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§ 51 
Dnr KS/2022:71  

Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan.  
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§ 52 
Dnr KS/2022:534  

Information - Ekonomisk uppföljning vid negativ prognos - 
Gemensam service 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att godkänna informationen, samt 
 
att uppdra verksamhetschef att upprätta åtgärdsplan utifrån utskottets 
diskussion inför beredning av beslut om åtgärder på kommunstyrelsenivå.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behöver ta del av de ekonomiska 
förutsättningarna inom verksamheten Gemensam service. Information ges 
om ekonomisk uppföljning per 2022-04-30 och möjliga åtgärder för att nå 
budget i balans diskuteras i linje med det som anges i Riktlinjer för 
ekonomisk styrning.  
 
Verksamhetschef upprättar åtgärdsplan utifrån diskussion vid utskottet för 
beredning på kommunstyrelsenivå inför beslut om genomförande av 
åtgärder som kräver politiskt beslut. 
 
Anne Eriksson, verksamhetschef Gemensam service, informerar muntligt 
om ärendet på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 13 juni 
2022.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Tertialrapport - Gemensam service  
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§ 53 
Dnr KS/2022:288  

Svar på samråd - Utlysning om bygdemedel 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att föreslå Länsstyrelsen i Uppsala län att dela bidraget lika mellan 
Söderfors GOIF samt Söderfors Hedesunda Fiskevårdsförening som båda 
lämnat in bidragsansökningar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen utlyser varje år ett bidrag för föreningar verksamma i 
Älvkarleby samt Söderfors som har till syfte att stödja projekt som gynnar 
bygden. Två föreningar i Söderfors har sökt bidraget för följande projekt;  
 

• Söderfors Hedesunda Fiskevårdsförening samt Söderfors- säkra 
eldstäder till fasta grillplatser vid befintliga vindskydd. 

• Söderfors GOIF- upprustning av föreningslokal invändigt och 
utvändigt. 
 

Tierps kommun har tillfrågats att lämna synpunkter och prioriteringsordning 
hur bidraget ska fördelas.  
 
Beslutsmotivering 
Tierps kommun föreslår att bidraget delas lika mellan de båda föreningarna. 
Motiveringen är att de båda bedriver verksamhet som kommer barn, unga 
funktionsvarierade till stor nytta och att båda föreningarnas verksamheter 
bidrar till bygdens utveckling.   
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet gör bygden, friluftsliv och mötesplatser mer tillgängliga för barn 
och unga. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål  

- 3.2 Säkerställa ett tillgängligt friluftsliv för alla, oavsett 
rörelseförmåga 

- 3.3 Säkerställa god tillgång till grönområden med höga rekreations- 
och naturvärden, som stimulerar till lek och utevistelse. 

- 11.5 Säkerställa möjligheten till tätortsnära friluftsliv.  
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Beslutsunderlag 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Samrådshandlingar 

 
Beslutet skickas till 

• Länsstyrelsen Uppsala län  
• Verksamhetschef Kultur och Fritid 
• Enhetschef fritid, bad, friluftsliv Kultur och fritid 
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§ 54 
Dnr KS/2022:576  

(KS) Information - Suicidprevention i Tierps kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I mars 2022 kom Suicide Zeros rapport från deras undersökning om 
kommunernas arbete med att förebygga självmord. Den utgår från svar på 
en enkät som skickades ut till kommunerna under hösten 2021. Frågorna 
utgick från en sammanställning av suicidpreventiva insatser som har starkt 
stöd i forskningen.  
Där slår man fast att många kommuner saknar insatser för att förebygga 
självmord och har identifierat några övergripande förbättringsområden. 
 

• Struktur för arbetet. En samordnande person och en handlingsplan är 
ett viktigt första steg. 

• Ett bättre stöd för riskgrupper. Detta kräver rutiner, utbildning av 
personal och samarbete. 

• Utveckla insatserna för att främja psykisk hälsa och förebygga 
självmord i skolan. 

• I stort sätt alla behöver åtgärda risker för självmord i den offentliga 
fysiska miljön. 

