
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-08

Tid och plats 8 september 2020, kl. 13:00 – 16:00, ajournering 14:40 – 15:00, i 
Kommunhuset, A-salen, Tierp

Paragrafer 122-153

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2020-09-09 Anslaget tas ner: 2020-10-01

Protokollets förvaringsplats Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Utses att justera Viktoria Söderling

Beslutande 
Ledamöter Sara Sjödal (C), Ordförande 

Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M), 
1:e vice ordförande
Lotta Carlberg (C)
Åsa Sikberg (M)
Ann-Kristin Ringefors (KD)
Alfred Mujambere (L)

Viktoria Söderling (S)
Jonas Nyberg (S)
Erica Aspgren Wallin (S)
Joakim Larsson (SD)
Jonhas Åker (SD)

Beslutande ersättare Agnetha Andersson (V)
Carola Fredén (M) § 131
Jenny Lundström (MP) §§ 122-130, 132-153                 
Gunnar Jansson (S)
Barbro Wiklund (S)
Agnetha Andersson (V)

Övriga närvarande
Ersättare Carola Fredén (M) via videolänk                   

Sarah Näslund (L) via videolänk

Tjänstemän och övriga Randi Graungaard, kommundirektör
Nicklas Rydgren, sekreterare 
Håkan Bergström, verksamhetschef Kultur- och fritid, § 123
Lena Fransson
Mikael Sjöberg, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg, § 124
Veikko Niemi, ekonomichef, § 125
Raluca Borcan, digitaliseringsstrateg, processtöd

Underskrifter

Sekreterare
Nicklas Rydgren

Ordförande
Sara Sjödal

Justerande 
Viktoria Söderling
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Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

Innehållsförteckning 

Paragraf Rubrik Dnr

Upprop

Val av justerare - Viktoria Söderling

§ 122 Godkännande av föredragningslistan 2020/42 5

§ 123 Information Utbildning Kultur- och 
fritid, Håkan Bergström, 
verksamhetschef

2020/51 6

§ 124 Information Individ- och 
familjeomsorg, Mikael Sjöberg, 
verksamhetschef

2020/43 7

§ 125 Ekonomisk information, Veikko 
Niemi, ekonomichef

2020/43 8

§ 126 Antagande av ny detaljplan DP 365 -  
Kvarnvägen

9

§ 127 Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 
i Tierps kommun 2020

2020/382 10 - 
11

§ 128 Rapport bolag 2020/571 12 - 
13

§ 129 Revisionsrapport - Granskning av 
biståndsbedömningen inom 
äldreomsorgen

2020/521 14

§ 130 Remiss - Strukturförändring och 
investering i hälso- och sjukvården - 
lärdom om exempel NKS (SOU 
2020:15), dnr S2020/03569/FS

2020/473 15 - 
16

§ 131 Objekt eller åtgärder - Länsplan för 
regional transportinfrastruktur i 
Uppsala län 2018-2029,

2020/520 17 - 
18

§ 132 Ombudgeteringar samt totalutgift 
investeringar

2020/643 19 - 
22

§ 133 Omställningskostnader - immateriell 
tillgång Tierp Arena

2020/659 23 - 
24
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Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 134 Omställningskostnader - Gamla 
brandstationen

2020/660 25 - 
26

§ 135 Anmälan av ordförandebeslut 2020/45 27

§ 136 SEKRETESS Anmälan av 
ordförandebeslut

2020/48 28

§ 137 SEKRETESS Nedläggning av 
faderskapsutredning

29

§ 138 SEKRETESS Nedläggning av 
faderskapsutredning

30

§ 139 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning - Miljö- och 
hälsoskydd

2020/49 31

§ 140 Redovisning av protokoll 2020/44 32 - 
33

§ 141 Redovisning av delegationsbeslut - 
September 2020

2020/105 34 - 
36

§ 142 Redovisning av inkomna beslut och 
skrivelser

2020/122 37

§ 143 Godkännande av entledigande och val 
av ny representant till Brottsofferjouren 
Uppsala läns referensgrupp

2020/25 38

§ 144 Godkännande av entledigande och val 
av ny ledamot och ordförande i 
kommunstyrelsens 
förhandlingsdelegation

2020/25 39

§ 145 Godkännande av entledigande och val 
av ny ledamot och 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott

2020/25 40

§ 146 Godkännande av entledigande och val 
av ny representant och ordförande i 
kommunalt näringslivsråd

2020/25 41

§ 147 Återrapportering av 
kommunfullmäktiges beslut om 
uppdrag till kommunstyrelsen

2020/123 42 - 
44
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Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 148 Redovisning av ej besvarade motioner 2020/87 45

§ 149 Riktlinje för serveringstillstånd 2020/644 46 - 
47

§ 150 Försäljning av gamla brandstationen 2020/256 48 - 
49

§ 151 Redovisning av ej verkställda beslut 
Utskottet barn och ungdom kvartal 1 
2020

2020/434 50 - 
51

§ 152 Redovisning av ej verkställda beslut 
Utskottet arbete och omsorg  kvartal 1 
2020

2020/435 52 - 
53

§ 153 Fortsatta åtgärder för att mildra 
effekterna för det lokala näringslivet 
med anledning av coronaviruset

2020/684 54 - 
56
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Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 122
Dnr 2020/42   

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan.
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Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 123
Dnr 2020/51   

Information Utbildning Kultur- och fritid, verksamhetschef 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef Utbildning kultur- och fritid, Håkan Bergström, 
informerar om verksamheten.
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§ 124
Dnr 2020/43   

Information - Individ- och familjeomsorg 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna,

att uppdra till utskottet Barn- och ungdom att återkomma till 
kommunstyrelsen, senast den 1 december 2020, med en fördjupad analys 
och förslag på åtgärder med anledning av volymökningar inom Barn- och 
ungdom, IFO.

Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkande
Jonas Nyberg (S) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar till utskottet Barn- och 
ungdom att återkomma till kommunstyrelsen, senast den 1 december 2020, 
med en fördjupad analys och förslag på åtgärder med anledning av 
volymökningar inom Barn- och ungdom, IFO.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef Individ och familjeomsorg Mikael Sjöberg informerar om 
verksamheten.
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§ 125
Dnr 2020/43   

Information - Ekonomi 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Veikko Niemi informerar.
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§ 126
Dnr EDP 2019-1502   

Antagande av ny detaljplan DP 365 -  Kvarnvägen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att anta ny detaljplan DP 365 – Kvarnvägen, för del av fastigheten Libbarbo 
8:1, i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. 27 §.

Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 92/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande (2020-05-19)
 Plankarta med bestämmelser (2020-05-12)
 Planbeskrivning innehållande genomförandebeskrivning (2020-05-

12)
 Samrådsredogörelse (2020-03-09)
 Granskningsutlåtande (2020-04-29)
 Undersökning om betydande miljöpåverkan inklusive checklista 

(2019-11-18)
 Barnchecklista (2019-11-19)
 Fastighetsförteckning (upprättad 2019-12-17, ajourförd 2020-05-12)

Beslutet skickas till
 Medborgarkansliet för expediering till sökande med flera
 Planavdelningen
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§ 127
Dnr 2020/382   

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen i Tierps kommun 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att anta Tillsynsplan för plan- och bygglagen i Tierps kommun, 2020. 

