
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 2021-04-14  

 

Tid och plats 14 april 2021, kl. 08:30-11:00, ajournering 09:40-09:44 , Digitalt 
sammanträde 

Paragrafer 24-42 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2021-04-14 Anslaget tas ner: 2021-05-06 

Protokollets förvaringsplats Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Viktoria Söderling §§ 24-30, 32-42, Jonas Nyberg § 31 

Beslutande   
 
 
 Ledamöter 

 
Sara Sjödal (C) ordförande 
Emma Lokander (M) 1:e vice 
ordförande 
Viktoria Söderling (S) 2:e vice 
ordförande 
Jonas Nyberg (S) 
Joakim Larsson (SD) 
 

 

Beslutande ersättare    
 
 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare  
 

 
 

Tjänstemän och övriga Maria Ekstrand, nämndsekreterare 
Randi Graungaard, kommundirektör, §§ 24-41 
Veikko Niemi, ekonomichef 
Roger Kjetselberg, VD TKAB, § 25 
Tomas Ulväng, VD Temab, § 25 
Carl Bergström, Chef enheten för kultur, konst och bibliotek, § 31 
Eva Berggård Nygren, HR chef, § 42 
 
 

   
Underskrifter  
 

Sekreterare 

Maria Ekstrand 
 

Ordförande 

Sara Sjödal §§ 24-30, 32-42,   Emma Lokander § 31 
 

Justerande  

Viktoria Söderling §§ 24-30, 32-42, Jonas Nyberg § 31 
  

1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 2021-04-14  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Val av justerare, Viktoria Söderling den 

14 april kl. 15:00 
 

  

§ 24 Godkännande av föredragningslistan 
 

2021/18  

§ 25 Information från bolagen 
 

2021/19  

§ 26 SEKRETESS Egenavgift avseende 
färdtjänst för arbetsresor 
 

  

§ 27 Förstudie om användning och hantering 
av underskrifter med elektroniska 
materiel och metoder (RA-KS 2021/18) 
 

2021/273  

§ 28 Yttrande över avgränsningssamråd för 
miljökonsekvensbeskrivning av länsplan  
för regional transportinfrastruktur i 
Uppsala län 2022-2033 
 

2021/333  

§ 29 Svar på remiss - Revidering av 
Gallringsråd nr 5 - Bevara eller gallra - 
råd för socialtjänsten m.m. 
 

2021/270  

§ 30 Kartläggning och nulägesanalys av 
segregation i Tierp 
 

2020/569  

§ 31 Stipendier och utmärkelser 2021 
 

2021/329  

§ 32 Revisionsrapport - Granskning av 
löpande intern kontroll 
 

2021/218  

§ 33 Kvalitetsberättelse Individ och 
familjeomsorg 2020 
 

2021/294  

§ 34 Verksamhetsberättelse 
närvårdssamverkan 2020 
 

2021/317  

§ 35 Verksamhetsplan närvårdssamverkan 
2021 
 

2021/173  

§ 36 Överenskommelse om samverkan mellan 
Region Uppsala och  åtta kommuner i 
Uppsala län 

2021/347  

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 2021-04-14  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
§ 37 Plan för ledning och samverkan vid 

samhällsstörningar 
 

2021/355  

§ 38 Styrdokument för krisberedskap och 
civilt försvar 2021-2022 
 

2021/356  

§ 39 Förlängd avtalstid på arrende för ÖIF del 
av Libbarbo 8:1 – Rinken Örbyhus 
 

  

§ 40 Hantering av fastigheter i Tierps 
kommun 
 

2021/391  

§ 41 Överklagan - Vatten- och 
avloppsanläggning Fågelsundet, mål nr 
2117-21 
 

2021/392  

§ 42 Tillsättande av tillförordnad 
kommundirektör 
 

2021/389  

 
 

 
 

3



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-04-14  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 24 
Dnr 2021/18    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan med följande revideringar:  
 

 att ärende 4 - Stipendier och utmärkelser 2021 behandlas efter 
ärende 10 - Kartläggning och nulägesanalys av segregation i Tierp. 

 att extra ärende - Överklagan - Vatten- och avloppsanläggning 
Fågelsundet, mål nr 2117-21 läggs till i föredragningslistan och 
behandlas efter ärende 19 - Hantering av fastigheter i Tierps 
kommun.  

 att ärende 5 - Tillsättande av tillfällig kommundirektör behandlas sist 
i ordningsföljden. 
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§ 25 
Dnr 2021/19    
 
Information från bolagen  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Roger Kjetselberg VD på AB Tierpsbyggen informerar om: 

 Coronaläget i verksamheten 
 Framtida byggplaner för bland annat boenden för äldre 

 
Roger Kjetselberg VD på Tierps Kommunfastigheter AB informerar om: 

 Det utmanande budgetläget och effektiviseringsmöjligheter  
 Lägesstatus för aktuella projekt tillsammans med kommunen 

 
Tomas Ulväng VD på Tierps Energi & Miljö AB och TEMAB Fjärrvärme 
AB informerar om: 

