
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 2021-04-07  

 

Tid och plats 7 april 2021, kl. 18:00 – 21:45, ajournering 19:22 – 19:30 och 20:55 – 21:00, i 
Kommunhuset, A-salen/digitalt sammanträde, Tierp 

Paragrafer 30-62 

Utses att justera Filip Håkansson, Börje Wennberg  

Plats och tid för justering Kommunhuset, lilla A-salen den 12 april klockan 08:00  

Beslutande    
 
 

Ledamöter 

 
Sara Sjödal (C) §§ 30-44, 46-49, 52-62 
Erik Kolm (C) §§ 30-44, 46-62 
Lotta Carlberg (C) §§ 30-44, 46-52, 54-60 
Anna Ahlin (C), ordf. §§ 30-47, 49-62 
Christina Lindholm (C) 
Anna Grimberg (C) §§ 30-48, 50-62  
Magdalena Ewert (C) 
Lars Lindgren (C) §§ 30-46, 48-51, 53-62  
Helén Jaktlund (C) §§ 30-38, 40-62  
Mats Wikander (C) §§ 30-46, 48-62 
Lars–Göran Birkehorn–Karlsen (M) §§ 30-
44, 46-62 
Åsa Sikberg (M) §§ 30-44, 46-53, 55-62 
Sven Lokander (M) §§ 30-44, 46-48, 50-51, 
53-60  
Carola Fredén (M), 1:e vice ordf. §§ 30-44, 
46-62 
Emma Lokander (M) §§ 30-44, 46-48, 50-62 
Kenneth Karlsson (M) 
Ann–Kristin Ringefors (KD) §§ 30-44, 46-62  
Lars Svensk (KD) 
Jenny Lundström (MP) §§ 30-44, 46-62 
Alfred Mujambere (L) §§ 30-44, 46-48, 50-
62 

Viktoria Söderling (S) §§ 30-44, 46-49, 52-53, 
55-62  
Bengt–Olov Eriksson (S), 2:e vice ordf. §§ 30-
47, 49-62 
Jonas Nyberg (S) §§ 30-44, 46-49, 52-62 
Gunnar Jansson (S) §§ 30-44, 46-48, 50-62 
Christina Svensson (S) §§ 30-48, 50-62 
Lars–Olof Färnström (S) §§ 30-51, 53-62 
Pontus Söderberg (S) 
Oskar Nilsson (S) 
Christina Holmström (S) §§ 30-44, 46-62 
Torgny Helgesson (S) §§ 30-44, 46-62 
Linda Friberg (S) §§ 30-44, 46-62 
Christer Niklasson (S) §§ 30-46, 48-62 
Alexander Karlsson (V) §§ 30-44, 46-62 
Agnetha Andersson (V) §§ 30-44, 46-62 
Emmanuel Nzisabira (V) 
Jonhas Åker (SD) §§ 30-44, 47-48, 50-62 
Bengt Lindström (SD) §§ 30-44, 46-62 
Klas Jakobsson (SD) §§ 30-44, 46-62 
Per Karlsson (SD) 
Rosa Ingeborg Malmberg (SD) 
Lars–Ola Sandström (SD) 
 

Beslutande ersättare Filip Håkansson (C) 
Marianne Eriksson (C) §§ 39, 45, 47-49, 51-
53 
Roger Henningsson Brander (C) §§ 45, 47 
Stig Lundqvist (M) §§ 30-38, 40-47, 49-62  
Regina Birkehorn (M) §§ 39, 45, 48-49 52, 
54 
Oskar Jonsson (MP) 
Sarah Näslund (L) § 49 

Margaretha Magnusson (S) §§ 30-46, 49-51, 53-
62  
Börje Wennberg (S) 
Inger Andersson (S) 
Stefan K Andersson (S) § 45, 47-49, 51-52, 54 
Lize–Lotte Löfgren (S) § 45, 47-49, 51-52 
Krister Andersson (V) § 45 
Eva Berglund (V) § 45 
Rickard Olsson (SD) 
Simon Brännström (SD) 
Sofia Jakobsson (SD) § 45-46, 49 

Underskrifter  
 

Sekreterare 

Evelina Håkansson 
 

Ordförande 

Anna Ahlin §§ 30-47, 49-62              Carola Fredén § 48 
 

Justerande  

Filip Håkansson                                Börje Wennberg 
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Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Marianne Eriksson (C) §§ 30-38, 40-44, 
46, 54-62 
Roger Henningsson Brander (C) §§ 30-
44, 46, 48-62  
Regina Birkehorn (M) §§ 30-38, 40-44, 
46-47, 50-51, 53, 55-62  
Sarah Näslund (L) §§ 30-48, 50-62 

Stefan K Andersson (S) §§ 30-44, 46, 53, 55-62   
Lize–Lotte Löfgren (S) 30-44, 46, 53-60 
Krister Andersson (V) §§ 30-44, 46-62  
Eva Berglund (V) §§ 30-44, 46-62 
Sofia Jakobsson (SD) §§ 30-44, 47-48, 50-62 
 

Tjänstemän och övriga Evelina Håkansson, sekreterare 
Randi Graungaard, kommundirektör 
Patrik Norberg, teknikansvarig 
Anna Hällström, teknikansvarig 
Maria Ekstrand, telefonsupport §§ 30-45 
Göran Carlsson, revisor 
Peter Staland, revisor 
 
 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2021-04-12 Anslaget tas ner: 2020-05-04 

Protokollets förvaringsplats Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Upprop 

 
  

 Val av två justerare samt 
tillkännagivande av tid och plats för 
justering av protokollet - Den 12 april 
klockan 08:00 i lilla A-salen, 
kommunhuset 
 

  

§ 30 Allmänhetens frågestund 
 

2021/54  

§ 31 Godkännande av föredragningslistan 
 

2021/50  

§ 32 Redovisning av kommuninvånarnas 
postlåda 
 

2021/52  

§ 33 Temadebatt - Ungas delaktighet och 
inflytande 
 

2019/763  

§ 34 Anmälan av motioner 
 

2021/56  

§ 35 Anmälan av frågor 
 

2021/58  

§ 36 Svar på frågor 
 

2021/58  

§ 37 Redovisning av ej verkställda beslut 
kvartal 4 2020 Utskottet Arbete och 
omsorg 
 

2020/435  

§ 38 Redovisning av ej verkställda beslut 
kvartal 4 2020 Utskottet Barn och 
ungdom 
 

2020/434  

§ 39 Avsteg från ägardirektiv i Tierps 
kommunfastigheter AB 
 

2020/991  

§ 40 Upphävande av regler för hantering av 
överskott 
 

2021/152  

§ 41 Revidering av Arbetsordning för 
kommunfullmäktige och beredningar 
 

2021/229  

§ 42 Reglemente för revisorerna 
 

2021/254  
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§ 43 Årsredovisning 2020 
 

