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ordförande 
Jonas Nyberg (S) 
Joakim Larsson (SD) 
 

 
 

Beslutande ersättare Lotta Carlberg (C)  
 
 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare  
 

 
 

Tjänstemän och övriga Pontus Stålberg, sekreterare 
Evelina Håkansson, sekreterare   
Helena Carlsson, kommundirektör 
Veikko Niemi, ekonomichef 
 
 

   
Underskrifter 
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    Pontus Stålberg 

 
 
 Ordförande 
 
    Sara Sjödal 
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    Viktoria Söderling   
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§ 80 
Dnr KS/2022:71  

Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan.  
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§ 81 
Dnr KS/2022:33  

Information om delårsbokslut 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef, Veikko Niemi, informerar om verksamheternas arbete med 
att sammanställa delårsbokslut för perioden januari – augusti 2022. 
Detaljerad presentation av bokslutet kommer att ske vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 25 oktober 2022. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde den 12 oktober 2022 är endast de preliminära siffrorna klara 
och presenteras. Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Prognos -  Delårsrapport per sista augusti 
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§ 82 
Dnr KS/2022:84  

(KS) Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2023: 
 
Onsdagen den 11 januari, klockan 13:00 (konstituerande) 
Tisdagen den 14 februari, klockan 13:00 
Tisdagen den 21 mars, klockan 13:00 
Tisdagen den 13 april, klockan 13:00  
Tisdagen den 23 maj, klockan 13:00 
Tisdagen den 20 juni, klockan 13:00 
Tisdagen den 5 september, klockan 13:00 
Tisdagen den 24 oktober, klockan 13:00 
Tisdagen den 28 november, klockan 13:00 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för  
kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år  
2023. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum  
för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning.  
Förslaget har tagits fram i samråd med kommunstyrelsens presidium och 
ekonomienheten och med hänsyn till Tierps kommuns styrprocess som 
reglerar ekonomiska rapporter. Vidare har även förslaget tagit hänsyn till 
skolornas sport-, påsk och höstlov och inte föreslagit några 
sammanträdesdatum under dessa veckor.  
 
Starttiden för sammanträdena kan eventuellt komma att justeras baserat på 
den utbildningsplan för kommunstyrelsen år 2023 som håller på att tas fram.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

• Webbansvarig på ledningsstöd 
• Alla chefer 
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§ 83 
Dnr KS/2022:688  

(KS) Svar på remiss - Rapport Översyn av lokala 
säkerhetsnämnder 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta remissvaret och skicka det till Miljödepartementet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende 
Strålsäkerhetsmyndigheten ska myndigheten se över syftet och uppdraget 
för de lokala säkerhetsnämnderna samt föreslå författningsändringar som 
behövs.  
 
De lokala säkerhetsnämnderna är statliga nämndmyndigheter och i dag finns 
det fem nämnder inrättade vid Barsebäck, Ringhals, Oskarshamn, Studsvik 
och Forsmark. Tierp ingår i den lokala säkerhetsnämnden vid Forsmark.  
 
Utifrån översynen har Strålsäkerhetsmyndigheten bland annat kommit fram 
till följande förslag. 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår att nämndernas uppgift förtydligas. 
”Insyn i och möjlighet att informera kommunens medborgare om frågor 
som rör planeringen av beredskapen mot olyckor, särskilt 
kärnkraftsolyckor, bör vara nämndens primära uppgift och därmed styrande 
för inrättandet av en lokal säkerhetsnämnd. Mot denna bakgrund är 
indelningen i beredskapskategorier och kraven på beredskapszoner en 
lämplig grund för att inrätta, upprätthålla eller avsluta lokala 
säkerhetsnämnder.” 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår även ett namnbyte från säkerhetsnämnd 
till insynsnämnd då det anses vara en mer rättvisande benämning. Vidare 
föreslås en minskning av antalet ledamöter i nämnderna från ”upp till 13 
ledamöter” till ”upp till 9 ledamöter”, varav 6 ska komma från kommunen 
där anläggningen är belägen och 3 från kommuner i yttre beredskapszonen. 
Slutligen föreslås även borttagande av ersättare i nämnderna till förmån för 
att nämnden ska kunna adjungera personer vid behov i stället. 
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Tierps kommun har fått möjlighet att inkomma med synpunkter avseende 
översyn av lokala säkerhetsnämnder. Remissen är frivillig att besvara. Sista 
svarsdatum är 31 oktober. 
 