 Coronaläget i verksamheten 
 Säkerhetsarbetet 
 Arbetet kopplat till Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, och 

Fastighetsnära insamling, FN 
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§ 27 
Dnr 2021/273    
 
Förstudie om användning och hantering av underskrifter med 
elektroniska materiel och metoder (RA-KS 2021/18)  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  
 
att Tierps kommun inte har några synpunkter gällande Riksarkivets 
förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska 
materiel och metoder.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Riksarkivet har bjudit in till en remissomgång gällande en förstudie som 
utreder det begreppsmässiga och rättsliga nuläget för att använda och 
hantera underskrifter med elektroniska materiel och metoder. Tierps 
kommun har bjudits in att lämna synpunkter till förstudien. Remissen är 
frivillig att besvara och sista svarsdatum är den 1 juni 2021.  
  
Tierps kommun bedömer att det inte är nödvändigt att ta resurser i anspråk 
för att inkomma med synpunkter till en förstudie. Vidare arbetar Sveriges 
kommuner och regioner med frågan och företräder kommuners perspektiv.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 
Beslutet skickas till 

 Informationsstrateg, Dokumentstrategiska teamet  
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§ 28 
Dnr 2021/333    
 
Yttrande över avgränsningssamråd för 
miljökonsekvensbeskrivning av länsplan för regional 
transportinfrastruktur i Uppsala län 2022-2033  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar 
 
att anta yttrandet och skicka det till Region Uppsala. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Region Uppsala har inlett arbetet med framtagning av en ny 
länstransportplan, en plan för investering inom Uppsala län utifrån ett 
direktiv från Regeringen som väntas komma i juni 2021. 
Länstransportplanen fastställer hur den ekonomiska ramen som delges i juni 
2021 ska användas inom Uppsala län, där dokumentet i tidigare utformning 
har varit utformat utifrån namngivna åtgärder (fasta projekt), ej namnsatta 
åtgärder (projektpengar inom olika områden som GC, väg, tåg) samt 
medfinansieringspotter (statlig medfinansiering, 60/40 pott).  
Dokumentet som nu är på remiss är ett förslag till hur länstransportplanens 
miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas och vilka analyser som är 
viktiga att ha med vid konsekvensbeskrivning av den kommande 
länsplanen. 
 
Beslutsmotivering  
Tierps kommun ser positivt att Region Uppsala valt att vidga kravet om en 
miljökonsekvensbeskrivning för länsplanen och lagt till en 
hållbarhetsbedömning av LTP. Tierps kommun önskar skicka med inspel 
om förtydliganden av begrepp samt värdering av vilken info som är av vikt i 
en avgränsning. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Vi ser att varje projekt som berör infrastruktur har en direkt inverkan på 
barnens möjlighet till självständigt resande. Då detta dokument enbart är 
förslag för avgränsning vid kommande hållbarhetsbedömning så anser vi att 
om avgränsningen fortsatt utesluter de sociala och ekonomiska 
hållbarhetsaspekterna så finns risk att barn och ungas perspektiv inte belyses 
vid granskning av projekten i länstransportplanen. Vi förslår därför att 
regionen lägga till dessa aspekter.  
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Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Yttrande över avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning 

av länsplan  för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2022-
2033 

 Samrådshandling – Länsplan för regional transportinfrastruktur i 
Uppsala län 2022 – 2033 

 Missiv - Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av 
länsplan  för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2022-2033, 
dnr TS2021-00108 

 
Beslutet skickas till 

 Region Uppsala 
 Samhällsplanerare Trafik och Resande 
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§ 29 
Dnr 2021/270    
 
Svar på remiss - Revidering av Gallringsråd nr 5 - Bevara eller 
gallra - råd för socialtjänsten m.m.  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta remissvaret och skicka det till Sveriges Kommuner och Regioner.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner har skickat ut nya gallringsråd för 
socialtjänstens områden på remiss. Gallringsråd är ett viktigt dokument som 
stödjer personalen att gallra personakter och andra handlingar. Det är också 
ett bra stöd för att utveckla kommunens dokumenthanteringsplan. 
Sveriges Kommuner och Regioner framställer om att svaren på remissen 
skickas in i en mall som är bifogad med remissutskicket. Remissvaret ska 
vara inlämnat senast 14 maj. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet har inga konsekvenser för barn och unga. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remissvar - Formulär - Remiss - Revidering av Gallringsråd nr 5 - 

Bevara eller gallra - råd för socialtjänsten m.m. 
  Remiss Gallringsråd nr 5 Socialtjänsten 
  Missiv-Remiss Gallringsråd 5 Socialtjänst 
 Manus - Gallringsråd nr 5 Socialtjänsten 

 
Beslutet skickas till 

 Sveriges Kommuner och Regioner 
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§ 30 
Dnr 2020/569    
 
Kartläggning och nulägesanalys av segregation i Tierp  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna rapporteringen, samt 
 
att uppdra till kommundirektören att beakta rapporten och dess slutsatser vid 
framtida planering och utförande av verksamhet.  
 