2021/255  

§ 44 Revisionsberättelse för år 2020 
 

2021/362  

§ 45 Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 
2020 
 

2021/362  

§ 46 Ansvarsfrihet för valnämnden 2020 
 

2021/362  

§ 47 Ansvarsfrihet för jävsnämnden 2020 
 

2021/362  

§ 48 Ansvarsfrihet för demokratiberedningen 
2020 
 

2021/362  

§ 49 Ansvarsfrihet för beredning för 
översiktsplan 2050 2020 
 

2021/362  

§ 50 Ansvarsfrihet för lönenämnden 2020 
 

2021/362  

§ 51 Ansvarsfrihet för IT-nämnden 2020 
 

2021/362  

§ 52 Ansvarsfrihet för räddningsnämnden 
2020 
 

2021/363  

§ 53 Ansvarsfrihet för 
överförmyndarnämnden 2020 
 

2021/364  

§ 54 Ansvarsfrihet för styrelsen i 
Samordningsförbundet i Uppsala län 
2020 
 

2021/373  

§ 55 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för 
år 2020 för stiftelsen Tierps sockens 
magasinfond och Gustav Gilljams i 
Yvre donationsfond 
 

2021/365  

§ 56 Allmänpolitisk debatt i juni 
 

2021/369  

§ 57 Godkännande av entledigande och val 
av ny suppleant till styrelsen för Tierps 
Energi & Miljö AB och styrelsen för 
TEMAB Fjärrvärme AB 
 

2021/26  

§ 58 Godkännande av entledigande och val 
av ny ersättare i kommunstyrelsen 
 

2021/26  

§ 59 Godkännande av entledigande och val 2021/26  
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§ 60 Godkännande av entledigande från 

uppdrag i kommunfullmäktige 
 

2021/26  

§ 61 Redovisning av inkomna beslut och 
skrivelser 
 

2021/55  

§ 62 Godkännande av entledigande och val 
av representant i Ängskärs 
anläggningsråd, Upplandsstiftelsen 
 

2021/26  
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§ 30 
Dnr 2021/54    
 
Allmänhetens frågestund  
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid varje kommunfullmäktigesammanträde har allmänheten möjlighet att 
ställa frågor direkt till politikerna, ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden 
pågår i 30 minuter och alla som vill är välkomna att ställa frågor om 
kommunens verksamheter. På grund av rådande pandemi tar vi endast emot 
skriftliga frågor som sedan besvaras muntligt under sammanträdet. 
Frågeställaren har då möjlighet att ta del av svaret genom att titta på 
webbsändningen på kommunens hemsida. 
 
Syftet med allmänhetens frågestund är bland annat till för att skapa en 
dialog mellan allmänheten och de politiskt folkvalda för att 
kommunmedborgarna ska kunna påverka, väcka opinion och få bättre 
möjligheter att ta tillvara dina demokratiska rättigheter. Möjligheten att 
lyssna på allmänhetens frågestund finns på www.tierp.se. Vid dagens möte 
hade ingen fråga inkommit till allmänhetens frågestund.  
 
 

6

http://www.tierp.se/


 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 
2021-04-07  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 31 
Dnr 2021/50    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan med följande ändringar:  
 

- att ärende 8 och 9 stryks från föredragningslistan då inga 
interpellationer och interpellationssvar har lämnats in.  
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§ 32 
Dnr 2021/52    
 
Redovisning av kommuninvånarnas postlåda  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag inkomna till den digitala postlådan på kommunens hemsida och 
förslag som lämnats i Demokratierp-brevlådorna på kommunens bibliotek 
hanteras av verksamheterna och det är en tjänsteman som svarar på 
förslagen. Förslagen och svaren redovisas i kommunfullmäktige. 
 
Följande förslag och svar redovisas: 
 
Dnr KS 2021/269 – Postlådan – Föreningslots 
Förslag: När pandemin är över så breddar man föreningslotsen till att gälla 
fler av Tierps medborgare. Många skulle kunna gynnas av hjälp in i 
föreningslivet. 
Svar: Föreningslots finns inte kvar längre men pandemin medför att många 
blir ensamma och det kan vara en idé att underlätta för föreningar att nu ut 
till alla i kommunen. Tack för ett bra förslag. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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§ 33 
Dnr 2019/763    
 
Temadebatt - Ungas delaktighet och inflytande  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2019 att ge 
demokratiberedningen i uppdrag att utveckla former och forum för att stärka 
ungas inflytande och delaktighet i det lokala samhället. Med anledning av 
covid-19 beslutade kommunfullmäktiges presidium att förlänga tidsplanen 
för uppdraget. Uppdraget ska slutredovisas för kommunfullmäktige i juni 
2021. 
 
Temadebatten syftar till att ge kommunfullmäktige, i egenskap av 
uppdragsgivare, möjlighet att lämna synpunkter på de förslag och idéer som 
beredningen arbetar med. Efter att temadebatten är klar och beredningen 
bedömer att den har tillräckligt med underlag för att fullfölja sitt uppdrag 
ska det formuleras ett beslutsförslag till kommunfullmäktige.  
 
Demokratiberedningen skickar med följande förslag på frågeställningar som 
kan ligga till grund för debatten i kommunfullmäktige: 
 

 Vilket forum och vilka former är lämpligast utifrån Tierps kommuns 
lokala förutsättningar? 
 

 Hur uppnås kontinuitet i arbetet med barn och ungas delaktighet och 
inflytande? 

 

 Vilket ansvar och vilka fördelar har kommunens politiker att lyfta 
barn och ungas perspektiv? 

 

 Vad behöver demokratiberedningen ta hänsyn till i formuleringen av 
förslag till beslut till kommunfullmäktiges sammanträde i juni? 

 
Yttrande 
Lotta Carlberg (C), Emma Lokander (M), Viktoria Söderling (S),  
Eva Berglund (V), Jenny Lundström (MP), Simon Brännström (SD), 
Magdalena Ewert (C), Alfred Mujambere (L), Ann-Kristin Ringefors (KD), 
Sara Sjödal (C), Margaretha Magnusson (S), Jonhas Åker (SD) och  
Stig Lundqvist (M) yttrar sig under debatten.  
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Underlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Uppdragsbeskrivning - Stärka ungas inflytande och delaktighet i det 

lokala samhället (2019-08-16) 
 Sammanställning av demokratiberedningens arbete med uppdraget 
 Slutsatser gällande barn och ungas delaktighet och inflytande 
 Resultat av enkät om ungas delaktighet och inflytande 
 Presentation - Exempel på forum och former med matris 
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§ 34 
Dnr 2021/56    
 
Anmälan av motioner  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att överlämna de inlämnade motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande motioner har lämnats in:  

- Ökad säkerhet i hyresgästers förråd, Simon Brännström (SD) 
- Krav gällande utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom 

vård och omsorg, Jonhas Åker (SD) 
- Inga fler räknade minuter, Viktoria Söderling (S) 
- Arbetskläder till idrottslärare, Christina Holmström (S) 

 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Inlämnade motioner 

 
Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen 
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§ 35 
Dnr 2021/58    
 
Anmälan av frågor  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att den inlämnade frågan får ställas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande fråga har lämnats in: 

- Fråga om Kyrkskolan och processen framåt, Viktoria Söderling (S) 
 
Beslutsunderlag 

 Inlämnad fråga 
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§ 36 
Dnr 2021/58    
 
Svar på frågor  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att den inlämnade frågan anses vara besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande fråga har lämnats in och besvarats: 

- Fråga Kyrkskolan och processen framåt, Viktoria Söderling (S)  
 
Yttrande 
Lotta Carlberg (C) och Viktoria Söderling (S) yttrar sig.  
 