Beslutsmotivering 
Tierps kommun ställer sig inte bakom den del som berör förändring av 
nämndernas antal ledamöter och ersättare. Tierps kommun vill se bibehållet 
antal utifrån dagens struktur då en minskning av antalet minskar 
medborgarnas möjligheter till bred insyn. Men hänvisning till hur det sett ut 
gällande närvaro den gångna mandatperioden så ser vi också ett behov av att 
närvarande ersättare som ej är tjänstgörande ska ingå i arvodesreglementet 
liksom tjänstgörande ersättare vid mötena då det är viktigt att ersättare vid 
de tillfällen de är beslutande är väl insatta i de frågor som behandlas vid 
mötet. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet har inga direkta barnrättskonsekvenser.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till följande mål och delmål i Plan för Tierps kommuns 
ekonomi och verksamhet 2022-2024.  
 
17. Genomförande och globalt partnerskap 
- 17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, 
Region Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet i sig medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Svar på remiss - Översyn av lokala säkerhetsnämnder 
• Remiss med handlingar 

 
Beslutet skickas till 

• Säkerhetssamordnare 
• Miljödepartementet 
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§ 84 
Dnr KS/2022:783  

(KS) Deltagande i projekt Fossilfritt 2030 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att delta i det nya projektet Fossilfritt 2030.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2017 har Tierps kommun varit del av det storregionala projektet 
Fossilfritt 2030, som leds och samordnas av organisationen Biodriv Öst. 
Projektet löper ut 2022 och projektparterna kommer nu att ansöka om medel 
från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för att fortsätta arbetet 
i ett nytt projekt, som kommer att ha samma eller liknande projektnamn.  
 
Deltagandet i projektet de senaste åren har varit givande för Tierps kommun 
på flera sätt. Gemensam upphandling med andra kommuner i projektet har 
gett ett förmånligt pris på de elbilar som hittills köpts in (minskning med ca 
23 000 kr per bil). Projektkontoret har bistått med expertkunskap vid 
ansökan till klimatklivet samt varit behjälpliga med underlag för inrättande 
av en central fordonspool och digitala körjournaler. Projektet anordnar 
kontinuerliga utbildningar/seminarier för att informera om det senaste inom 
tekniklösningar, bidrags- och regelförändringar nationellt. 
 
Det nya projektets syfte är likt tidigare att stötta deltagarna i deras arbete 
med att ställa om till förnybara drivmedel, så att både lokala, nationella och 
globala klimatmål kan nås till 2030. Projektet kommer att erbjuda stöd 
under tre år från 2023-2025. Även de kommunala bolagen kan ta del av 
detta stöd.  
 
BioDriv Öst är en storregional samverkansorganisation som kraftsamlar sex 
län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri 
transportsektor och en hållbar regional utveckling. BioDriv Öst för samman 
över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. 
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Exempel på aktiviteter under 2023-2025 i Fossilfritt 2030:  
• Stöd i arbetet med att ställa om den egna 

drivmedelsanvändningen till förnybart samt stöd i att 
analysera vilka fordonsmodeller som finns på marknaden 
utifrån aktuellt behov och lokala förutsättningar.  

• Tillgång till expertkompetens samt konkret operativt stöd för 
kravställning vid upphandling, som leder till omställning till 
förnybara drivmedel. Exempelvis stöd med de 
marknadsanalyser och leverantörsdialoger som krävs för att 
kunna ställa rätt nivå av miljökrav samt uppföljning av 
kraven. 

• Tillgång till nätverk för storregional samverkan kopplat till 
offentlig upphandling. Även möjlighet till samverkan i 
gemensamma upphandlingar av fordon.  

• Stöd i arbetet med att etablera interna rutiner och system för 
statistik och uppföljning av klimatpåverkan från 
organisationens fordons- och drivmedelsanvändning. 

• Stöd för att möjliggöra utbyggnad av tankstationer för olika 
typer av biodrivmedel och vätgas samt laddinfrastruktur. 
Exempelvis rådgivning för att söka ekonomiskt stöd för ny 
infrastruktur.  

 
Beslutsmotivering 
Stödet som det tidigare projektet bidragit med har upplevts som mycket 
givande för de verksamheter som arbetar med omställningen av transporter. 
Det har sparat många timmar eget arbete samt ökat kunskapen och därmed 
takten i omställningen till ett fossilfritt och effektivt transportsystem, ett 
arbete som måste fortsätta i ännu högre takt för att lokala och nationella mål 
ska nås till 2030.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet bedöms påverka barn och unga positivt på lång sikt eftersom 
deltagande i projektet kommer underlätta och påskynda arbetet för att 
minska klimatförändringarna och dess negativa påverkan på samhällets 
utveckling. Dialog med barn har inte varit relevant för ärendet.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål:  

• 13.1  Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser. 

• 13.3 Kommunens och kommunkoncernens transporter ska vara 
fossilfria till år 2030.  