Reservation  
Joakim Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2020 sökte och beviljades Tierps kommun statsbidrag från 
delegationen mot segregation (Delmos). Syftet var att ta fram och utveckla 
kunskap om segregationens nuläge och orsaker i kommunen. Detta för att 
bättre kunna planera och genomföra insatser för att minska och motverka 
segregation.  
 
Projektet resulterade i en kartläggning/rapport som visar hur segregationen 
ser ut i kommunen och vad dess orsaker är. Rapporten baseras delvis på 
statistisk analys och delvis intervjuer och fokusgrupper med kommunala 
tjänstemän, föreningar samt ungdomar. Resultatet visar på flera och stora 
utmaningar kopplade till socioekonomiska skillnader mellan invånare i 
Tierps kommun som får konsekvenser för bland annat hälsa, utbildning, 
boendesituation och delaktighet i samhället. Rapporten ger även ett antal 
förslag till utvecklingsområden som kommunen har rådighet över, och som 
på sikt kan minska både segregationen och dess negativa effekter för 
individer liksom för samhället i stort.  
 
Beslutsmotivering  
För att kunskapen från rapporten ska ge effekt behöver alla kommunens 
verksamheter ta till sig denna kunskap och aktivt ta hänsyn till den vid 
framtida planering, projekt och nya satsningar. Det är en viktig åtgärd för att 
minska ojämlikheten i kommunen inom flera områden så som skola, hälsa, 
demokratisk delaktighet och ekonomi. På kort sikt kan det vara svårt att se 
effekter av genomförda insatser. Det krävs därför samordnande insatser, 
vilja, långsiktighet och uthållighet för att bryta segregationen i kommunen.  
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Barnrättskonsekvenser 
Den problematik som kopplas till segregationen i Tierps kommun påverkar 
barns möjligheter och förutsättningar i livet. Kartläggningen beskriver 
skillnader i uppväxtvillkor i kommunen och analyserar vad dessa skillnader 
beror på. Den visar att det finns tydliga indikationer på att barn och unga 
som kommer från socioekonomiskt utsatta familjer löper högre risk att 
hamna snett jämfört med barn och unga från socioekonomiskt starka 
familjer. Om kartläggningen används som underlag för framtida planering 
och beslut har den potential att på sikt förbättra förutsättningarna för barn i 
Tierps kommun.  
 
Kartläggningen är baserad både på analys av statistik samt en kvalitativ 
undersökning där människor intervjuats. I statistikdelen finns ett avsnitt 
(2.2) som särskilt fokuserar på barn och unga. För den kvalitativa delen av 
rapporten har fokusgrupper genomförts med elever på Aspenskolan och 
Centralskolan i Tierp, för att fånga de ungas perspektiv. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Beslutet väntas inte ge upphov till några direkta kostnader för kommunen. 
På sikt kan dock minskad segregation och ökad jämlikhet minska 
kostnaderna inom flera av kommunens verksamheter, inte minst inom 
området ekonomiskt bistånd.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
 
Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar avslag på den andra att-satsen.  
 
Beslutsgång  
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till den första att-satsen 
och finner att kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att bifalla den första 
att-satsen.  
 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag enligt Joakim Larssons 
(SD) yrkande till den andra att-satsen och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar att bifalla den andra att-satsen.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Projektets slutrapport, Kartläggning och nulägesanalys av 

segregation i Tierp 2021 
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Beslutet skickas till 
 Kommundirektör 
 Chef individ- och familjeomsorgen  
 Hållbarhetsstrateg 
 Verksamhetsutvecklare individ- och familjeomsorgen 
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§ 31 
Dnr 2021/329    
 
Stipendier och utmärkelser 2021  
 
Anmälan av jäv 
Sara Sjödal (C) anmäler jäv och deltar inte i diskussion och beslutet 
avseende utmärkelsen Årets Eldsjäl. 
 
Viktoria Söderling (S) anmäler och deltar inte i diskussion och beslutet 
avseende utmärkelsen Årets miljöpris. 
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  
 
att tilldela Tierps Ryttarklubbs ungdomssektion utmärkelsen Årets Eldsjäl,  
 
att utse Carl-Åke Eriksson till årets kulturpristagare,  
 
att utse eleverna i gymnasiesärskolan på Högbergsskolan till mottagare av 
Årets miljöpris, samt  
 
att utse Katarina Eismann till Tierps kommuns arbetsstipendiat för 
konstnärlig verksamhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En arbetsgrupp av tjänstemän på Kultur och fritid har tittat på inkomna 
nomineringar och ansökningar och har efter detta tagit ett beslut om att 
föreslå enligt ovan. Ordförande från Utskottet barn och ungdom Lotta 
Carlberg (C) har varit rådgivande i alla beslut. 
 