Beslutsunderlag  

 Inlämnad fråga 
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§ 37 
Dnr 2020/435    
 
Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2020 Utskottet 
Arbete och omsorg  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 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.  
 
Det har rapporterats totalt 15 beslut enligt LSS (avser samtliga LSS-beslut) 
och SoL (avser SoL-beslut för vuxna över 21 år) till IVO för perioden 1 
oktober till 31 december 2020, kvartal 4. 
 
Ej verkställda beslut: 

- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Beslutsdatum: 
2019-09-20. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet är kommunens 
generella svårighet att rekrytera lämpliga stödfamiljer. I avvaktan på 
verkställighet av stödfamilj har korttidsboende erbjudits som 
alternativ.  

- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Beslutsdatum: 
2020-01-14. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet är kommunens 
generella svårighet att rekrytera lämpliga stödfamiljer. 

- Dagverksamhet enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-04-07. Orsak till 
dröjsmålet är att dagverksamheten har stängt med anledning av 
Covid-19. I avvaktan på att verksamheten öppnar är alternativa 
stödinsatser verkställda. 

- Korttidsboende/växelvård enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-07-17. 
Orsak till dröjsmålet är att den enskilde har tackat nej till erbjuden 
plats med anledning av Covid-19.  
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- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-09-11. 
Skäl till dröjsmålet är dels att det har varit begränsad inflyttning på 
flera boenden med anledning av Covid-19. Ett erbjudande om plats 
har lämnats till den enskilde men svar har ännu inte inkommit. 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-08-11. 
Orsak till dröjsmålet är att den enskilde har tackat nej till erbjuden 
plats. 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-04-22. 
Orsak till dröjsmålet är att den enskilde har tackat nej till två 
erbjudanden. Alternativa stödinsatser är verkställda i avvaktan. 

- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. 
Med anledning av att den enskilde vistas på HVB tills tidigast 2021-
03-31 kommer beslutet om permanent boende inte att verkställas 
dessförinnan.  

 
Avbrott i verkställighet: 

- Daglig verksamhet enligt LSS. Datum för avbrott i verkställighet: 
2020-03-09. Den enskilde vill byta arbetsplats. Med anledning av 
situation hos den enskilde har ännu inte möte för planering kunnat 
hållas ännu. 

- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Datum för avbrott i 
verkställighet: 2020-06-22. Den enskilde valde själv att säga upp 
befintlig stödfamilj. Rekrytering av ny stödfamilj pågår.  

 
Beslut som avslutats utan verkställighet: 

- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2020-06-10. Datum 
för avslut: 2020-10-19. Den enskilde har på egen begäran valt att 
avsluta ärendet. 

- Korttidsboende/växelvård enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-07-17. 
Datum för avslut: 2021-01-10. Den enskilde har flyttat till ett särskilt 
boende och insatsen om korttidsboende/växelvård avslutas. 

- Kontaktperson enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-05-18. Datum för 
avslut: 2020-10-26. Den enskilde har valt att säga upp insatsen trots 
att det har funnits förslag på kontaktperson. 

- Hemtjänst enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-06-03. Datum för avslut: 
2020-11-10. Den enskilde avböjde till en början insatsen och valde 
till sist att avsluta ärendet.  

 
Beslut som har verkställts: 

- Daglig verksamhet enligt LSS. Datum för verkställighet: 2020-10-
19. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet är omständigheterna kring 
Covid-19.  
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Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas av den rapportering som görs till IVO 
av ej verkställda beslut.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 81/2021 
 Beslut utskottet arbete och omsorg § 18/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 38 
Dnr 2020/434    
 
Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2020 Utskottet 
Barn och ungdom  
 
Beslut  
kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 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.  
 
Vid rapporteringen av kvartal 4 har det rapporterats totalt tre beslut enligt SoL 
för barn och unga. 
 
Ej verkställda beslut: 

- Personligt stöd i form av stödsamtal. Beslutsdatum: 2020-10-01. Orsak 
till dröjsmålet är att den externa utförare som ska verkställa beslutet har 
viss väntetid. 

 
Beslut som har verkställts: 

- Kontaktperson. Beslutsdatum: 2020-06-23. Datum för verkställighet: 
2020-11-03. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet var kommunens 
generella svårighet att hitta lämplig person för uppdraget. 

- Kontaktperson. Beslutsdatum: 2020-06-26. Datum för verkställighet: 
2020-11-03. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet var dels att kund 
tackade nej till ett erbjudande som lämnades i september 2020, och 
dels den generella svårigheten att hitta lämplig uppdragstagare. 

 
Barnrättskonsekvenser 
Bedömningen är att barn och unga inte påverkas av den rapportering av ej 
verkställda beslut som görs till IVO.  
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Beslutsunderlag  
 Beslut kommunstyrelsen § 82/2021 
 Beslut utskottet barn och ungdom § 71/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 39 
Dnr 2020/991    
 
Avsteg från ägardirektiv i Tierps kommunfastigheter AB  
 
Jäv 
Helén Jaktlund (C) och Stig Lundqvist (M) deltar inte i ärendets 
handläggning och beslut på grund av jäv. 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå yrkandena från TKAB såsom de är formulerade, samt  
 
att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med 
förslag till ändrade ägardirektiv avseende avkastningskravet. 
 
Reservation 
Viktoria Söderling (S), Bengt–Olov Eriksson (S), Jonas Nyberg (S),  
Gunnar Jansson (S), Christina Svensson (S), Lars–Olof Färnström (S), 
Pontus Söderberg (S), Oskar Nilsson (S), Christina Holmström (S),  
Torgny Helgesson (S), Linda Friberg (S), Christer Niklasson (S),  
Margaretha Magnusson (S), Börje Wennberg (S) och Inger Andersson (S) 
reserverar sig till förmån för eget yrkande /bilaga/.  
 
Alexander Karlsson (V), Agnetha Andersson (V) och Emmanuel Nzisabira 
(V) reserverar sig till förmån för Viktoria Söderlings (S) yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2018 beslutades det 
om nya ägardirektiv för TKAB. Ägardirektiven har i samband med budget 
för 2020 och 2021 uppdaterats. I december 2020 antogs dessa ägardirektiv 
vid en extra bolagsstämma. I samband med budgetarbetet inom TKAB 
ansågs det att man inte kunde leva upp till ägardirektivets §13: 
 
13 § Tierps kommunfastigheter AB bedriva sin verksamhet på ett sätt som 
medger att ägaren, med hänsyn tagen till risk, erhåller en avkastning som med 
en (1) procent överstiger bolagets genomsnittliga räntekostnader. 
Avkastningskravet är långsiktigt och behöver inte uppnås varje år. 
 