• 17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, 
Region Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka. 
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Beslutet bidrar till uppdrag:  
• 6.3.b Vid upphandling ska krav ställas på ökande andel fossilfria 

bränslen, för att nå fossilfria transporter till år 2030. Kommunen ska 
även främja lösningar som underlättar för privatpersoner att nå 
effektiva och fossilfria transporter. 
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Genom att kommunen fortsätter sitt medlemskap i Biodriv Öst blir 
deltagandet i projektet Fossilfritt 2030 kostnadsfritt. Medlemskap för en 
kommun i Tierps storlek är 34 000 kr per år 2023-2025. Detta finansieras av 
Tillväxt och samhällsbyggnad och ryms inom befintlig budget. (TK-
nummer: 13101, verksamhetsnummer: 0510).  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
 
Beslutet skickas till 

• Chef Tillväxt och samhällsbyggnad  
• Utredare/utvecklare  
• Hållbarhetsstrateg  
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§ 85 
Dnr KS/2022:794  

(KS) Förslag på möjliga åtgärder för kostnadseffektiviseringar 
inför Budget 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen, KS § 119/2022, beslutade att uppdra till 
kommundirektören att senast i oktober 2022 återkomma till 
kommunstyrelsen med konkreta förslag på åtgärder som blir bestående 
kostnadseffektiviseringar för att uppnå Budget 2023 i balans. 
 
Kommunen står inför stora utmaningar inför budgetarbetet de kommande 
åren. I senaste skatteunderlagsprognosen blev skatteuppräkningen +6,2 % 
och kostnadsökningarna +6,7 %, vilket ger en real skatteutvecklingen på – 
0,5 %. Detta innebär att utgångsläget för grundbudgeten 2023 är att det 
saknas 17,3 mnkr för att uppnå budget i balans. Vid det inledande 
budgetarbetet under våren identifierades grundläggande behov av 
kostnadsökningar för 2023 om 21,7 mnkr till det tillkommer de obalanser i 
budgeten 2022 avseende Gymnasiet, Individ- och familjeomsorgen och 
Funktionshindradeomsorgen på 27 mnkr. Totalt saknades det cirka 66 mnkr 
i ingående budgetförslag för 2023. 
 
Utöver ovanstående har ytterligare kostnadsökningar om ca 6 mnkr aviserats 
för 2023, detta avser räddningsnämnden, försäkringspremier, VA-kostnader 
samt sanering av tomt i Örbyhus. Vidare har vård och omsorg erhållit ett 
prestationsbaserat statsbidrag om 17 mnkr för sitt arbete med att minska 
timanställda. Detta statsbidrag är ett generellt statsbidrag och kan nyttjas år 
2022-2023. Förslaget är att lyfta över statsbidraget till 2023 och nyttja detta 
som ett tillskott i budget 2023.  
 
Alla verksamhetschefer har haft i uppdrag att analysera och genomlysa sin 
verksamhet för att hitta möjliga effektiviseringar och intäktsökningar. De 
förslag till effektiviseringar som tagits fram avser totalt ca 25 mnkr. I arbetet 
som genomförts har det identifierats flertalet åtgärder som skulle kunna ge 
effekt på längre sikt men som kräver mer fördjupat arbete. Utifrån det har 
förslagen delats upp i konkreta förslag på möjliga åtgärder under 2023 men 
också uppdrag för kommande arbete med inriktning att effektivisera i 
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verksamheterna. Bifogat finns en sammanställning över de olika alternativa 
effektiviseringar som tagits fram. Sammanställningen ska ses som ett 
underlag i det politiska budgetarbetet. 
 
Verksamheterna kommer att under tertial 4 påbörja genomförandet av 
åtgärder som inte kräver politiska beslut för att uppnå helårseffekt 2023. 
Detta avser verksamhetsförändring inom vård och omsorg, individ- och 
familjeomsorgen samt förskoleområdet, se bilaga 1. Vidare kommer alla 
verksamheter att få i uppdrag att under våren 2023 se över organisation och 
bemanning i samverkan med medarbetare och fackliga organisationer i syfte 
att hitta möjliga effektiviseringar inför budgetarbetet 2024-2026.  
 
Beslutsmotivering 
Syftet med informationen är att den ska användas som underlag i det 
politiska budgetarbetet. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Då ärendet inte är ett beslutsärende som direkt påverkar verksamheterna 
utan utgör ett underlag för fortsatt arbete finns inga kända 
barnrättskonsekvenser. I det fall att budgetbeslut 2023 innehåller delar av de 
föreslagna åtgärderna kommer barnrättskonsekvenser att tas i beaktande. 
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16.2 Kommunens 
verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 