Årets Eldsjäl avser att uppmuntra och uppmärksamma en ideell ledare som 
gjort betydelsefulla insatser för barn/ungdomar/föreningar inom 
idrott/fritid/naturverksamhet i Tierps kommun och som fungerar som en god 
förebild. Prissumman är 10 tkr.  
 
Kulturpriset är en hedersbetygelse till en person eller grupp som visat 
framstående förmåga eller gjort uppmärksammade och allmänt erkända 
insatser på det kulturella området. 
 
Miljöpriset är avsett att stödja och uppmuntra engagerade föreningar, 
organisationer, enskilda kommuninvånare, företag, skolklasser m.fl. för att 
uppmärksamma och stimulera kreativitet på miljöområdet som leder till 
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hållbar utveckling, minskad miljöpåverkan eller till en förbättrad livsmiljö. 
Prissumman är 15 tkr.   
 
Arbetsstipendiet har som syfte att ge konstnärer eller kulturarbetare 
möjlighet att under en begränsad tid arbeta med förnyelse och utveckling av 
sitt konstnärskap. Arbetet/projektet ska även bredda och stärka kulturlivet i 
kommunen. Stipendiet uppgår till max 50 tkr och utses enligt ett 
juryförfarande bestående av tre ledamöter. 
 
Beslutsmotivering  
Årets Eldsjäl 
Tierps Ryttarklubbs ungdomssektion har under året, trots pandemin, lyckats 
utveckla och anordna passande aktiviteter för barn och unga. Som goda 
förebilder har de skapat engagemang för ridsporten samt en god 
samhörighet bland föreningens unga. 
 
Kulturpris 
Under många år har Carl-Åke Eriksson haft ett brinnande engagemang för 
historia och kultur i Tierps kommun. Genom att fotografera och  
dokumentera händelser i bygden och sitt arbete med publikationen ”Hållnäs 
förr och nu" har Carl-Åke väsentligt bidragit till förmedlingen av bygdens 
historia. 
 
Miljöpris 
Eleverna i gymnasiesärskolan på Högbersskolan har med ett genuint intresse 
för miljön och hållbar utveckling arrangerat skräpplockardagar, 
föreläsningar och startat ett växthus för att lära sig om odling.  
Eleverna har även startat UF företaget ”Kreativa Boden”. Ett projekt där 
eleverna visat på stort engagemang genom att samla in material från 
allmänheten som de sedan tillverkat saker av och sålt på loppis. 
 
Arbetsstipendium 
Konstnären Katarina Eismann tilldelas Tierps kommuns arbetsstipendium 
för konstnärlig verksamhet för projektet ”Drömmen om en biograf”. 
Projektet tar avstamp Eismanns familjeberättelse om Erik Josephson som 
grundade biografen i Tierp. Projektet belyser hur en familjs historia övergår 
till materiella och immateriella spår, en undersökning om vilka 
efterverkningar som är synliga i Tierp och vilka drömmar som knyts till de 
spår som finns kvar. Genom efterforskningar på plats och möten med 
människor ska Katarina Eismann skapa videoinstallationer som visas inne 
och utomhus. 
 
Katarina Eismann (f. 1958) är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i 
Stockholm. Hon har medverkat i flera utställningar, konstnärliga 
gestaltningar och projekt både i Sverige och internationellt. Moderna 
museet, Luleå Biennalen, Marabouparken och Forum för levande historia är 
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några platser hennes verk har visats på. Eismanns verk syns också i flera 
offentliga samlingar, där ibland Statens konstråd. Katarina Eismann har 
gjort flera gränsöverskridande projekt och har bl.a. arbetat med frågor om 
gestaltning av det som förs vidare efter trauman. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Alla, oavsett ålder, har haft möjlighet att skicka in nomineringar via tierp.se. 
En av utmärkelserna ges till ungdomar och deras arbete för andra barn och 
unga. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Rambudget för Kultur och fritid. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Nomineringar till Årets eldsjäl 2021 
 Nomineringar till Årets kulturpris 2021 
 Nomineringar till Åretsmiljöpris 2021 
 Ansökningar till Arbetsstipendium 2021 

 
Beslutet skickas till 

 Kultur och fritid 
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§ 32 
Dnr 2021/218    
 
Revisionsrapport - Granskning av löpande intern kontroll  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta svar på revisorernas granskning av löpande intern kontroll i 
redovisningsrutiner och ekonomiadministrativa processer  
som sitt eget, samt 
 
att uppföljning av dessa åtgärder görs årligen i internkontrollplanen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I revisionsrapporten finns det 5 områden som är granskade. 
1. Behörigheter och attest i fakturasystem  
2. Löpande bokföring (manuella bokföringsordrar)  
3. Leverantörsregister- och utbetalningar  
4. Köptrohet mot ramavtal  
5. Internkontrollplan och uppföljning avseende ovan granskade rutiner 
 
Område 1, 3 och 5 är direkt kopplade mot den implementering som vi gör 
av e-handelssystemet Proceedo. Under de senaste två åren har ingen 
utveckling av nuvarande intern kontroll och system skett med anledning av 
det förestående bytet. Med Proceedo får vi kontroll på att det alltid kommer 
att ske attest av två attestanter av både beställningar och fakturor. 
I samband med uppstarten av Proceedo kommer även en registervård av 
kommunens leverantörsregister att ske. Även en rutinbeskrivning om vilka 
avvikelser i Inyett som ska rapporteras och till vem kommer att upprättas. 
När det gäller specifikt intern kontroll och intern kontrollplan så har det 
under senaste året pågått en implementering av detta i en modul i Stratsys. 
På grund av implementering i Stratsys har ingen utveckling skett i det 
befintliga manuella systemet. 
 