Att inte leva upp till avkastningskravet under ett år möter enligt ovan inget 
hinder. 
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Beslutsmotivering  
Vid en omvärldsbevakning har det framkommit att ägardirektivets § 13 
verkar vara högt ställda krav. Därför bör en översyn av avkastningskravet 
ske. För de fall det är en faktisk omständighet att avkastningskravet inte 
kommer att uppnås så är detta något som bolaget inte kan/behöver begära 
tillåtelse för. I ägardirektiven finns heller ingen direkt följd kopplad till om 
avkastningskravet inte uppnås så någon rättsverkan skulle ett beslut som det 
som yrkats inte heller ha. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Viktoria Söderlings (S) yrkar att hyran till TKAB höjs med 1%.  
 
Bifall 
Sara Sjödal (C) och Klas Jakobsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Avslag  
Sara Sjödal (C) yrkar avslag till Viktoria Söderlings (S) yrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings 
(S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande 
förslag. 
 
Viktoria Söderling (S) begär omröstning. 
 
Beslutsgång omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: 

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

 
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar enligt liggande 
förslag (omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Resultat: 
Ja – 31 röster 
Nej – 18 röster 
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Beslutsunderlag  
 Beslut kommunstyrelsen § 76/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Inkommen skrivelse från TKABs styrelse: Ärende till Tierps 

kommunfullmäktige 
 
Beslutet skickas till 

 TKABs styrelse 
 VD TKAB  
 Ekonomichef TKAB  
 Kommundirektör  
 Ekonomichef Tierps kommun  
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§ 40 
Dnr 2021/152    
 
Upphävande av regler för hantering av överskott  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ”Regler för hantering av överskott i Tierps kommun, § 40/2008” ska 
upphöra att gälla.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Det är viktigt att styrdokument är relevanta och fyller en funktion i 
tillämpning av regler eller är vägledande då beslut ska fattas. Efterhand kan 
vissa dokument spela ut sin roll på grund av omvärldsförändringar. Den 
bedömningen har gjorts angående regelverket för hantering av överskott i 
Tierps kommun som föreslås upphävas. Detta regelverk har sedan det 
beslutades om 2008 använts vid ytterst få tillfällen inom kommunen vilket 
visar på att syftet från början, att verka som ett incitament till 
återhållsamhet, inte har uppnåtts. Ett viktigare instrument numera är det 
arbetet med rättvisande prognoser som har inletts under 2020 och som har 
gett god effekt. Det ger verksamheterna kontroll över situationen och även 
möjlighet att planera. Dessutom behöver kommunstyrelsen, utifrån den 
ekonomiska situation som kommuner kommer att ha under den närmaste 
framtiden, kunna omprioritera eventuella överskjutande medel beroende på 
olika verksamheters utfall och problemställningar.   
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Inga särskilda konsekvenser.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 77/2021 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 22/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Regler för hantering av överskott  

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Ekonomichef 
 Chef för Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 41 
Dnr 2021/229    
 
Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige och 
beredningar  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa revideringar i Arbetsordning för kommunfullmäktige och 
beredningar i enlighet med föreliggande förslag, samt 
 
att Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar fastställd av 
Kommunfullmäktige § 28/2020 2020-05-12 därmed upphör att gälla. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten Ledningsstöd har gått igenom arbetsordningen och reviderat vissa 
delar utefter nya arbetssätt och rutiner.  
 
Bland annat har en revidering gjorts för att möjliggöra för 
kommunfullmäktige att sammanträda i både A-salen och Humlesalen. En 
annan större förändring är att arbetsordningen nu är uppdaterad efter 
rutinerna kring användningen av Quickchannel.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 78/2021 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 23/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar- med 

kommentarer 
 Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar 
 Beslut kommunfullmäktiges presidium § 2/2020  

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
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§ 42 
Dnr 2021/254    
 
Reglemente för revisorerna  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa Reglemente för revisorerna i enlighet med föreliggande förslag, 
samt 
 
att Reglemente för Tierps kommuns revisorer fastställt av 
kommunfullmäktige §54/2006 därmed upphör att gälla. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige gav, § 14/2020, presidiet i uppdrag att revidera 
revisorernas reglemente efter en skrivelse från revisorerna om att 
reglementet behöver revideras och anpassas. 
 
I skrivelsen önskar revisionen även att reglementet Ersättningar till Tierps 
kommuns förtroendevalda ERS 2018 ska revideras. Detta önskemål kommer 
att beaktas vid nästa revidering av ersättningsreglementet. 
 
Vid revideringen av revisorsreglementet har vi utgått från Sveriges 
Kommuners och Regioners ”PM Underlag till Revisionsreglemente”, från 
2018-05-03, där gällande lagstiftning och i övrigt förekommande nya 
förutsättningar finns beaktade. 
 
Kommunens revisorer och kommunfullmäktiges presidium har medverkat i 
revideringen av reglementet. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
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Beslutsunderlag  
 Beslut kommunstyrelsen § 80/2021 
 Beslut fullmäktiges presidium § 1/2021 
 Handläggares tjänsteutlåtande 
 Reglemente för revisorerna 
 Kommunfullmäktiges beslut §14/2020 Revidering av Reglemente 

för Tierps kommuns revisorer 
 Nu gällande Reglemente för Tierps kommuns revisorer (version: 18 

april 2006): 
(https://www.tierp.se/download/18.d45058c15c1587bc39bee51/1496
828364325/Revisorernas%20reglemente.pdf ) 

 
Beslutet skickas till 

 Ordförande kommunfullmäktige 
 Chef Kvalitet och strategisk utveckling 
 Kommunens revisorer 
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§ 43 
Dnr 2021/255    
 
Årsredovisning 2020  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 

  
att godkänna årsredovisningen för 2020, samt 
 
att besluta att omställningskostnader om 39,8 mnkr är att betrakta som 
synnerliga skäl att ej återställa enligt specifikation och motivering i 
sammanfattningen och i balanskravsutredningen.  
 
Reservation 
Viktoria Söderling (S), Bengt–Olov Eriksson (S), Jonas Nyberg (S),  
Gunnar Jansson (S), Christina Svensson (S), Lars–Olof Färnström (S), 
Pontus Söderberg (S), Oskar Nilsson (S), Christina Holmström (S),  
Torgny Helgesson (S), Linda Friberg (S), Christer Niklasson (S),  
Margaretha Magnusson (S), Börje Wennberg (S) och Inger Andersson (S) 
reserverar sig till förmån för eget yrkande /bilaga/. 
 
Alexander Karlsson (V), Agnetha Andersson (V) och Emmanuel Nzisabira 
(V) reserverar sig till förmån för Viktoria Söderlings (S) yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning och bokslut har upprättats för år 2020.  
Förvaltningsberättelsen är kommunstyrelsens översikt och analys av de 
olika verksamhetsområdena inklusive de kommunala bolagen, och 
lämnas till kommunfullmäktige för godkännande. 
I den nya utformningen av förvaltningsberättelsen har de finansiella 
måtten kompletterats med Soliditet inkl. pensionsförpliktelser, vilket 
innebär ett väsentligt lägre värde än det mått på soliditet som omnämns i 
”Riktlinje för ekonomisk styrning”. I kommande riktlinjer och 
budgetarbete bör ett mål sättas för soliditet inkl. pensionsförpliktelser. 
 I förvaltningsberättelsen redovisas balanskravsutredningen som anger att 
5 stycken objekt till ett belopp av 39 830 034,79 kronor ska betraktas 
som synnerliga skäl.  
 