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 tillsynsarbetet.
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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.  

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

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Tillsynsarbetet enligt plan- och bygglagen bedrivs av bygglovkontoret på 
enheten Planering och Myndighet. 
Den sammanlagda tiden för tillsyn under 2020, 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 
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 110/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Tillsynsplan för plan- och bygglagen i Tierps kommun, 2020

Beslutet skickas till
 Chef Planering och Myndighet
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad
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§ 128
Dnr 2020/571   

Rapport bolag 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med anledning av inlämnat svar 

att begära in förtydligande avseende: 
 

 i vilken omfattning planerade besparingar och effektiviseringar  
förväntas påverka årets ekonomiska utfall för ABTB/TKAB,

 vilka tillkommande kostnader för åtgärd i enlighet med utfästelser 
gjorde avseende Rörholmsbadet förväntas påverka årets ekonomiska 
utfall för ABTB/TKAB

 planering för konkret samverkan i närtid med kommunen/TEMAB,

att svar på ovanstående ska ha lämnats till kommunen senast 22 september 
2020.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har vid flera tillfällen påpekat kommunstyrelsens ansvar 
avseende tillsynsplikt för nämnder och bolag. Detta arbete förstärks nu. 
Först ut är Tierpsbyggen AB och Tierps kommunfastigheter AB. 
Rapporteringen har inkommit från VD Roger Kjettselberg den 17 juli 2020.

Barnrättskonsekvenser
Inga barnrättskonsekvenser med anledning av rapporteringen.

Beslutsmotivering 
Behov av förtydligande utav inkomna svar föreligger.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Begärda underlag, kompletteringar och inkomna svar har ingen direkt 
ekonomisk påverkan.
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut § 52/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Följebrev - Rapport från bolagen – Tierps kommun
 Rapport från bolagen Tierps kommunfastigheter AB och AB
 Tierpsbyggen
 Styrdokument
 Revisionsrapport 200306
 Svar på kommunförfrågan Rapport från bolagen 200717_2
 Ledningens genomgång ABTB TKAB 200527 TK_2 

Beslutet skickas till
 VD ABTB/TKAB
 Ekonomichef
 Kommundirektör
 Kommunrevision 
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§ 129
Dnr 2020/521   

Svar på revisionsrapport - Granskning av biståndsbedömningen 
inom äldreomsorgen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att avge svar till Kommunrevisionen enligt upprättat förslag, samt 

att ge verksamhetschef Vård och omsorg i uppdrag att utifrån slutsatserna i 
rapporten ta fram förslag på handlingsplan med adekvata åtgärder.  

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har givit PwC i uppdrag att granska styrning och 
ledning av biståndsbedömningen inom äldreomsorgen. Granskningens syfte 
har varit att besvara om kommunstyrelsen säkerställer att en ändamålsenlig 
och rättssäker handläggning sker inom äldreomsorgen 
(myndighetsutövning). Kommunrevisionens sammanfattande bedömning är 
att kommunstyrelsen delvis säkerställer en ändamålsenlig och rättssäker 
handläggning. Kommunrevisionen lämnar fyra rekommendationer till 
kommunstyrelsen efter granskningen gällande fastställande av vissa rutiner, 
kollegialgranskning, uppföljning av privat och kommunal utförare samt 
undersöka möjligheten att följa upp beviljad tid i förhållande till utförd tid. 

Kommunrevisionen önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas 
utifrån granskningens resultat och rekommendationer. Svaret ska lämnas 
senast 16 september 2020. 

Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och ungdomar inte berörs av beslutet.
 
Beslutsunderlag 

 Beslut utskottet arbete och omsorg § 60/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Granskning av biståndsbedömningen inom äldreomsorgen
 Revisionsrapport - Granskning av biståndsbedömningen inom 

äldreomsorgen

Beslutet skickas till
 Kommunrevisionen
 Verksamhetschef Vård och omsorg
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§ 130
Dnr 2020/473   

Remiss - Strukturförändring och investering i hälso- och 
sjukvården - lärdom om exempel NKS (SOU 2020:15), dnr 
S2020/03569/FS 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att avstå att svara på rubricerad remiss.  

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har skickat slutbetänkande Strukturförändring och investering
i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS på remiss. Tierps 
kommun har fått remissen, och har därmed möjlighet men inte skyldighet att 
lämna synpunkter. 

Utredningens uppdrag har varit att utreda former och ändamålsenlighet för 
besluts- och genomförandeprocesser i samband med upphandlingar och 
investeringar i hälso- och sjukvården och i samband med olika lösningar för 
avtalsrelaterade samarbeten mellan den offentliga förvaltningen och 
enskilda företag och organisationer. I uppdraget ingick också att kartlägga 
användandet av process- och organisationsstöd i detta sammanhang. 
Utredningen har kartlagt pågående och planerade investeringar i regionerna 
och genomfört en fördjupad kartläggning av Nya Karolinska Solna (NKS). 
NKS identifieras i direktiven som det första större exemplet på en OPS, 
Offentlig-privat samverkan, inom hälso- och sjukvården i Sverige. Det finns 
ingen entydig definition av OPS, det kan omfatta alla typer av samverkan 
mellan det offentliga och det privata. Utredningens arbete har avgränsats till 
OPS-lösningar av den typ som tillämpats för NKS och som det finns bred 
erfarenhet av i framför allt Storbritannien. Utredningen har funnit att det 
finns lärdomar att dra av exemplet NKS. Kartläggningen omfattar 
beredningen av och besluten om NKS. Det vill säga beredning och beslut 
om upphandlingen av byggnationen genom en OPS, verksamhetsinnehållet 
och organisationsförändringen vid det nya sjukhuset och därtill hörande 
frågor

Utredningen riktar sig primärt till regionerna och staten, inte direkt till 
kommunal vård och omsorg. Sammanfattningsvis finns i huvudsak fyra 
rekommendationer från utredningen; Staten behöver skapa ett 
helhetsperspektiv på utbildning, forskning och kompetensförsörjning i 
förhållande till strukturförändringar och investeringar inom hälso- och 
sjukvården i Sverige. De statliga myndigheterna för patientsäkerhet och 
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arbetsmiljö behöver samordna sitt arbete. Regionerna bör involvera vårdens 
professioner i ett tidigt skede för att både ta tillvara på sakkompetens och 
skapa ömsesidig förståelse och acceptans för de förändringar som behövs. 
Regionerna bör använda konsekvensanalyser som underlag vid beslut om 
införande av nya styrmodeller och större organisationsförändringar på olika 
nivåer inom hälso- och sjukvården. 

Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte påverkas av beslutet. 

Beslutsmotivering 
Rekommendationerna i utredningen riktar sig till staten och regionerna. 
Kommunen kan dra vissa lärdomar av slutsatserna i utredningen. Däremot 
finns inte några synpunkter att lämna i ett remissvar. 
 