När det gäller område 4 så är revisionens kontroll av avtalstroheten inte 
tillförlitlig eftersom följande typer av avtal inte finns redovisade; 

- Inyett visar inte historiska avtal, (avtal som upphört under året). 
- Köp via SKL kommentus avtal finns inte heller med i Inyetts 

avtalsregister.  
- Avtal där vi är avropsberättigade men som är upplagda av andra 

kommuner finns inte med. 
- Leverantörer med avrop i DIS, d.v.s. konsulter, saknas 
- Direktupphandlingar som är gjorda saknas. 
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Orsaken till detta är att detta manuella arbete har prioriterats bort, 
och senast en total genomgång gjordes var avtalstroheten 80% 

 
Beslutsmotivering  
Granskningen kom mitt i implementeringen av Stratsys, (intern kontroll) 
och Proceedo, (e-handelssystemet). Bristerna är identifierade sedan tidigare 
men istället för att göra ändringar i befintligt system så har arbetet 
fokuserats på implementeringar och tillhörande rutiner avseende de nya 
systemen och arbetssätten. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Inga konsekvenser för barn och unga har identifierats. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Revisorernas utlåtande - Granskning av löpande intern kontroll  
 Revisionsrapport - Granskning av löpande intern kontroll 

 
Beslutet skickas till 

 Revisionen 
 Ekonomienheten 
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§ 33 
Dnr 2021/294    
 
Kvalitetsberättelse Individ och familjeomsorg 2020  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna kvalitetsberättelsen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt SOFS 2011:9 ska socialtjänsten upprätta ett kvalitets- och 
ledningssystem som syftar till att planera, genomföra och följa upp 
verksamhetens kvalitetsarbete. 
 
Ett sätt att följa upp verksamheten är att upprätta en årlig kvalitetsberättelse 
där det kvalitetsarbete som genomförts under föregående år redovisas på ett 
övergripande plan. Detta involverar processer, riskbedömningar, 
uppdaterade rutiner, policy, riktlinjer samt sammanfattning av alla 
avvikelser som uppkommit i verksamheten. 
 
Individ- och familjeomsorgens kvalitetsberättelse redovisar även de 
områden som ska prioriteras under 2021– detta involverar även de områden 
som inte har blivit klara under 2020.  
 
Utskotten arbete och omsorg och barn och ungdom har informerats om 
kvalitetsberättelsen.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Kvalitetsberättelse Individ- och familjeomsorg 2021 

 
Beslutet skickas till 

 Individ- och familjeomsorg 
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§ 34 
Dnr 2021/317    
 
Verksamhetsberättelse närvårdssamverkan 2020  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utifrån Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län som 
Kommunfullmäktige ställde sig bakom 2020-12-15, KS 2020/872, så 
åligger det lokal HSVO (Hälsa Stöd Vård och Omsorg) Tierp att ta fram en 
årlig verksamhetsberättelse för lokal närvårdssamverkan. Närvårdsstrateg 
har tagit fram verksamhetsberättelsen för 2020 som remitterats i lokal 
HSVO organisation. Samråd HSVO Tierp ställde sig bakom bedömningarna 
verksamhetsberättelsen 2021-02-23 och densamma fastställdes av 
Tjänsteledning HSVO Tierp 2021-03-15.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Verksamhetsberättelse närvårdssamverkan 2020 

 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef Vård och omsorg 
 Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg 
 Utbildningschef 
 Verksamhetschef kultur och fritid 
 Verksamhetschef kvalitet och strategisk utveckling 
 Närvårdsstrateg 
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§ 35 
Dnr 2021/173    
 
Verksamhetsplan närvårdssamverkan 2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utifrån Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län som 
Kommunfullmäktige ställde sig bakom 2020-12-15, KS 2020/872, så 
åligger det lokal HSVO (Hälsa Stöd Vård och Omsorg) Tierp att ta fram en 
årlig verksamhetsplan för lokal närvårdssamverkan. Närvårdsstrateg har 
tagit fram verksamhetsplanen som remitterats i lokal HSVO organisation. 
Samråd HSVO Tierp ställde sig bakom verksamhetsplanen 2020-12-08 och 
densamma fastställdes av Tjänsteledning HSVO Tierp 2020-12-2.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Verksamhetsplan närvårdssamverkan 2021 

