan är ett lämpligt sätt att systematisera 
tillsynsarbetet. I en tillsynsplan kan det till exempel anges inom vilka 
områden nämnden avser att prioritera sin tillsyn under det kommande året. 
Prioriteringen kan grundas på en behovs- och riskbedömning utifrån tidigare 
erfarenheter.  
Det finns inte något krav på att byggnadsnämnden ska ha en tillsynsplan 
men Boverket anser att effektivt tillsynsarbete förutsätter att det i så stor 
utsträckning som möjligt planeras och resurssätts i förväg.  En tillsynsplan 
skapar förutsättningar för att byggnadsnämnden som tillsynsmyndighet kan 
uppfylla skyldigheten att, enligt 8 kap 8 § PBF, regelbundet följa upp och 
utvärdera sitt tillsynsarbete. 

Beslutsmotivering 
Tillsynsplanen tydliggör byggnadsnämndens tillsynsarbete och möjliggör ett 
systematiserat och effektivt arbetssätt. 
 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet samhällsbyggnad 
2022-02-01 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

15 
 

Barnrättskonsekvenser 
Barn berörs direkt och indirekt av vår tillsyn. Tillsynen utförs enligt lag med 
syfte att förbättra livsmiljön för både barn och vuxna. Det kan handla om att 
tillse att lekparker uppfyller kraven på säkerhet. Att 
ventilationsanläggningar besiktigas kontinuerligt för att säkerställa en god 
inomhusmiljö i skolor och förskolor eller att offentliga lokaler är 
tillgängliga även för barn.   
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Tillsynsarbetet enligt plan- och bygglagen bedrivs av bygglovkontoret på 
enheten Planering och Myndighet.  
Den sammanlagda tiden för tillsyn under 2022, beräknat utifrån föreslagen 
plan, är 900 timmar vilket är strax under en heltidstjänst. 
Det finns inte någon bestämmelse som ger byggnadsnämnden möjlighet att 
ta ut avgift för sitt tillsynsarbete. De byggsanktionsavgifter som nämnden 
beslutar om tillfaller dock kommunen 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Tillsynsplan för plan- och bygglagen i Tierps kommun 2022 

 
Beslutet skickas till  

• Chef Planering och Myndighet 
• Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
• Tillsynssamordnare 
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§ 16 
Dnr KS/2021:921  
 
Svar på remiss - Handlingsplan klimatanpassning 2022-2027 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta remissvaret angående länsstyrelsens handlingsplan för 
klimatanpassning 2022-2027. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen i Uppsala län har upprättat en handlingsplan för arbetet med 
klimatanpassning utefter Förordning om myndigheters 
klimatanpassningsarbete (2018:1428). Handlingsplanen har skickats ut på 
remiss till ett antal aktörer i länet.  
 
Tierps kommun konstaterar att arbetet för att klimatanpassa samhället är en 
viktig fråga och att länsstyrelsen tar en ledande roll är mycket positivt.  
 
Tierps kommun anser att det generellt är stort fokus i handlingsplanen på att 
ta fram regionala kartunderlag, vilket är bra. Dock är det oroväckande att 
nästan ingen aktivitet i handlingsplanen leder till faktisk handling. Tierps 
kommun föreslår i remissvaret ett antal justeringar av aktiviteter samt 
förslag till nya aktiviteter som förhoppningsvis leder till mer handling.   
 
Då kommunerna äger mycket mark i och kring tätorter är klimatanpassning i 
samhällena i stort kommunens ansvar. Länets kommuner behöver dock 
prioriteringshjälp eftersom kommuner ofta har ett mer lokalt perspektiv och 
ibland behöver hjälp med att lyfta blicken. I de fall kommunerna inte 
planerar smart utifrån ett klimatanpassningsperspektiv anser Tierps kommun 
att länsstyrelsen bör arbeta mer uppsökande, och inte bara som ett 
kunskapsstöd. Istället för att endast låta kommuner ansöka om pengar för 
åtgärder borde länsstyrelsen kontakta länets kommuner och föreslå åtgärder, 
samt erbjuda hel eller delvis finansiering för detta. På så sätt blir det mer 
verkstad för klimatanpassningsarbetet i länet.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms på lång sikt påverkas positivt av beslutet då ett 
förbättrat arbete för klimatanpassning skapar ett mer robust samhälle för 
nästkommande generation.  
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Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 13.2 Klimatanpassa den fysiska 
planeringen för att begränsa klimatpåverkan och minska sårbarheten vid ett 
förändrat klimat. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Svar på remiss - Handlingsplan för klimatanpassning 2022-2027   
• Remiss - Handlingsplan för klimatanpassning 2022-2027  dnr 424-

7782-2021 
• Missiv Remiss Handlingsplan klimatanpassning 2022-2027  dnr 

424-7782-2021 
 
Beslutet skickas till  

• Länsstyrelsen i Uppsala län  
• Kvalitet och strategisk utveckling  
• Planering och myndighet  
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