Beslutsunderlag 

 Utskottet arbete och omsorg § 59/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Remiss - Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården 

- lärdom om exempel NKS (SOU 2020:15)

Beslutet skickas till
 Vård och omsorg
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§ 131
Dnr 2020/520   

Objekt eller åtgärder - Länsplan för regional 
transportinfrastruktur i Uppsala län 2018-2029,

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att anta objektslistan som sin egen.

Reservation
Joakim Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Jäv
Jenny Lundström (MP) deltar inte ärendets handläggning och beslut på 
grund av jäv.

Ersättare
Carola Fredén (M) närvarar vid beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Region Uppsala har antagit Länsplan för regional transportinfrastruktur i 
Uppsala län 2018 – 2029. Länsplanens innehåll är på en förhållandevis 
översiktlig nivå, varpå analyser, prioriteringar och brister måste uppdateras 
kontinuerligt mot den pågående samhällsplaneringen. Region Uppsala har 
nu påbörjat processen med att ta fram en genomförandeplan för 2021 och 
med utblick fem år framåt. I objektslistan förekommer vissa yrkesspecifika 
benämningar, däribland MM-åtgärder. MM-åtgärder, förkortning för 
Mobility Management åtgärder, syftar till andra åtgärder än byggnation. Det 
kan vara kommunikationsåtgärder, kollektivtrafikserbjudanden eller 
företagsbesök för att diskutera möjlighet till kollektivt resande.

Barnrättskonsekvenser
Förslag på åtgärder i denna objektslista kommer ge högre trafiksäkerhet för 
kommunens ungdomar vid resor till såväl service, utbildning och 
fritidsaktiviteter. Förslagen har grund i åsikter som Tierps kommuns 
trafikkontor har fått till sig vid dialoger ute på skolor vid arbetet med 
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Beslutsmotivering 
Tierps kommun har statligt vägnät inom samtliga 9 tätorter i kommunen, 
varpå det finns åtgärder inom många områden. De objekt som skickas med 
detta yttrande är platser där kommunens medborgare gemensamt får den 
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största nyttan och är strategiskt valda för att passa Region Uppsalas luckor i 
länsplanen. Länsplanen innehåller två stora objekt som är såväl tidskrävande 
som ekonomiskt betungande, varpå Tierps kommun ser störst möjlighet till 
gensvar på åtgärder som syftar till att förbättra befintliga kommunikationer 
men där genomförandet inte behöver vara för betungande varken i utredning 
eller budget. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkande
Joakim Larsson (SD) yrkar att den tredje punkten av kommunens objekt för 
genomförandeplanen, Cykelväg Strömsberg, stryks.

Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta liggande 
förslag.

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 53/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Tierps kommuns objekt till genomförandeplanen för länsplan 2021 - 

2027

Beslutet skickas till
 Handläggare
 Region Uppsala
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§ 132
Dnr 2020/643   

Ombudgeteringar samt totalutgift investeringar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att totalutgifter för redan pågående projekt som baseras på den 
prognostiserade totalutgiften beviljas, samt

att bevilja begärda ombudgeteringar av projektmedel inom 2020 års 
investeringsram.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 10 kap. 2 § LKBR ska investeringsredovisningen
innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet.
Investeringsredovisningen gör det möjligt för fullmäktige att jämföra 
beslutade/beräknade totalutgifter och anslag med utfall.

Den kommunala budgeten består bland annat av en investeringsredovisning 
som visar finansieringen av investeringsobjekten (utgifter och inkomster). 
Investeringsredovisningen ska utformas så att utfallen på ett överskådligt 
sätt kan stämmas av mot fullmäktiges budget och andra för 
investeringsverksamheten relevanta fullmäktigebeslut. 
Investeringsredovisningens budgetposter ska avse senast beslutad budget. I 
de fall utgiftsbeslut tagits under året ska uppgift lämnas om till vilka belopp 
och vid vilka tidpunkter budgetposterna justerats. Fleråriga pågående och 
under året avslutade investeringar ska kunna stämmas av mot beslutade eller 
beräknade totalutgifter.

Eftersom investeringsredovisningen från 2019 och tidigare inte på ett 
överskådligt sätt redovisar fullmäktiges beslutade totalutgifter meddelas 
härmed förslag till beslut. Förslag till beslut baseras på den prognostiserade 
totalutgiften för redan pågående projekt. Detta på grund av den 
övergångsperiod som krävs för att kunna fullfölja 10 kap. 2 § LKBR och 
den normerande delen i RKRs rekommendation R14. 

Definitionen nedan för färdigställande av fleråriga investeringsprojekt är: 
Beslutad totalutgift= förkalkyl/medgiven investeringsram, (ej budget 
eller anslag)
Beräknad totalutgift= Prognostiserad totalutgift vid rapporttillfället 
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Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.

Beslutsmotivering 
För att verkställa befintliga investeringar begärs ombudgeteringar inom 
befintlig investeringsram.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Begärda ombudgeteringar ligger inom befintlig investeringsram.

Projekt 1040 Gammelgården sportområde- Start tillstånd beviljat

Beslutad ram 2020 0
Totalutgift prognos 3 500 000 kr
Behov 2020 1 750 000 kr
Ram 0 kr

För att finanserna projekt 1040 föreslås följande omfördelning.

Omfördelade investeringsprojekt:

Ans-13104 Chef Samhällsbyggnad
Vht-3100 Gator/Vägar
Proj-1732 Kvarteret Lejonet

Totalt anslaget belopp år 2020 är 7 000 000kr.
Förbrukat belopp är 0 kr, varvid omfördelning begärs av 3 500 000 kr till projekt 
Projekt 1040 Gammelgården sportområde. Kvarteret Lejonet kommer att 
genomföras år 2022.

Mottagande investeringsprojekt, 1 750 000kr: 

Ans-13103 Chef Samhällsbyggnad 
Vht -2630 Idrotts-och motionsfastighet
Proj-1040 Gammelgården sportområde

Projekt 1610 Stationsområdet Örbyhus – Start tillstånd beviljat 

Beslutad ram 2016 4 500 000kr
Totalutgift prognos 2 500 000 kr
Behov 2020 2 500 000 kr
Ram 2020 0 kr

För att finanserna projekt 1610 föreslås följande omfördelning.
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Omfördelade investeringsprojekt:

Ans-13104 Chef Samhällsbyggnad
Vht-3100 Gator/Vägar
Proj-1732 Kvarteret Lejonet

Totalt anslaget belopp år 2020 är 7 000 000kr.
Förbrukat belopp är 0 kr, varvid omfördelning begärs av 2 500 000 kr till projekt 
Projekt 1610 Stationsområdet Örbyhus. Kvarteret Lejonet kommer att 
genomföras år 2022.

Mottagande investeringsprojekt, 2 500 000kr: 

Ans-13104 Chef Samhällsbyggnad
Vht -3100 Gator/Vägar
Proj-1610 Stationsområde Örbyhus

Projekt 1710 Handelsområdet Siggbo– Start tillstånd beviljat 

Beslutad ram 2019 2 750 000 kr
Totalutgift prognos 4 400 000 kr
Behov 2020     200 000 kr
Ram 2020                 0 kr

För att finanserna projekt 1710 föreslås följande omfördelning.