 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef Vård och omsorg 
 Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg 
 Utbildningschef 
 Verksamhetschef kultur och fritid 
 Verksamhetschef kvalitet och strategisk utveckling 
 Närvårdsstrateg 
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§ 36 
Dnr 2021/347    
 
Överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och  
åtta kommuner i Uppsala län  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta överenskommelsen om samverkan i Regionalt forum mellan Region 
Uppsala och länets kommuner, samt 
 
att överenskommelsen ersätter tidigare ingången överenskommelse som 
antogs av kommunstyrelsen den 21 mars 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 2 februari 2017 genomfördes första mötet med Regionalt Forum. Vid 
mötet fastställdes en överenskommelse om samverkan mellan Region 
Uppsala och länets åtta kommuner. Förslag till reviderad överenskommelse 
har nu tagits fram och finns bifogat som beslutsunderlag. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till ny överenskommelse - Överenskommelse om samverkan 

mellan Region Uppsala och  
åtta kommuner i Uppsala län 

 Minnesanteckningar Regionalt Forum  
 
Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsens ordförande 
 Oppositionsråd 
 Kommundirektör 
 Region Uppsala 
 Kommunerna i länet 
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§ 37 
Dnr 2021/355    
 
Plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att fastställa Plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En plan för Tierps kommuns övergripande krishantering ska användas när 
Tierp riskerar att drabbas eller har drabbats av en extraordinär händelse. 
Denna plan följer i sin utformning Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps ”Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid 
samhällsstörningar”. Där finns en gemensam definition av 
samhällsstörningar avseende alla delar i hotskalan, det vill säga olyckor, 
kriser och krig. Planen ska även användas vid samhällsstörningar som inte 
betecknas som extraordinära händelser i lagens mening, men ändå utsätter 
kommunens organisation, eller delar av den, för stor påfrestning. Vid en 
sådan svår händelse krävs inte att krisledningsnämnden träder i funktion 
utan händelsen kan hanteras av den normala organisationen. Planen kommer 
vid behov kompletteras med instruktioner och särskild planering. 
 
Beslutsmotivering  
Enligt en överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap och Sveriges kommuner och regioner om kommunernas arbete 
med civilt försvar ska kommunerna ta fram dokument för: 
 

 Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar 
 Plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar för 

Tierps kommun och krisledningsnämnden 
 Utbildnings- och övningsplan 

 
Dessa dokument ska revideras varje mandatperiod. 
 
I detta beslut hanteras Plan för ledning och samverkan vid 
samhällsstörningar för Tierps kommun och krisledningsnämnden. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då inga barn bedöms påverkas av beslutet. 
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Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar 

 
Beslutet skickas till 

 Säkerhetsskyddschef/säkerhetssamordnare 
 VD ABTB/TKAB 
 VD TEMAB 
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§ 38 
Dnr 2021/356    
 
Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar 2021-2022  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att fastställa Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar Tierps 
kommun 2021-2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med styrdokumentet för krisberedskap och civilt försvar är att 
beskriva hur kommunen ska bedriva sitt krisberedskapsarbete under 
perioden 2021 – 2022 samt arbetet med civilt försvar under år 2021.  

Enligt överenskommelsen om krisberedskap ska kommunen upprätta ett 
styrdokument med övergripande mål och inriktning för mandatperioden. 
Styrdokumentet ska beskriva:  

 process för risk-och sårbarhetsanalys,  
 ambition avseende geografiskt områdesansvar, och  
 planeringsarbete under mandatperioden.  

Överenskommelsen om civilt försvar ställer inte krav på antagande av 
styrdokument. I förslaget inkluderas uppgifter enligt överenskommelsen om 
civilt försvar då kommunens uppdrag avseende krisberedskap och civilt 
försvar regleras i samma lagstiftning samt att det finns samordningsvinster 
då det civila försvaret ska bygga på krisberedskapen.  
 
Beslutsmotivering  
Enligt en överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsberedskap och 
Sveriges kommuner och regioner om kommunernas arbete med civilt 
försvar ska kommunerna ta fram dokument för: 
 

 Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar 
 Plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar för 

Tierps kommun och krisledningsnämnden. 
 Utbildnings- och övningsplan 

 
Dessa dokument ska revideras varje mandatperiod.  
 
I detta beslut hanteras Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar 
Tierps kommun 
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då inga barn eller unga bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Plan för lednings och samverkan vid samhällsstörningar 
 Överenskommelse kommunernas krisberedskap 2019-2022  
 Överenskommelse kommunerna civilt försvar 2018-2020  

 
Beslutet skickas till 

 Säkerhetsskyddschef/säkerhetssamordnare 
 Kommundirektör 
 Krisledningsnämnden 
 Förvaltningschef IT 
 VD ABTB/TKAB 
 VD TEMAB 
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§ 39 
Dnr      
 