Kommunstyrelsen önskar en förklaring av hanteringen av 
omställningskostnader som synnerliga skäl som biläggs ärendet.  
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Motivering av synnerliga skäl att inte återställa 39, 8 mnkr 
I RKR R15 Förvaltningsberättelse framgår vidare att kommuner och 
landsting som har negativt balanskravsresultat och som vill ta hänsyn till 
andra bedömningar som man anser vara förenliga med god ekonomisk 
hushållning får hantera dessa inom ramen för kommunallagens regler för 
synnerliga skäl (prop. 1996/97:52 s. 38 och 94). Om synnerliga skäl 
åberopas ska dessa skäl anges tydligt. Sådana justeringar hanteras på 
raderna efter balanskravsresultatet. Det handlar då om fall där det är 
mycket väl motiverat och där det grundläggande kravet i 11 kap. 1 § 
kommunallagen om god ekonomisk hushållning har beaktats. 
 
Under de senaste åren har det i kommunen framkommit att det finns 
fastigheter, tillgångar och lokalanpassningar som kommunen inte längre 
har någon verksamhetsanvändning och nytta av. 

 
Kommunen har under 2020 utrett frågan grundligare och kommit fram 
till att kommunen har ett antal lokaler och tillgångar som enbart belastar 
kommunen utan att tillföra något mervärde för kommunens 
verksamheter. 

 
I propositionen exemplifieras vilka kostnader som är av arten synnerliga 
skäl, (omställningskostnader) och det kan vara; 

 
Större omstruktureringskostnader 
Om syftet är att uppnå en god ekonomisk hushållning 
I mycket speciella fall kan det finnas skäl att acceptera avsteg från kravet 
på reglering. Detta avser fall då ett frångående är mycket väl motiverat 
och där åtgärder som kommunen/landstinget rent allmänt vidtar måste 
vara förenliga med god ekonomisk hushållning. 
I kommunallagen står det också att i bokslutet ska det anges vilka skäl 
kommunen har till att inte återställa ett negativt balanskravsresultat, 
vilket kommer att ske enligt nedan. Det är kommunfullmäktige som äger 
frågan och fattar beslutet om synnerliga skäl. 

 
Hittills har kommunen konstaterat att nedanstående objekt är 
omställnings/ omstruktureringskostnader och faller under definitionen 
”synnerliga skäl”. 

 
Högbergsparken en årlig kostnad på 4,4 mnkr för en fastighet med 
lägenheter som ingen verksamhet nyttjar och kommunen ser ingen 
användning av den i kommunal verksamhet i framtiden. Därför flyttades 
tillgången till AB Tierpsbyggen som har bättre möjligheter att hyra ut 
lägenheterna. 
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Gamla brandstationen med en årlig kostnad på 2,2 mnkr. 
Verksamheten flyttade ut hösten 2019 och i maj-2019 beslutade KS att 
fastigheten skulle säljas. Först hösten 2020 kunde försäljningen 
genomföras. Kommunen har konstaterat att hyran under 2020 fram till 
försäljningen är en omställningskostnad, dvs en kostnad som inte tillfört 
nytta för verksamheten. Att hyreskostnaden ska betraktas som synnerliga 
skäl beror på att fastigheten har varit uthyrd till Räddningsnämnden. 
Fastigheten har aldrig varit en tillgång som kunnat nyttjas för övrig 
kommunal verksamhet. 

 
Bergis och Tegelbruksgatan avser ombyggnadskostnader i lokaler för 
ensamkommande barn. En verksamhet som har avvecklats. Lokalernas 
ombyggnad skedde 2015 för att möta en extraordinär flyktingsituation. 
Omställningskostnaden avser ombyggnation av lokalerna eftersom ingen 
annan verksamhet har nytta av den specifika ombyggnationen som krävdes. 
Den höjda hyreskostnad som ombyggnationen föranledde finansierades av 
Migrationsverkets bidrag enbart under tiden som ensamkommande 
placerades i kommunen. Hyreskostnaden för ombyggnationen kvarstår även 
efter att verksamheten har avslutats.  

 
Varumärket Tierps Arena är ingen tillgång eftersom motparten i 
avtalet har gått i konkurs. Då kommunen inte har någon motpart har man 
inte någon möjlighet att tillgodogöra sig det värde som ligger som en 
tillgång i balansräkningen. 

 
Dessa omstruktureringar av kostnader innebär en kostnadssänkning med 
7 639 144 kr per år.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättkonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar avslag till andra att-satsen. 
 
Bifall  
Sara Sjödal (C), Emma Lokander (M), Lotta Carlberg (C), Simon 
Brännström (SD), Åsa SIkberg (M) och Jenny Lundström (MP) yrkar bifall 
till liggande förslag.  
 
Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till Viktoria Söderlings (S) yrkande.  
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Avslag 
Emma Lokander (M) yrkar avslag till Viktoria Söderlings (S) yrkande.  
 
Yttrande 
Margaretha Magnusson (S) yttrar sig.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till den första att-satsen 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla den första att-satsen.  
 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag enligt Viktoria 
Söderlings (S) yrkande till den andra att-satsen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla den andra att-satsen.  
 
Viktoria Söderling (S) begär omröstning. 
 
Beslutsgång omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: 

- Den som vill bifalla den andra att-satsen rösta ja 
- Den som vill bifalla Viktoria Söderlings (S) yrkande röstar nej 

 
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar att bifalla den andra 
att-satsen enligt liggande förslag (omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Resultat: 
Ja – 31 röster 
Nej – 18 röster 
 
Beslutsunderlag  

• Beslut kommunstyrelsen § 79/2021 
• Handläggarens tjänsteutlåtande   
• Årsredovisning 2020 Tierps kommun   
• Bilaga Årsredovisning 2020 Tierps kommun – Hanteringen av 

omställningskostnader som synnerliga skäl  
• Årsredovisning 2020 AB Tierpsbyggen  
• Årsredovisning 2020 Tierps kommunfastigheter AB  
• Årsredovisning 2020 TEMAB Fjärrvärme AB 
• Årsredovisning 2020 Tierps energi och Miljö AB 
• Covid-19 i Tierps kommun 2020 

 
Beslutet skickas till 

• Ekonomichef  
• Chef kvalitet och strategisk utveckling  
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§ 44 
Dnr 2021/362    
 
Revisionsberättelse för år 2020  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att lägga revisionsberättelsen för år 2020 till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna, utsedda av kommunfullmäktige, har granskat den verksamhet 
som bedrivits i kommunstyrelse och nämnder och genom utsedda 
lekmannarevisorer i de kommunala bolagen. Kommunens revisorer har 
biträtts av sakkunniga från PwC, som genomfört granskningen. 
Revisorernas ordförande, Göran Carlsson, föredrar ärendet.  
 