Omfördelade investeringsprojekt:

Ans-13104 Chef Samhällsbyggnad
Vht-3100 Gator/Vägar
Proj-1732 Kvarteret Lejonet

Totalt anslaget belopp år 2020 är 7 000 000kr.
Förbrukat belopp är 0 kr, varvid omfördelning begärs av 200 000 kr till projekt 
Projekt 1710 Handelsområdet Siggbo. Kvarteret Lejonet kommer att genomföras 
år 2022.

Mottagande investeringsprojekt, 200 000kr: 
Ans-13104 Chef Samhällsbyggnad
Vht -3100 Gator/Vägar
Proj-1710 Handelsområdet Siggbo

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 54/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
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Beslutet skickas till
 Chef Samhällsbyggnadsenheten 
 Chef Medborgarservice
 Ekonom Medborgarservice
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§ 133
Dnr 2020/659   

Omställningskostnader - immateriell tillgång Tierp Arena 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att kostnaden för en fullständig nedskrivning av värdet på den immateriella 
tillgången Tierp Arena är att betrakta som omställningskostnad.

Reservation
Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), Gunnar Jansson (S),
Barbro Wiklund (S), Erica Aspgren Wallin (S) och 
Agnetha Andersson (V) reserverar sig och yrkar avslag/Bilaga/.

Sammanfattning av ärendet
Tierps kommun köpte 2011 en immateriell tillgång när Arenabolaget, 
org.nr. 556804-6279 först öppnade i form av rätt till namnet. Detta 
finansierades genom ombudgetering av 8,5 mkr från investeringsprojekt 
enligt bifogade sammanställning. Dessa betalades ut till bolaget enligt 
bifogade utanordning. Arenabolaget försattas sedermera i konkurs och rätten 
till namnet upphörde varför ett nytt sifferlöst avtal tecknades med Nya Tierp 
Arena AB, org.nr. 556574-4025. 
Avskrivningskostnaden för det ursprungliga köpet uppgår till 700 tkr per år. 
Kostnad för total inlösen av detta uppgår till 3 258 000. 

Barnrättskonsekvenser
Om inte Tierps kommun kommer tillrätta med dessa kostnader som inte 
tillför verksamheten något så kommer det i förlängningen att påverka 
möjligheten att ge adekvat ekonomisk tilldelning och i förlängningen leda 
till besparingskrav på kärnverksamheterna. 

Beslutsmotivering 
För att frigöra utrymme ekonomiskt till de verksamheter som behöver det så 
bör denna kostnad tas som en omställningskostnad. På så sätt kommer den 
inte belasta driften kommande år.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Då detta räknas som en omställningskostnad så ska detta inte återbetalas och 
belastar inte heller årets utfall. Den totala kostnaden för detta blir 3 258 000 
kr.
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Kostnaden för denna och andra omställningskostnader inom kommunen 
bokförs på ansvar 10101 (kommundirektör) och verksamhet 0260 
(Omställningsåtgärder omorganisation)

Hanteringen av detta har stämts av med kommunrevisionens ordförande. 
Kommunens likviditet påverkas inte.

Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkande
Viktoria Söderling (S) yrkar avslag.

Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.

Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings 
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta liggande 
förslag.

Viktoria Söderling (S) begär omröstning.

Beslutsgång omröstning
Följande omröstningsproposition godkänns:

  Den som vill bifalla liggande förslag röstar ja.
  Den som vill bifalla Viktoria Söderlings (S) yrkande röstar nej.

Resultat:
Ja – 9 röster
Nej – 6 röster

Omröstning verkställs och kommunstyrelsen beslutar enligt liggande
förslag. (Omröstningsprotokoll/bilaga/)

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 55/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Avtal Arenabolaget, org.nr556804-6279, år 2011
 Beslut KS 2011.321
 Ombudgetering av 8,5 mkr från investeringsprojekt
 Avtal Nya Tierp Arena AB, org.nr. 556574-4025, år 2014

Beslutet skickas till
 Ekonomichef
 Kommundirektör
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§ 134
Dnr 2020/660   

Omställningskostnader - Gamla brandstationen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att kostnaden för hyra av gamla brandstationen för 2020 fram till 
försäljningen är att betrakta som en omställningskostnad.

Reservation
Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), Gunnar Jansson (S),
Barbro Wiklund (S), Erica Aspgren Wallin (S) och 
Agnetha Andersson (V) reserverar sig och yrkar avslag/Bilaga/.

Sammanfattning av ärendet
Ny brandstation är uppförd i Tierp, vilket innebär att samtliga verksamheter 
i Gamla Brandstationen flyttade ut hösten 2019. Beslut om att lägga ut 
fastigheten till försäljning togs av KS i maj 2019. Anbud inkom som 
sedermera togs tillbaka då köparna ansåg att läget på grund av corona-
pandemin var för osäkert. 
Nu finns en köpare som vill bygga bostäder på fastigheten och som vill ta 
över denna redan i år.

Barnrättskonsekvenser
Om inte Tierps kommun kommer tillrätta med dessa kostnader som inte 
tillför verksamheten något så kommer det i förlängningen att påverka 
möjligheten att ge adekvat ekonomisk tilldelning och i förlängningen leda 
till besparingskrav på kärnverksamheterna. 

Beslutsmotivering 
Kostnaden för hyra av brandstationen är att betrakta som en 
omställningskostnad då den har funnits i avvaktan på försäljning av 
fastigheten.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Då detta räknas som en omställningskostnad så ska kostnaden inte 
återbetalas och belastar inte heller årets utfall. I budget 2020 avsattes 1,2 
mkr till hyra då fastigheten beräknades bli såld i början av året. Den totala 
kostnaden för hyran kommer fram till nya ägarnas övertagande den 2 
november 2020 uppgå till 2,3 mkr. Den exakta siffran kommer framgå i 
bokslutet då den beror på köparnas tillträdesdatum.
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Kostnaden för denna och andra omställningskostnader inom kommunen 
bokförs på ansvar 10101 (kommundirektör) och verksamhet 0260 
(Omställningsåtgärder omorganisation).

Kommunens likviditet påverkas inte. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkanden
Viktoria Söderling (S) yrkar avslag. 

Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till Viktoria Söderlings yrkande.

Agnetha Andersson (V) yrkar bifall till Viktoria Söderlings yrkande,

Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings 
(S) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar att anta liggande 
förslag.

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 56/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

Beslutet skickas till
 Ekonomichef
 Kommundirektör
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§ 135
Dnr 2020/45   

Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att ta anmälan av ordförandebeslut till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Följande ordförandebeslut har fattats av kommunstyrelsens ordförande med 
stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt Ks011 vid brådskande 
ärende;

 KS dnr 2020/546 Antagande av delegationsordning för ärenden 
rörande lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringställen, 2020-06-29. 