Förlängd avtalstid på arrende för ÖIF del av Libbarbo 8:1 – 
Rinken Örbyhus  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att frångå gällande avtalstider enligt taxa KS 2020/815 och bevilja en 
förlängd avtalstid på 10 år för ett arrende på del av fastigheten Libbarbo 8:1 
– Rinken Örbyhus. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Örbyhus Idrottsförening ÖIF, äger och förvaltar en rink avsedd för 
skridskoåkning i Örbyhus centrum. Då kommunen sålt marken för 
bostadsbyggande där rinken är placerad idag behöver rinken flyttas. 
Kommunen och ÖIF är överens om en ny placering på kommunalägd mark 
och ett arrendeavtal behöver upprättas. När den nya ytan utvecklas uppstår 
kostnader som ÖIF kommer att finansiera bland annat genom att söka bidrag 
via SISU. Ett av villkoren för att bidrag ska beviljas är att det finns en 
markupplåtelse på minst 10 år. En förlängd avtalstid på 10 år kan motiveras 
med att området inte kommer att privatiseras utan hållas öppet för 
allmänheten. 
 
Beslutsmotivering  
Genom föreslagen avtalstid på 10 år får ÖIF möjligheten att söka och 
beviljas bidrag för att utveckla arrendeområdet. Området kommer hållas 
öppet för allmänheten.  
 
Barnrättskonsekvenser 
En rink avsedd för skridskoåkning är idag en självklarhet för medborgarna i 
Örbyhus. Rinken nyttjas förutom av ÖIF även av skolan samt allmänheten. 
ÖIF:s engagemang på orten möjliggör för en aktiv fritid året om framför allt 
för barn och unga. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Arrendeavgiften är 750 kr/år med årlig indexuppräkning. Intäkten tillfaller 
Ansvar 13103, vht 2101. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Lägenhetsarrende TK 2021/475, Arrendeavtal ÖIF 
 Kartbilaga 
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Beslutet skickas till 

 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
 Chef Förvaltning och Genomförande 
 Markförvaltare 
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§ 40 
Dnr 2021/391    
 
Hantering av fastigheter i Tierps kommun  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att uppdra till kommundirektören att i samverkan med VD för Tierps 
kommunfastigheter AB genomföra en översyn av hyressättningarna på 
fastigheterna,  
 
att uppdra till kommundirektören att i samverkan med VD för Tierps 
kommunfastigheter AB beställa utredning enligt nedan, samt  
 
att utredningen och dess slutsatser presenteras senast vid kommunstyrelsens 
sammanträde i oktober 2021 
 
Sammanfattning av ärendet 
År 2013 bildades Tierps kommunfastigheter AB. Vid bildandet beslutades 
om att överföringen av fastigheterna från Tierps kommun till bolaget inte 
skulle ske direkt av ekonomiska skäl. 
I budget för 2020 gavs ett uppdrag att utreda om och i så fall hur 
kommunens ska gå vidare med överflytten av de egna fastigheterna till 
TKAB utifrån numera rådande förutsättningar. 
Två utredningar genomfördes under 2020. Dessa har tydliggjort behovet av 
att utreda närmare för att klargöra vilka konsekvenser olika beslut kommer 
leda till ur olika perspektiv. 
 
Beslutsmotivering  
Det finns fyra vägval, som kan behöva beaktas i kombination, att ta 
ställning till: 
 

1) Delvis överflyttning av fastigheter till TKAB 
2) Överföring av alla fastigheter samtidigt till TKAB 
3) Succesiv överflyttning av alla fastigheterna till TKAB 
4) Återgång till kommunal förvaltning av fastigheterna 

 
I det sammanhanget behöver ytterligare ett antal perspektiv belysas: 
Ekonomi: påverkan på likviditet, in-house perspektivet, fastigheternas 
värde, moms, swaparna, stämpelskatt, ekonomisk påverkan på kort och lång 
sikt, reavinster 
Näringsliv: relationen till lokala näringslivet – upphandling av drift utav 
fastigheter 
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Verksamhet: vad tillför värde till verksamheterna, lojalitet/konflikter, 
kompetensförsörjning, vård av fastigheterna 
Demokrati: föreningar, momsbefriade verksamheter, insyn och transparens 
Juridik: övergripande analys utifrån alla ovanstående perspektiv 
Ägande: Se över vilka fastigheter som ev. ska avyttras externt 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då inga barn påverkas av beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Den fortsatta utredningen finansieras gemensamt utav TKAB och Tierps 
kommun. 
För Tierps kommuns del finansieras detta via kommundirektörens budget. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 VD Tierps kommunfastigheter AB 
 Kommundirektör  
 Revisonen  
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§ 41 
Dnr 2021/392    
 
Överklagan - Vatten- och avloppsanläggning Fågelsundet, mål 
nr 2117-21  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att medge överklagandet i den del det avser tillämpning av Plan och 
bygglagens regler om detaljplaner, samt 
 
att avseende frågan om beslutet vid kommunstyrelsens sammanträde 23 
mars 2021, Dnr 2021/232 är inom kommunstyrelsens befogenhet eller om 
det kan anses strida mot Regeringsformen(RF) 12kap 2§ samt 6 kap och 7 
kap Kommunallagen (KomL) begära Förvaltningsrättens klargörande.  
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD) reserverar sig mot första att-satsen till förmån för eget 
avslagsyrkande.  
 