Kommunstyrelsen, nämnder och fullmäktiges demokratiberedning samt 
översiktsplaneberedningen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll och återredovisning till fullmäktige. 
 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges 
uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen 
har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i 
bilagan ”Revisorernas redogörelse för år 2020”. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas så barn och unga bedöms inte påverkas av 
beslutet. 
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Beslutsunderlag  
 Förslag till beslut 
 Revisionsberättelse och revisorernas redogörelse för år 2020 
 Granskning av årsredovisning 2020 
 Grundläggande granskning IT-nämnden 
 Grundläggande granskning Lönenämnden 
 Grundläggande granskning Gemensam Överförmyndarnämnd 
 Grundläggande granskning Gemensam Räddningsnämnd 
 Granskning av delårsrapport 2020 
 Granskning av styrning och ledning av biståndsbedömning inom 

äldreomsorgen (myndighetsutövning) 
 Uppföljande granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning 
 Granskning av intern kontroll i hantering av bisysslor 
 Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner och 

ekonomiadministrativa processer 
 
Beslutet skickas till 

 Kommunens revisorer 
 Kommundirektör 
 Verksamhetschefer 
 Ekonomienheten 
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§ 45 
Dnr 2021/362    
 
Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2020  
 
Jäv 
Agnetha Andersson (V), Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M), Lotta Carlberg 
(C), Carola Fredén (M), Linda Friberg (S), Torgny Helgesson (S), Christina 
Holmström (S), Klas Jakobsson (SD), Gunnar Jansson (S), Alexander 
Karlsson (V), Erik Kolm (C), Bengt Lindström (SD), Emma Lokander (M), 
Sven Lokander (M), Jenny Lundström (MP), Alfred Mujambere (L), Jonas 
Nyberg (S), Ann-Kristin Ringefors (KD), Åsa Sikberg (M), Sara Sjödal (C),  
Viktoria Söderling (S) och Jonhas Åker (SD) deltar inte i ärendets 
handläggning och beslut på grund av jäv. 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess ledamöter och 
ersättare för år 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap, 24 § ska fullmäktige vid ett 
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen 
avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska 
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. 
 
Under året har kommunens verksamhet följts löpande via protokollsläsning, 
utredningar m.m. Dialoger kring verksamhet och ekonomi har under året 
genomförts med kommunstyrelsens arbetsutskott, utskottet arbete och omsorg, 
utskottet barn och unga, utskottet samhällsbyggnad. Överläggningar har under 
året hållits med kommunledning och fullmäktiges presidium. 
Kommunrevisionen tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för kommunstyrelsen 
samt de enskilda ledamöterna. 
 
Enligt 5 kap, 48 §, andra punkten kommunallagen (2017:725), 
får en ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta 
i beslutet om ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Beslutsunderlag  
 Förslag till beslut 
 Revisionsberättelse och revisorernas redogörelse för år 2020 

 
Beslutet skickas till 

 Kommunens revisorer 
 Kommunstyrelsen  
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§ 46 
Dnr 2021/362    
 
Ansvarsfrihet för valnämnden 2020  
 
Jäv 
Jonhas Åker (SD) deltar inte i ärendets handläggning och beslut på grund av 
jäv. 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja ansvarsfrihet för valnämnden och dess ledamöter och ersättare för 
år 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap, 24 § ska fullmäktige vid ett 
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen 
avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska 
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. 
 
Efter genomförd grundläggande granskning 2020 bedömer kommunrevisionen 
att Valnämnden i rimlig grad kan verifiera att nämndens verksamhet har 
bedrivits på ett för ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020. 
Nämnden redovisar ett mindre budgetöverskott. Kommunrevisionen tillstyrker 
att ansvarsfrihet beviljas för valnämnden samt de enskilda ledamöterna. 
 
Enligt 5 kap, 48 §, andra punkten kommunallagen (2017:725), 
får en ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta 
i beslutet om ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Revisionsberättelse och revisorernas redogörelse för år 2020 

 
Beslutet skickas till 

 Kommunens revisorer 
 Valnämnden  
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§ 47 
Dnr 2021/362    
 
Ansvarsfrihet för jävsnämnden 2020  
 
Jäv 
Lars Lindgren (C), Christer Niklasson (S), Mats Wikander (C) och 
Margaretha Magnusson (S) deltar inte i ärendets handläggning och beslut på 
grund av jäv. 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja ansvarsfrihet för jävsnämnden och dess ledamöter och ersättare 
för år 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap, 24 § ska fullmäktige vid ett 
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen 
avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska 
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. 
 
Efter genomförd grundläggande granskning 2020 bedömer kommunrevisionen 
att Jävsnämnden i rimlig grad kan verifiera att nämndens verksamhet har 
bedrivits på ett för ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2020. 
Nämnden redovisar ett mindre budgetöverskott. Kommunrevisionen tillstyrker 
att ansvarsfrihet beviljas för jävsnämnden samt de enskilda ledamöterna. 
 
Enligt 5 kap, 48 §, andra punkten kommunallagen (2017:725), 
får en ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta 
i beslutet om ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Revisionsberättelse och revisorernas redogörelse för år 2020 

 
Beslutet skickas till 

 Kommunens revisorer 
 Jävsnämnden  
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§ 48 
Dnr 2021/362    
 
Ansvarsfrihet för demokratiberedningen 2020  
 
Jäv 
Anna Ahlin (C), Bengt-Olov Eriksson (S), Stig Lundqvist (M) och 
Margaretha Magnusson (S) deltar inte i ärendets handläggning och beslut på 
grund av jäv. 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja ansvarsfrihet för demokratiberedningen och dess ledamöter och 
ersättare för år 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap, 24 § ska fullmäktige vid ett 
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen 
avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska 
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. 
 
Kommunrevisionen har följt beredningen under året genom protokoll och 
tillhörande handlingar. Beredningen har kommunfullmäktiges uppdrag att 
arbeta för utvecklad dialog med kommunens medborgare. Beredningen ska 
också verka för att ökat politiskt engagemang med förbättrad representativitet. 
Revisionen bedömer att det arbete som genomförts under året ligger i linje med 
beredningens uppdrag. Kommunrevisionen tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas 
för demokratiberedningen samt de enskilda ledamöterna. 
 
Enligt 5 kap, 48 §, andra punkten kommunallagen (2017:725), 
får en ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta 
i beslutet om ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Revisionsberättelse och revisorernas redogörelse för år 2020 
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Beslutet skickas till 
 Kommunens revisorer 
 Demokratiberedningen  

37



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 
2021-04-07  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 49 
Dnr 2021/362    
 
Ansvarsfrihet för beredning för översiktsplan 2050 2020  
 
Jäv 
Anna Grimberg (C), Gunnar Jansson (S), Emma Lokander (M),  
Sven Lokander (M), Alfred Mujambere (L), Christina Svensson (S) och 
Jonhas Åker (SD) deltar inte i ärendets handläggning och beslut på grund av 
jäv. 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja ansvarsfrihet för beredning för översiktsplan 2050 och dess 
ledamöter och ersättare för år 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap, 24 § ska fullmäktige vid ett 
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen 
avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska 
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. 
 