Beslutsunderlag 
 Ordförandebeslut enligt ovan

Beslutet skickas till
 Sekretariatet 
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§ 136
Dnr 2020/48   

Anmälan av ordförandebeslut - SEKRETESS 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ta anmälan av ordförandebeslut till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Följande ordförandebeslut har fattats av kommunstyrelsens ordförande med 
stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt U005 vid brådskande 
ärende.

Sekretess:
- Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § p. 1 föräldrabalken 2020-

06-08
- Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § p. 1 föräldrabalken 2020-

06-08
- Beslut om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § 

föräldrabalken 20200608

Beslutsunderlag 
 Ordförandebeslut enligt ovan

Beslutet skickas till
 IFO
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§ 139
Dnr 2020/49   

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning - Miljö- 
och hälsoskydd 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt
föreliggande förslag, samt

att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 29 september 
2020.

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. 

Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 111/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Förslag till ändringar i delegationsordningen

Beslutet skickas till
 Sekretariatet
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§ 140
Dnr 2020/44   

Redovisning av protokoll 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisning av protokoll.

Sammanfattning av ärendet
Nedan redovisas protokoll från Tierps kommuns egna utskott, nämnder, råd, 
beredningar och bolag under perioden från senaste 
kommunstyrelsesammanträdet. 

Protokollen finns publicerade på www.tierp.se.

Protokoll Tierps kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde 15 juni 2020
Sammanträde 25 augusti 2020

Utskottet arbete och omsorg
Sammanträde 25 maj 2020
Sammanträde 10 juni 2020
Sammanträde 15 juni 2020
Sammanträde 26 augusti 2020

Utskottet barn och ungdom
Sammanträde 9 juni 2020
Sammanträde 17 juni 2020
Sammanträde 7 juli 2020
Sammanträde 14 juli 2020
Sammanträde 28 juli 2020
Sammanträde 25 augusti 2020

Utskottet samhällsbyggnad
Sammanträde 17 juni 2020
Sammanträde 25 augusti 2020

Beredning för översiktsplan
Sammanträde 27 maj 2020
Sammanträde 26 augusti 2020
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IT-nämnden
Sammanträde 15 maj 2020

Lönenämnden
Sammanträde 15 maj 2020

Tierps Energi och Miljö AB
Sammanträde 14 april 2020
Sammanträde 19 maj 2020
Sammanträde 22 juni 2020

TEMAB Fjärrvärme
Sammanträde 19 maj 2020
Sammanträde 22 juni 2020

AB Tierpsbyggen
Sammanträde 22 april 2020
Sammanträde 10 juni 2020
Sammanträde 24 juni 2020

Tierps kommunfastigheter
Sammanträde 22 april 2020
Sammanträde 10 juni 2020
Sammanträde 24 juni 2020

Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.
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§ 141
Dnr 2020/105   

Redovisning av delegationsbeslut - September 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisning av delegationsbeslut.

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:

Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser 
Handlingsid: KS 2020.2991 Period 2020-06-01 – 2020-06-30
Handlingsid: KS 2020.3118 Period 2020-07-01 – 2020-07-31
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser LSS
Handlingsid: KS 2020.2986 Period 2020-05-01 – 2020-05-31
Handlingsid: KS 2020.3084 Period 2020-06-01 – 2020-06-30
Handlingsid: KS 2020.3085 Period 2020-07-01 – 2020-07-31
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser SoL
Handlingsid: KS 2020.3088 Period 2020-07-01 – 2020-07-31
Handlingsid: KS 2020.2984 Period 2020-05-01 – 2020-05-31
Handlingsid: KS 2020.3087 Period 2020-06-01 – 2020-06-30

Individ- och familjeomsorg
Handlingsid: KS 2020.2985 Period 2020-05-01 – 2020-05-31
Handlingsid: KS 2020.3081 Period 2020-06-01 – 2020-06-30
Handlingsid: KS 2020.3082 Period 2020-07-01 – 2020-07-31

Anställningsavtal 
Handlingsid: KS 2020.2978 Period: 2020-05-01—2020-05-31
Handlingsid: KS 2020.2979 Period: 2020-05-01 – 2020-05-31
Handlingsid: KS 2020.2980 Period: 2020-05-01 – 2020-05-31
Handlingsid: KS 2020.2987 Period: 2020-06-01 – 2020-06-30
Handlingsid: KS 2020.2988 Period: 2020-06-01 – 2020-06-30
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Handlingsid: KS 2020.2989 Period: 2020-06-01 – 2020-06-30
Handlingsid: KS 2020.3089 Period: 2020-07-01 – 2020-07-31
Handlingsid: KS 2020.3090 Period: 2020-07-01 – 2020-07-31
Handlingsid: KS 2020.3091 Period: 2020-07-01 – 2020-07-31

Bostadsanpassningsbidrag 
Handlingsid: KS 2020.2983 Period: Lista nr 5
Handlingsid: KS 2020.2990 Period: Lista nr 6

Bygglov 
Handlingsid: KS 2020.3317 Period: 2020-05-13 – 2020-08-25

Miljö- och hälsoskydd 
Handlingsid: KS 2020.3316 Period: 2020-05-13 – 2020-08-25

Mark och exploatering
Handlingsid: KS 2020.3318 Period: 2020-05-13 – 2020-08-25

Fastställande av faderskap 
Handlingsid: KS 2020.3248 Period: 2020-05-18 – 2020-08-18
Handlingsid: KS 2020.3249 Period: 2020-08-18 – 2020-08-21
Handlingsid: KS 2020.3281 Period: 2020-05-26 – 2020-07-21
Handlingsid: KS 2020.3282 Period: 2020-07-22 – 2020-08-13

Parkeringstillstånd 
Handlingsid: KS 2020.3268Period: 2020-05-11 – 2020-08-24

Skolskjuts 
Handlingsid: 2020.3310 Period 2020-05-13 – 2020-08-25
Handlingsid: 2020.3309 Period 2020-05-13 – 2020-08-25
Handlingsid: 2020.3358 Period 2020-07-03 – 2020-08-26

Färdtjänst 
Handlingsid:2020.3267 Period 2020-05-11 - 2020-08-24

Dödsboanmälan
Handlingsid:2020.3136 Period 2020-04-28 - 2020-07-15

Kommunala bidrag till enskilda vägar
Handlingsid:2020.3255 Lista 2

Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution Handlingsid: 
KS 2020.3417 Period: Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 8 
september 2020, lista 5/2020

Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet
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Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslutslistor från verksamheten 

Beslutet skickas till
 Berörda handläggare

36



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-08

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 142
Dnr 2020/122   

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i appen 
löpande vart efter dem registrerats i kommunens diarieföringssystem. 

Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka 
handlingar som finns att tillgå.

Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför 

kommunstyrelsens senast sammanträde
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§ 143
Dnr 2020/25   

Godkännande av entledigande och val av ny representant till 
Brottsofferjouren Uppsala läns referensgrupp 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna Lars-Görans Birkehorn Karlsens (M) begäran om entledigande 
från sitt uppdrag som representant i Brottsofferjourens referensgrupp, samt

att till ny representant i Brottsofferjourens referensgrupp under perioden 1 
oktober 2020 till och med 31 december 2022 välja Emma Lokander (M).