Viktoria Söderling (S) och Jonas Nyberg (S) reserverar sig mot första och 
andra att-satsen till förmån för eget yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Viktoria Söderling lyfte vid kommunstyrelsens sammanträde16 februari 
2021 ett initiativärende avseende Vatten- och avloppsanläggning 
Fågelsundet. En oenig kommunstyrelse beslutade vid sammanträdet 23 mars 
2021 att anse att en gemensamhetsanläggning vid Fågelsundet var att anse 
som en mindre avvikelse i förhållande till detaljplanen. Beslutet har nu 
överklagats utav en medborgare i Tierps kommun. 
 
Beslutsmotivering  
I enlighet med de tjänsteskrivelser som utgjorde beslutsunderlag inför beslut 
23 mars 2021 är avvikelsen inte att anse som en mindre.  
Kommunstyrelsen är beslutande myndighet i frågan men har överlämnat 
beslutanderätt enligt delegation till enheten samhällsbyggnad.  
Kommunstyrelsen har inte återtagit delegationen i ärendet utan har fattat ett 
nytt beslut som står i strid med det beslut som har fattats enligt delegation i 
det ursprungliga ärendet.   
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande  
Viktoria Söderling (S) anmäler att hon har ett blankt yrkande mot liggande 
förslag och ämnar återkomma till kommunstyrelsen med eget förslag. 
 
Joakim Larsson (SD) yrkar avslag på den första att-satsen.  
 
Bifall 
Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till Viktoria Söderlings (S) blanka yrkande.  
 
Beslutsgång  
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Ordförande ställer proposition på bifall till första att-satsen enligt liggande 
förslag, bifall till Joakim Larssons (SD) avslagsyrkande eller bifall till 
Viktoria Söderlings (S) blanka yrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar att bifalla den första att-satsen enligt liggande förslag.  
 
Ordförande ställer proposition på bifall till andra att-satsen enligt liggande 
förslag eller bifall till Viktoria Söderlings (S) blanka yrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla den andra att-satsen 
enligt liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Beslut kommunstyrelsens § 51/2021 
 Överklagan - Föreläggande - Vatten- och avloppsanläggning 

Fågelsundet, mål nr 2117-21 
 Utdrag ur delegationsordningen 
 Tjänsteutlåtande avseende initiativärendet som behandlades vid 

kommunstyrelsens sammanträde 23 mars 2021, Dnr 2021/232 
 Initiativärende till kommunstyrelsen – VA lösning Fågelsundet 
 Bemötande kring initiativärende till kommunstyrelsen rörande 

bildandet av GA i Fågelsundet, ärende C17749. Inrättande av VA-
anläggning Hållen 31:1 m.fl. 

 Ansökan och överenskommelse om gemensamhetsanläggning 
avseende vatten- och avloppsanläggning för Fågelsundet 

 Erinran till samråd kring ärende C17749. Inrättande av VA-
anläggning Hållen 31:1 m.fl. 

 Bilaga till bemötande av initiativ rörande GA i Fågelsundet 
 Läshänvisning för initiativärende rörande GA i Fågelsundet 
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Beslutet skickas till 

 Förvaltningsrätten i Uppsala 
 Lantmäteriet  
 Verksamhetschef medborgarservice 
 Chef tillväxt och samhällsbyggnad 
 Kommundirektör 
 Kommunjurist 

34



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-04-14  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 42 
Dnr 2021/389    
 
Tillsättande av tillförordnad kommundirektör  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att utse Helena Carlsson till tillförordnad kommundirektör under tiden 
rekrytering av ny kommundirektör sker, samt 
 
att anställningen i första hand sker för 6 månader men att perioden kan 
komma att förlängas vid behov.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Randi Graungaard sa under vecka 13 upp sin tjänst inom 
Tierps kommun då hon tackat ja till en ny tjänst i annan kommun. Randi 
Graungaard frånträder sin tjänst i Tierps kommun senast 30 juni 2021. 
Förslaget är att tillsätta en tillförordnad kommundirektör som dessutom har 
en chans att gå dubbelt med avgående direktören för att komma in i jobbet.  
 
Eva Berggård Nygren, HR chef, deltar på kommunstyrelsens arbetsutskott 
och informerar om rekryteringsprocessen av ny kommundirektör och 
kommunstyrelsens arbetsutskott delaktighet i det framtida 
rekryteringsarbetet.  
 
Beslutsmotivering  
Helena Carlsson bedöms kunna hantera arbetet under tiden rekrytering av 
ordinarie innehavare av tjänsten genomförs. Helena Carlsson har vid flera 
tillfällen varit tillförordnad kommundirektör när nuvarande kommundirektör 
haft semester och bedöms ha goda förutsättningar att axla uppgiften. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då inga barn bedöms påverkas av beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 HR-chef 
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