- Beslutet bidrar till arbetet med 16.3 Kommunkoncernens ekonomi 
ska vara långsiktigt hållbar. 
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet att godkänna informationen innebär inga ekonomiska konsekvenser 
i sig. I det fall att budgetbeslut 2023 innehåller delar av de föreslagna 
åtgärderna kommer det få ekonomiska effekter.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Bilaga 1 – Förslag på möjliga åtgärder för kostnadseffektiviseringar 

inför budget 2023 
 

Beslutet skickas till 
• Kommundirektör 
• Ekonomichef 
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§ 86 
Dnr KS/2022:824  

(KF) Revidering av Reglemente för krisledningsnämnden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anta Reglemente för krisledningsnämnden,  
 
att reglementet gäller från och med den 1 januari 2023, samt  
 
att upphäva Reglemente för krisledningsnämnd § 169/2021 från och med 
den 1 januari 2023.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som 
enligt lag ankommer på kommunen vid extraordinära händelser i fredstid. 
Reglementet för krisledningsnämnden fastställdes senast i 
kommunfullmäktige 2021-12-14, § 2021/169. En revidering av reglementet 
har genomförts för nedanstående paragrafer: 
 

• Sammansättning och mandatperiod 9 §. Uppdaterad i enlighet med 
organisationsförändring. Krisledningsnämnden betraktas som 
fristående nämnd under kommunfullmäktige med tre ledamöter och 
tre ersättare. 

• Tidpunkt för sammanträden 10 §. Uppdaterat innehåll. I föregående 
reglemente framgick här orsak till varför krisledningsnämnden 
skulle träda i funktion. Detta framgår redan i 2 § och togs bort från 
10 §. 

• Kallelse 11 §. Uppdaterat innehåll. En del i föregående reglemente 
syftade på när nämnden skulle aktiveras. Den skrivelsen har tagits 
bort.  

• Ersättare för ordföranden 13 §. Uppdaterat innehåll då föregående 
skrivning syftade på när nämnden skulle aktiveras. 

• Närvarorätt 22 §. Uppdaterat innehåll. Förtydligat att nämnden även 
kan besluta att annan har rätt att närvara vid sammanträden. 

 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Reglemente för krisledningsnämnden 

 
Beslutet skickas till 

• Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 87 
Dnr KS/2022:621  

(KF) Avstyckning av Skärplinge 1:77 samt försäljning av mark 
för förskola 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att låta försälja del av fastigheten Skärplinge 1:77 enligt bifogat förslag, till 
TKAB enligt marknadsvärdering och efter avstyckning.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 september 2022 (§ 68/2022) att låta 
försälja del av fastigheten Skärplinge 1:77 enligt bifogat förslag, till TKAB 
enligt marknadsvärdering och efter avstyckning. Då summan för 
köpeskillingen överstiger 2 000 000 kr behöver beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente tas i kommunfullmäktige. Föregående beslut 
från kommunstyrelsen gäller inte som en beredning av ärendet för 
kommunfullmäktige utan måste tas på nytt. 
 
TKAB har i december 2021 efter beslut i styrgrupp mottagit en beställning 
om att låta uppföra en ny förskolebyggnad om 6 avdelningar på Skärplinge 
1:77. Byggnadsarbetet påbörjades officiellt med ett första spadtag 2022-04-
22. Av skattetekniska skäl är det fördelaktigt om bolaget äger fastigheten på 
vilken byggnaden uppförs. I samråd med TKAB har därför bifogat förslag 
på avstyckning tagits fram. 
 
Beslutsmotivering 
Skärplinge 1:77 är en fastighet om 31.047 kvadratmeter som innefattar  
Ol Andersskolan inkl. komplementbyggnader. För att minimera 
överföringskostnaderna och samtidigt möjliggöra för bolaget att äga den 
fastighet som den nya byggnaden kommer att uppföras på bedöms 
avstyckning som det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet.  
 
Barnrättskonsekvenser 
En helt ny förskolemiljö väntar efter nybyggnation i genomtänkta i lokaler. 
 
Mål och uppdrag 
- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 4.1, Alla barn ska ha tillgång till 
förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att 
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börja i grundskolan och även till delmål 4.3, Säkerställ skolornas tillgång till 
närliggande naturmiljöer för utomhuspedagogik. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Marknadsvärdet för del av fastigheten Skärplinge 1:77 enligt bifogad 
kartbilaga, uppgår till 3 500 tkr, det bokförda värdet uppskattas till 20 tkr 
och avstyckningen beräknas kosta 100 tkr. Försäljningen uppskattas därmed 
ge ett plusresultat på ca 3 380 tkr. Intäkten tillfaller ansvar 13108 Chef 
Fastighetssamordnare, vht 2600 Skolfastigheter, objekt 60100 Ol-
andersskolan. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Köpekontrakt Skärplinge – signerat av TKAB 
• Bilaga 1 Avstyckning Skärplinge 177 - Alt2 
• Värdeutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

• Kommundirektör  
• VD för Tierpsbyggen  
• Chef för Förvaltning och genomförande  
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