Sammanfattning av ärendet
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) inkom den 20 augusti 2020 med en 
begäran om entledigande från sitt uppdrag som representant i 
Brottsofferjourens referensgrupp. 

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.

Beslutsunderlag 
 Inkommen begäran om entledigande
 Nominering från gruppledare

Beslutet skickas till
 Berörda ledamöter
 Brottsofferjouren
 Sekretariatet
 Lönecentrum
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§ 144
Dnr 2020/25   

Godkännande av entledigande och val av ny ledamot och 
ordförande i kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna Lars-Göran Birkehorn Karlsens begäran om entledigande från 
sitt uppdrag som ledamot och ordförande i kommunstyrelsens 
förhandlingsdelegation, samt

att till ny ledamot och ordförande i kommunstyrelsens 
förhandlingsdelegation under perioden 1 oktober 2020 till och med 31 
december 2022 välja Emma Lokander (M).

Sammanfattning av ärendet
Lars-Göran Birkehorn Karlsen inkom den 20 augusti 2020 med en begäran 
om entledigande från sitt uppdrag som ledamot och ordförande i 
kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. 

Beslutsunderlag 
 Inkommen begäran om entledigande
 Nominering från gruppledare

Beslutet skickas till
 Berörda ledamöter
 Sekretariatet
 Lönecentrum
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§ 145
Dnr 2020/25   

Godkännande av entledigande och val av ny ledamot och 1:e 
vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna Lars-Göran Birkehorn Karlsens (M) begäran om entledigande 
från sitt uppdrag som ledamot och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen 
arbetsutskott, samt

att till ny ledamot och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 
under perioden 1 oktober 2020 till och med 31 december 2022 välja Emma 
Lokander (M) förutsatt att Kommunfullmäktige dessförinnan utsett henne 
till vice ordförande i kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet
Lars-Göran Birkehorn Karlsen inkom den 20 augusti 2020 med en begäran 
om entledigande från sitt uppdrag som ledamot och 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
 Inkommen begäran om entledigande
 Nominering från gruppledare

Beslutet skickas till
 Berörda ledamöter
 Sekretariatet
 Lönecentrum
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§ 146
Dnr 2020/25   

Godkännande av entledigande och val av ny representant och 
ordförande i kommunalt näringslivsråd 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna Lars-Göran Birkehorn Karlsens (M) begäran om entledigande 
från sitt uppdrag som representant och ordförande i kommunalt 
näringslivsråd, samt

att till ny representant och ordförande i kommunalt näringslivsråd under 
perioden 1 oktober 2020 till och med 31 december 2022 välja Emma 
Lokander (M).

Sammanfattning av ärendet
Lars-Göran Birkehorn Karlsen inkom den 20 augusti 2020 med en begäran 
om entledigande från sitt uppdrag som representant och ordförande i 
kommunalt näringslivsråd. 

Beslutsunderlag 
 Inkommen begäran om entledigande
 Nominering från gruppledare

Beslutet skickas till
 Berörda ledamöter
 Sekretariatet
 Kommunalt näringslivsråd
 Näringsliv och turism
 Lönecentrum
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§ 147
Dnr 2020/123   

Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut om uppdrag till 
kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att lägga återrapporteringen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 4 - 5 §§ ska nämnderna redovisa 
till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har 
lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§. 

Verkställande av kommunfullmäktiges beslut återrapporteras till fullmäktige 
två gånger om året. I rapporteringen redovisas samtliga uppdrag som är 
pågående, ej ännu verkställda eller sedan senaste rapporteringen, slutförda.

Rapporteringen sker vanligtvis till kommunfullmäktige i juni och december. 
Juni-rapporteringen flyttades i år till september till följd av covid-19. 

Följande uppdrag till kommunstyrelsen är pågående eller ej ännu 
verkställda:
Beslutsdatum Uppdrag Återrapportering 

2019-11-05
§ 124

KS 2019/361 Att utreda 
möjligheten till bilfritt på 
Centralgatan, mellan Södra 
Esplanaden och Brunnsgatan, 
och att utredningen tar ett 
helhetsgrepp om trafik-
situationen i Tierps centrum.

Pågående.

2019-12-12
§ 150

KS 2019/908
Grundskolans organisation. 
Se över grundskolans 
organisation och 
lokalutnyttjande i syfte att 
organisationen följer lagen 
och att våra lokaler nyttjas på 
ett optimalt sätt, att inga 
större förändringar i 
grundskolans organisation 

Pågående. 
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görs förrän utredningen 
överlämnats till och hanterats 
i kommunstyrelse och 
fullmäktige, att överlämna 
förslag till beslut till 
kommunstyrelsen senast vid 
sammanträdet i december 
2020, för att därefter slutligt 
fastställas av kommunfull-
mäktige i enlighet med 
kommunallagen kap. 5 §1

2019-12-12
§ 157

KS 2018/278 Uppdrag till 
förhandlingsdelegationen att 
ta fram 
tillämpningsanvisningar för 
Reglemente-Ersättningar till 
förtroendevalda-ERS 2018.

Pågående.

2020-02-25
§ 14

KS 2019/844 Kommunfull-
mäktiges presidium har fått i 
uppdrag att utarbeta förslag 
till nytt Reglemente för 
Tierps kommuns revisorer

Uppdraget är mottaget 
men ej påbörjat.

Följande uppdrag till kommunstyrelsen är sedan senaste 
återrapporteringen den 12 december 2019, slutförda:

Beslutsdatum Uppdrag Återrapportering 

2016-09-20
§ 96

KS 2016/601 Upprätta en 
prioriteringslista för gång- 
och cykelvägar inom det 
statliga vägnätet.

Slutfört
Många av cykelåtgärd-
erna som nämns i 
liggande plan samt 
handlingsplan är redan 
eller håller på att genom-
föras. En kommande 
revidering av cykelplanen 
med ny prioriteringslista 
finns i planeringen.

2017-06-13
§ 61

KS 2016.881 Att vidare 
utreda föreningsservice i 
samband med ombyggnation 
av Kulturhuset Möbeln.

Slutfört.
Under färdigställandet av 
Möbeln pågick försök 
med en föreningssam-
ordnare. Kultur och fritid 
har nu en förenings-
service som fungerar som 
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 Beslutet skickas till
 Sekretariatet 

en lots in. Avtal är skrivet 
med SISU (Idrottsutbild-
arna) för utbildning i 
föreningskunskap och 
andra insatser t ex före-
läsningar.

2017-10-31
§ 115

KS 2017/309 Att låta 
tjänstemän vid Kultur och 
fritid undersöka intresset hos 
ungdomar/medborgare 
gällande öppna väggar för 
graffitti i kommunen

Slutfört.  
I samband med 
arrangemanget Konst på 
Väg har idéer kring 
öppna väggar prövats. 
Öppna väggar för graffitti 
är inte prioriterat. Om-
prövningar kan göras i 
framtiden.