Kommunrevisionen har följt beredningen under året genom protokoll och 
tillhörande handlingar. Revisionen bedömer att det arbete som genomförts 
under året ligger i linje med beredningens uppdrag. Kommunrevisionen 
tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för beredning för översiktsplan 2050 samt 
de enskilda ledamöterna. 
 
Enligt 5 kap, 48 §, andra punkten kommunallagen (2017:725), 
får en ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta 
i beslutet om ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Revisionsberättelse och revisorernas redogörelse för år 2020 

 
Beslutet skickas till 

 Kommunens revisorer 
 Beredning för översiktsplan 2050 
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§ 50 
Dnr 2021/362    
 
Ansvarsfrihet för lönenämnden 2020  
 
Jäv 
Sara Sjödal (C), Jonas Nyberg (S) och Viktoria Söderling (S) deltar inte i 
ärendets handläggning och beslut på grund av jäv. 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja ansvarsfrihet för lönenämnden och dess ledamöter och ersättare 
från Tierps kommun för år 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap, 24 § ska fullmäktige vid ett 
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen 
avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska 
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. 
 
Efter genomförd grundläggande granskning 2020 bedömer kommunrevisionen 
att lönenämnden delvis i rimlig grad kan verifiera att arbetet med styrning och 
kontroll är tillräcklig och att åtgärder vidtas vid behov. Nämndens 
måluppfyllelse för verksamheten är delvis ändamålsenlig. Nämnden når 
slutligen en budget i balans. Kommunrevisionen tillstyrker att ansvarsfrihet 
beviljas för lönenämnden samt de enskilda ledamöterna. 
 
Enligt 5 kap, 48 §, andra punkten kommunallagen (2017:725), 
får en ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta 
i beslutet om ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Revisionsberättelse och revisorernas redogörelse för år 2020 

 
Beslutet skickas till 

 Kommunens revisorer 
 Lönenämnden  
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§ 51 
Dnr 2021/362    
 
Ansvarsfrihet för IT-nämnden 2020  
 
Jäv 
Sara Sjödal (C), Jonas Nyberg (S) och Viktoria Söderling (S) deltar inte i 
ärendets handläggning och beslut på grund av jäv. 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja ansvarsfrihet för IT-nämnden och dess ledamöter och ersättare 
från Tierps kommun för år 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap, 24 § ska fullmäktige vid ett 
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen 
avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska 
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. 
 
Efter genomförd grundläggande granskning 2020 bedömer kommunrevisionen 
att IT-nämnden i rimlig grad kan verifiera att arbetet med styrning och kontroll 
är tillräcklig och att åtgärder vidtas vid behov. Nämndens måluppfyllelse för 
verksamheten är delvis ändamålsenlig och nämnden når en budget i balans. 
Kommunrevisionen tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för IT-nämnden samt 
de enskilda ledamöterna. 
 
Enligt 5 kap, 48 §, andra punkten kommunallagen (2017:725), 
får en ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta 
i beslutet om ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Revisionsberättelse och revisorernas redogörelse för år 2020 

 
Beslutet skickas till 

 Kommunens revisorer 
 IT-nämnden  
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§ 52 
Dnr 2021/363    
 
Ansvarsfrihet för räddningsnämnden 2020  
 
Jäv 
Lars-Olof Färnström (S), Lars Lindgren (C) Sven Lokander (M) och 
Margaretha Magnusson (S) deltar inte i ärendets handläggning och beslut på 
grund av jäv. 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja ansvarsfrihet för Tierps kommuns ledamöter och ersättare i 
räddningsnämnden för år 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap, 24 § ska fullmäktige vid ett 
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen 
avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska 
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. 
 
Efter genomförd grundläggande granskning 2020 bedömer kommunrevisionen 
att räddningsnämnden i rimlig grad kan verifiera att dess förvaltning utförts på 
ett ändamålsenligt sätt under året. Vidare kan nämnden verifiera att 
förvaltningen har skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning bedöms ha varit 
tillräcklig. Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse (resultat) om 2,5 
mnkr att jämföra med 1,9 mnkr föregående år. Årets överskott förklaras främst 
av att nämnde fått ökade kommunbidrag om 3,6 mnkr. Kommunrevisionen 
tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för räddningsnämnden samt de enskilda 
ledamöterna. 
 
Enligt 5 kap, 48 §, andra punkten kommunallagen (2017:725), 
får en ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta 
i beslutet om ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Beslutsunderlag  
 Förslag till beslut 
 Revisionsberättelse och revisorernas redogörelse för år 2020 
 Årsredovisning räddningsnämnden 2020 
 Protokollsutdrag Årsredovisning från Räddningsnämnden 

 
Beslutet skickas till 

 Kommunens revisorer 
 Räddningsnämnden  

42



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 
2021-04-07  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 53 
Dnr 2021/364    
 
Ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden 2020  
 
Jäv 
Lotta Carlberg (C) deltar inte i ärendets handläggning och beslut på grund 
av jäv. 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja ansvarsfrihet för Tierps kommuns ledamöter och ersättare i 
överförmyndarnämnden för år 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap, 24 § ska fullmäktige vid ett 
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen 
avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska 
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. 
 
Efter genomförd grundläggande granskning 2020 bedömer kommunrevisionen 
att överförmyndarnämnden i rimlig grad kan verifiera att dess förvaltning 
utförts på ett ändamålsenligt sätt under året. Vidare kan nämnden verifiera att 
förvaltningen skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den 
interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning bedöms varit tillräcklig 
under året. Nämnden redovisar ett budgetöverskott om 3,1 mnkr. Avvikelsen 
förklaras i allt väsentligt av lägre verksamhetskostnader än budgeterat och lägre 
arvoden till uppdragstagare än budgeterat. För att utveckla verksamheten 
rekommenderas nämnden bland annat att utveckla den löpande uppföljningen 
av måluppfyllelse som görs under året så att relevanta åtgärder kan vidtas vid 
signal om bristande måluppfyllelse. Kommunrevisionen tillstyrker att 
ansvarsfrihet beviljas för överförmyndarnämnden samt de enskilda 
ledamöterna. 
 
Enligt 5 kap, 48 §, andra punkten kommunallagen (2017:725), 
får en ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta 
i beslutet om ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Beslutsunderlag  
 Förslag till beslut 
 Revisionsberättelse och revisorernas redogörelse för år 2020 
 Årsredovisning Överförmyndarnämnden 2020  

 
Beslutet skickas till 

 Kommunens revisorer 
 Överförmyndarnämnden 
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§ 54 
Dnr 2021/373    
 
Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet i Uppsala 
län 2020  
 
Jäv 
Åsa Sikberg (M) och Viktoria Söderling (S) deltar inte i ärendets 
handläggning och beslut på grund av jäv. 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja ansvarsfrihet för Tierps kommuns ledamöter och ersättare i 
styrelsen i Samordningsförbundet i Uppsala län. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och 
årsredovisning för 2020 och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet. Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning 
till om förbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 
Från Tierps kommun är Åsa Sikberg (M) ledamot och Viktoria 
Söderling (S) ersättare. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Revisionsberättelse för år 2020 Samordningsförbundet i Uppsala län 
 KPMG - Revisionsrapport Samordningsförbundet Uppsala län 2020 
 EYs årliga granskningsrapport 2020 - Samordningsförbundet i 

Uppsala län 
 
Beslutet skickas till 

 Samordningsförbundet i Uppsala län 
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§ 55 
Dnr 2021/365    
 
Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2020 för stiftelsen 
Tierps sockens magasinfond och Gustav Gilljams i Yvre 
donationsfond  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa resultat- och balansräkning för fonderna, samt 
 
att bevilja styrelsens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierp sockens magasinfond och Gustav Gilljam i Yvre donationsfonds 
revisorer har överlämnat revisions- och årsberättelse för år 2020. 
 
Revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs och att 
styrelsens ledamöter beviljasansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unge inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Revisionsberättelse för år 2020 för stiftelsen Tierps sockens 

magasinfond och Gustav Gilljams i Yvre donationsfond 
 Årsberättelse för år 2020 för stiftelsen Tierps sockens magasinfond 

och Gustav Gilljams i Yvre donationsfond 
 
Beslutet skickas till 

 Stiftelsen Tierps sockens magasinfond och Gustav Gilljams i Yvre 
donationsfond 

 Tierp sockens magasinfond och Gustav Gilljam i Yvre 
donationsfonds revisorer 
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§ 56 
Dnr 2021/369    
 
Allmänpolitisk debatt i juni  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ställa in den allmänpolitiska debatten i juni.  
 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av rådande pandemi och digitala möten befarar 
kommunfullmäktiges presidium att debatten kommer att bli mindre levande 
och därmed mindre intressant. Syftet med en extra debatt kommer därför 
inte att uppnås. Presidiet har därför efter samråd med gruppledarna beslutat 
att föreslå att debatten ställs in.  
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
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§ 57 
Dnr 2021/26    
 
Godkännande av entledigande och val av ny suppleant till 
styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB och styrelsen för TEMAB 
Fjärrvärme AB  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna Bert Karlssons (V) begäran om entledigande från sina uppdrag 
som suppleant i styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB och styrelsen för 
TEMAB Fjärrvärme AB,  
 
att till ny suppleant i styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB under perioden 
8 april 2021 till och med bolagsstämman för 2022 
års förvaltning utse Ann-Kristin Hilli (V), samt  
 
att till ny suppleant i styrelsen för TEMAB Fjärrvärme AB under perioden 8 
april 2021 till och med bolagsstämman för 2022 års förvaltning utse  
Ann-Kristin Hilli (V).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Bert Karlsson (V) har den 2 mars 2021 begärt entledigande från sina 
uppdrag som suppleant i suppleant i styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB 
och styrelsen för TEMAB Fjärrvärme AB.  
 
Beslutsunderlag  

 Inkommen begäran om entledigande 
 Förslag till beslut 
 Nomineringar från gruppledare 

 
Beslutet skickas till 

 Berörda ledamöter 
 Tierps Energi & Miljö AB 
 TEMAB Fjärrvärme AB 
 Administrativ assistent Ledningsstöd 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 
2021-04-07  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 58 
Dnr 2021/26    
 
Godkännande av entledigande och val av ny ersättare i 
kommunstyrelsen  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna Gunilla Wisells (KD) begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen, samt  
 
att till ny ersättare i kommunstyrelsen under perioden 8 april 2021 till och 
med 31 december 2022 välja Lars Svensk (KD).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Gunilla Wisell (KD) har den 23 mars 2021 inkommit med en begäran om 
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Nominering från gruppledare 
 Inkommen begäran om entledigande 

 
Beslutet skickas till 

 Berörda ledamöter 
 Administrativ assistent Ledningsstöd 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 
2021-04-07  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 59 
Dnr 2021/26    
 
Godkännande av entledigande och val  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna Joachim Stormvalls (MP) begäran om entledigande från sina 
uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i beredning för 
översiktsplan 2050 och ersättare i valberedningen,  
 
att till ny ledamot i kommunstyrelsen under perioden 8 april 2021 till och 
med 31 december 2022 välja Anders Hällbom (MP),  
 
att till ny ledamot i beredning för översiktsplan 2050 från och med 8 april 
2021 välja Karin Gerhardt (MP), samt  
 
att till ny ersättare i valberedningen under perioden 8 april 2021 till och med 
14 oktober 2022 välja Jenny Lundström (MP).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Joachim Stormvall har den 26 mars 2021 inkommit med en begäran om 
entledigande från alla sina politiska uppdrag i kommunen.   
 
Beslutsunderlag  

 Inkommen begäran om entledigande 
 Förslag till beslut 
 Nomineringar från gruppledare 

 
Beslutet skickas till 

 Berörda ledamöter 
 Administrativ assistent Ledningsstöd 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 
2021-04-07  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 60 
Dnr 2021/26    
 
Godkännande av entledigande från uppdrag i 
kommunfullmäktige  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna Daniel Hedbergs (SD) begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, samt 
 
att godkänna Joachim Stormvalls (MP) begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Daniel Hedberg (SD) har den 18 mars 2021 inkommit med en begäran om 
entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.  
 
Joachim Stormvall (MP) har den 26 mars 2021 inkommit med en begäran 
om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige måste godkänna avsägelserna och skicka beslutet till 
Länsstyrelsen som sedan utser en nya ledamöter.  
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Begäran om entledigande 

 
Beslutet skickas till 

 Länsstyrelsen Uppsala län 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 
2021-04-07  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 61 
Dnr 2021/55    
 
Redovisning av inkomna beslut och skrivelser  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunfullmäktiges 
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i appen 
löpande vart efter dem registrerats i kommunens diarieföringssystem.  
 
Protokoll från kommunfullmäktiges beredningar finns att läsa på 
kommunens hemsida.  
 
Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka 
handlingar och protokoll som finns att tillgå. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Inkomna handlingar och upprättade protokoll sedan utskicket av 

handlingar inför kommunfullmäktiges senast sammanträde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 
2021-04-07  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 62 
Dnr 2021/26    
 
Godkännande av entledigande och val av representant i 
Ängskärs anläggningsråd, Upplandsstiftelsen  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna Joachim Stromvalls (MP) entledigande från sitt uppdrag som 
representant i Ängkärs anläggsningsråd, samt  
 
att till ny representant i Ängskärs ansläggsningsråd under perioden 8 april 
2021 till och med 31 december 2022 välja Inger Olausson (MP). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Joachim Stormvall har den 26 mars 2021 inkommit med en begäran om 
entledigande från alla sina politiska uppdrag i kommunen. 
 
Val till Ängskärs anläggninsråd görs i vanliga fall i kommunstyrelsen men 
på grund av att rådet bara har möten två gånger per år, och vårens möte är 
den 16 april lyfts ärendet till kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Inkommen begäran om entledigande 
 Nominering från gruppledare 

 
Beslutet skickas till 

 Berörda ledamöter 
 Ängskärs anläggsningsråd 
 Administrativ assistent Ledningsstöd 
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