2019-04-09
§ 45

KS 2019/281 Uppdrag till 
TEMAB. Tillsammans med 
Östhammar Vatten AB, 
genomföra en fördjupad 
utredning av förutsättningarna 
för den långsiktiga vattenför-
sörjningen, att, om förutsätt-
ningar finns för långsiktig 
vattenförsörjning, uppdra till 
Tierps Energi & Miljö AB att 
ingå avtal om försäljning av 
vatten/gemensam vatten-
produktion med Östhammar 
Vatten AB. Innan avtalet 
undertecknas ska det god-
kännas av kommunfullmäk-
tige i respektive kommun

Slutfört.
Kommunfullmäktige 
fattade beslut §147/2019 
om avtal  för leverans av 
dricksvatten mellan 
Östhammar Vatten AB 
och Tierps Energi & 
Miljö AB (Dnr 2019/932)
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§ 148
Dnr 2020/87   

Redovisning av ej besvarade motioner 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges sammanträden i februari
och september.

Följande motioner är obesvarade den 27 september 2020:

 Mäta drogförekomst i avloppsvatten, Jonhas Åker (SD), 
2019-12-12

 Anställ fältassistenter, Jonas Nyberg (S), 2020-02-25
 En dator till varje elev, Christina Holmström (S), 2020-04-27
 Upprättelse av kommunalt beredskapslager, Simon Brännström 

(SD), 2020-05-08
 Motion - Inspelning och sändning av fullmäktige, Simon Brännström 

(SD), 2020-05-08
 Pris i ”Pekens anda”, Jonas Nyberg (S), 2020-06-16
 Arbetsskor till personalen inom vård och omsorg, Viktoria Söderling 

(S), 2020-06-16
 Ätbara parker, Alexander Karlsson (V), 2020-06-16

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
 Sekretariatet
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§ 149
Dnr 2020/644   

Riktlinje för serveringstillstånd 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Riktlinje för serveringstillstånd från och med 22 september 2020 
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt nedan.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att upphäva riktlinjer för serveringstillstånd antagna av kommunfullmäktige 
§ 45/2011. 

Sammanfattning av ärendet
Tierps kommuns riktlinjer för serveringstillstånd har behov av att 
uppdateras i både utformning och innehåll. De gamla riktlinjerna har även 
fått kritik vid den senaste revisionen från Länsstyrelsen. Med detta som 
bakgrund har miljö- och hälsoskyddsenheten uppdaterat riktlinjerna.
 
Riktlinjerna ska ge sökande hjälp att veta om de kommer att kunna få de 
tillstånd de önskar. De ska även hjälpa handläggare att fattabeslut på lika 
grunder från fall till fall. 
 
Riktlinjerna har förenklats och det som regleras i lagar och förordningar har 
i vissa delar tagits bort. Delar där riktlinjerna har givit intryck av att ha fasta 
gränser som inte är i enlighet med lagens syfte, har tagits bort. Tider och 
riktlinjer har dock inte tagits bort, utan endast tydliggjorts.

Barnrättskonsekvenser
I alkohollagen står det att barn och ungas ska beaktas när serveringstillstånd 
beviljas eller nekas. Detta ska speciellt tas i beaktande i miljöer där barn och 
unga rör sig. Detta finns med i riktlinjerna. 

Beslutsmotivering 
De nya riktlinjerna uppfyller de lagkrav som finns och hanterar den kritik 
som de tidigare riktlinjerna har fått. Därav bör de nya riktlinjerna antas. 

Beslutsunderlag 
 Utskottet samhällsbyggnad § 112/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtenade
 Riktlinje för serveringstillstånd
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Beslutet skickas till
 Chef Miljö och Hälsoskyddsenheten
 Alkoholhandläggare
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§ 150
Dnr 2020/256   

Försäljning av gamla brandstationen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastigheten Tierp 61:1, Gamla Brandstationen i centrala Tierp försäljs till 
Trebo Fastigheter AB för utveckling av området med bostäder.

Sammanfattning av ärendet
Uppsala Brandförsvar och Region Uppsala/Ambulans har under 2019 
avslutat sitt hyresavtal med Tierps kommun och flyttat till nya lokaler. Detta 
innebär nu att lokalerna i den Gamla Brandstationen på Sveavägen nu står 
utan hyresgäst. Detaljplanen för området är generös när det gäller 
byggrätter, och uppgiften från politiskt håll var att man önskade bostäder på 
fastigheten.
Kommunen har under 2019 haft fastigheten utlagd på markanvisning under 
perioden maj – september utan att få in anbud som uppfyllt ställda villkor.
Uppdraget att se över en försäljning kom från politiskt håll i slutet av 2019.

Barnrättskonsekvenser
Anbudsgivarens avsikt är att bygga bostäder som lämpar sig för alla – 
ensamstående likväl som barnfamiljer. Innergården kommer att planeras för 
bland annat lekplats och utomhusaktiviteter. På gångavstånd från fastigheten 
finns skola, idrottshall och kulturhus, simhall, idrottsarena, motionsspår och 
utegym. 
För den som önskar finns också närhet till tågstation som trafikerar både 
söderut och norrut och ger möjligheter till ytterligare utbud av både skola 
och fritidsaktiviteter. 

Beslutsmotivering 
Fastigheten lades ut till försäljning 2019-12-19 med en sista anbudsdag 
2020-02-28. Det inkom två anbud som uppfyllde inlämningskraven, vilka 
senare drogs tillbaka med anledning av rådande pandemi. En av 
anbudsgivarna återkom med ett nytt bud och förbehåll om att inte binda sig 
vid att bygga bostäder. Kommunen har fått in ytterligare två anbud.
Förslaget är att sälja fastigheten till den av anbudsgivarna som önskar bygga 
bostäder på fastigheten i enlighet med markanvisningen som beslutades av 
kommunfullmäktige. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kommunen säljer fastigheten Tierp 61:1 om totalt 5 518 kvm till ett 
försäljningspris om 5,4 mkr enligt inlämnat anbud. Totalt bokfört värde 
inom kommunkoncernen är 3,9 mkr kr. Detta genererar ett överskott på ca
1,5 mkr.

Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkanden
Viktoria Söderling (S) yrkar att fastigheten ska säljas till högstbjudande, 
Tuva Fastighets AB.

Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta
liggande förslag.

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 57/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Inlämnat anbud/avsiktsförklaring Trebo Fastigheter AB
 Köpekontrakt
 Kartbilaga
 Dp 
 Registreringsbevis Trebo Fastigheter AB

Beslutet skickas till
 Randi Graungaard, Kommundirektör
 Lars Ingeberg, Näringslivschef
 Thomas Kihlström, Chef tillväxt och samhällsbyggnad
 Maria Pettersson, Chef Förvaltning och genomförande
 Veikko Niemi, Ekonomichef
 Cecilia Martinelle, Ekonom Samhällsbyggnadsenheten
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§ 151
Dnr 2020/434   

Redovisning av ej verkställda beslut Utskottet barn och ungdom 
kvartal 1 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2020. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2020 till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har 
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när 
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon 
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut 
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 

Det har rapporterats totalt tre beslut enligt SoL för barn och unga för kvartal 
1 och samtliga avser insatsen kontaktfamilj. Det föreligger en övergripande 
svårighet att hitta lämpliga kontaktfamiljer i Tierps kommun. 

Ej verkställda beslut:
- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-10-04. Flertalet 

familjer har blivit tillfrågade men tackat nej till uppdraget. 
Vårdnadshavare har även tackat nej till en föreslagen familj. 

- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-10-04. Flertalet 
familjer har blivit tillfrågade men tackat nej till uppdraget. 
Vårdnadshavare har även tackat nej till en föreslagen familj. 

- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-12-20. Det pågår en 
familjehemsutredning gällande en eventuellt blivande kontaktfamilj. 
Men då utredningen inte är avslutat rapporterades beslutet som ej 
verkställt.

Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.
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Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet barn och ungdom § 136/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till
 Kvalitet och strategisk utveckling
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§ 152
Dnr 2020/435   

Redovisning av ej verkställda beslut Utskottet arbete och 
omsorg  kvartal 1 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2020.
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2020 till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller 
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska 
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit 
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har 
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på 
nytt inom tre månader. 

De respektive beslut enligt LSS (avser samtliga LSS-beslut) och SoL (avser 
SoL-beslut för vuxna över 21 år) som av olika skäl har rapporterats till IVO 
för perioden 1 januari till 31 mars 2020, kvartal 1, är:

Ej verkställda beslut:
- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-05-27. 

Det finns inte i dagsläget ett passande boende att erbjuda kund.
- Korttidsvistelse enligt LSS. Beslutsdatum: 2019-08-07. Det pågår 

arbete att rekrytera lämplig stödfamilj, vilket är generellt svårt i 
kommunen. Annons finns ute och intervjuer pågår. Familjen har 
blivit erbjuden andra insatser som korttidsboende och avlösarservice 
i hemmet  vilket de dock har avböjt. Insatsen kontaktperson har 
beviljats.

- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. 
Kunden vistas för tillfället på ett HVB och kommer att vara där till 
tidigast 2021-03-31. Beslutet om permanent boende kommer inte att 
verkställas dessförinnan. 

52



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-09-08

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

- Korttidsvistelse enligt LSS. Beslutsdatum: 2019-09-20. Det finns nu 
en tilltänkt stödfamilj som har tackat ja till uppdraget. Men på grund 
av rådande omständigheter med Covid 19 vill stödfamiljen avvakta 
med att påbörja uppdraget. Vårdnadshavare vill ändå ha tilltänkt 
stödfamilj och inväntar att stödfamiljen är redo att påbörja 
uppdraget. I avvaktan på verkställighet har familjen fått en tillfällig 
utökning av avlösarservice i hemmet som fortgår till dess att beslutet 
om korttidsvistelse verkställs.

Verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt:
- Korttidsvistelse enligt LSS. Beslutsdatum: 2019-08-09. Datum för 

verkställighet: 2020-03-05. 
- Bostad med särskild service enligt LSS. Beslutsdatum: 2019-09-23. 

Datum för verkställighet: 2020-04-01.

Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.

Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet arbete och omsorg § 49/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till
 Kvalitet och strategisk utveckling
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§ 153
Dnr 2020/684   

Fortsatta åtgärder för att mildra effekterna för det lokala 
näringslivet med anledning av coronaviruset 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, för perioden 1 januari – 31 
december 2020, besluta

att inte ta ut någon markupplåtelseavgift för restaurangers uteserveringar, 

att reducera tillsynsavgiften för serveringstillstånd till 0 kr, 

att återbetala de tillsynsavgifter för serveringstillstånd som betalats under 
året innan beslutet att reducera avgifter till 0 kr,
 
att ombudgetera konsekvenserna av dessa beslut om totalt 163 500 kr från 
resultatet till Medborgarservice samt

även att beslutet taget 5 mars 2020 förlängs till att gälla fram till 
31 december 2020 i enlighet med nedan,

att korta betaltiden till leverantörer för att bidra till att stärka företagens
likviditet,

att förlänga tidsfristen för att betala utställda fakturor från kommunen till 
näringslivet till 31 december 2020,

att vara generös med att bevilja ytterligare anstånd med betalning av
utställda fakturor till näringslivet vid behov,

att skjuta upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioritera
verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden,

att underlätta för butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet
på gator och torg,

att uppmana de kommunala bolagen att agera enligt ovanstående i den mån 
de berörs och fatta likalydande beslut.

Sammanfattning av ärendet
I mars månad beslutade Kommunstyrelsen att skjuta upp uttag av avgifter 
för att ge företagen en chans att ta sig igenom pandemin utan allt för stora 
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effekter. Då var det fortfarande oklart hur länge pandemin skulle pågå och 
hur länge restriktionerna avseende trängsel mm skulle vara kvar. Det 
beslutades även att utredning avseende konsekvenser av att reducera 
avgifter till 0 kr avseende arrende/hyror för uteserveringar, tillståndsgivning 
gällande alkohol, tobak, folköl, receptfria läkemedel, livsmedelstillsyn och 
miljötillsyn skulle göras.
• Miljötillsyn och livsmedelstillsyn.
Ska enligt lag finansieras med tillsynsavgifter. Reducering av avgift därför 
inte möjlig.
• Tillstånd för tobak, folköl och receptfria läkemedel.
Bedömningen är att dessa områden inte har påverkats av pandemin i en 
sådan grad att det är motiverat att ta bort avgifterna.
• Serveringstillstånd samt markupplåtelse för uteserveringar.
Inom detta område har påverkan utav pandemin varit påtaglig. 
Nu folkhälsomyndigeten gör bedömningen att många av restriktionerna 
kommer kvarstå åtminstone resterande delen av detta år är förslaget att 
besluta om avgiftsbefrielse avseende serveringstillstånd.

Barnrättskonsekvenser
Direkta barnkonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet annat än indirekt.

Beslutsmotivering 
Företagens överlevnad är av stor vikt för Tierps kommuns invånare. Dels 
för att de bidrar till sysselsättning dels för att det ger invånarna tillgång till 
service i närområdet.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ingen markupplåtelseavgift: ca 3 500 kr 
Ingen tillsynsavgift för serveringstillstånd: ca 160 000 kr

Kostnaderna bokförs som extra kostnader inom Corona som kommunens 
övriga Coronakostnader på aktivitet 020 för eventuell ersättning. 
Då medborgarservice inte har haft möjlighet att planera för intäktsbortfallet 
föreslås en ombudgetering från resultatet till medborgarservice ansvar 
13105 verksamhet 7722 med 160 000 kr och  ansvar 13103 verksamhet 
2101 med 3500 kr.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Tjänsteutlåtande KS 2020/323
 Beslut KS 2020/323
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Beslutet skickas till
 Ekonomienheten
 Ekonomichefen
 Kommundirektören
 Verksamhetschef Medborgarservice
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