 
Utifrån de svar som lämnats av Tierps kommun så hamnar kommunen i 
mittenskiktet i rankingen med en klar utvecklingspotential. 
 
Utifrån statistik från Nationellt centrum för suicidforskning och prevention 
(NASP), 2021 så finns det incitament för insatser riktade till hela 
befolkningen i Tierps kommun. Självmordsstatistiken för Tierp 2010 – 2019 
visar att 53 personer tog sina liv (i snitt 5 personer per år) det innebär 30,6 
självmord/100 000 invånare  jämfört med 18,7 självmord/100 000 invånare i 
riket. (Skillnaden mellan rikets genomsnittliga självmordstal för perioden 
och Tierps är statistiskt säkerställd.)  
 
Som ett led i att förbättra Tierps kommuns förmåga att förebygga självmord 
så behöver en ”Handlingsplan för suicidprevention i Tierps kommun” tas 
fram och det behöver fastställas hur arbetet följs upp och finansieras.  
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Beslutsunderlag 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Suicide Zeros kommunbarometer 
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§ 55 
Dnr KS/2022:547  

(KS) Information - Kostnadsökningar för innevarande 
investeringar 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2022 att uppdra till 
kommundirektören att se över prognos för innevarande investeringar under 
året och redovisa resultatet vid ett kommande sammanträde för 
kommunstyrelsen (KS § 105/2022).  
  
Översyn av prognos visar på att några få projekt har drabbats av 
kostnadsökningar. Dessa kostnadsökningar har varit av betydande storlek. 
Kostnadsökningarna i sig påverkar inte kommunen då de finansieras genom 
omfördelningar inom ram. Prognos för innevarande investeringar för 2022 
och kostandspåverkan redovisas i bilagan Sammanställning 
investeringsbudget.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet bedöms inte påverka barn och unga.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Sammanställning investeringsbudget 

 
Beslutet skickas till 

• Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
• Ekonomienheten 
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§ 56 
Dnr KS/2022:312  

(KS) Svar på revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 
2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta svaret på revisionsrapporten avseende granskning av årsredovisning 
2021 och skicka det till kommunrevisorerna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av Tierps kommuns förtroendevalda revisorer 
granskat årsredovisningen 2021.  
 
Revisorerna konstaterar att de utifrån granskningen inte funnit några 
väsentliga felaktigheter. Revisorerna lämnar i sitt utlåtande bedömningar 
och rekommendationer till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ställer sig 
bakom revisorernas bedömning och rekommendationer, då det är viktigt att 
en utveckling av årsredovisningen sker fortlöpande.  
 
Tierps kommun svar på revisionsrapporten går att ta del av i bilagan Svar på 
revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2021. 
  
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Svar på revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2021 
• Revisorernas utlåtande – Granskning av årsredovisning 2021 
• Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2021 

 
Beslutet skickas till 

• Tierps kommuns revisorer 
• Kommundirektör 
• Chef Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
• Ekonomienheten 
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§ 57 
Dnr KS/2022:75  

(KS) Revidering av delegationsordningen - KSAU 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag samt att den reviderade delegationsordningen gäller från 
och med den 12 juli 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att  
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon  
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten  
har rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning.  
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och  
förordningar, uppdateras den regelbundet.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Revidering av delegationsordningen - Borttag av punkt KS010 

 
Beslutet skickas till 

• Huvudregistrator  
• Sekretariatet  
• Kommunjurist  
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§ 58 
Dnr KS/2022:488  

(KS) DemokraTierp - Statusrapport gällande uppdrag för att 
stärka barn och ungas delaktighet och inflytande i Tierps 
kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna informationen. 
 
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. Uppdraget 
resulterade i ett antal förslag till åtgärder som kommunfullmäktige beslutade 
om i april 2021 (KS2019/763).  
 

• att inrätta en digital ungdomspanel för unga upp till 18 år, 
• att genomföra en årlig demokratidag för unga, 
• att utreda möjligheten att införa en demokratitrappa för elever i 

grundskolan,  
• att utreda möjligheten att införa e-förslag för alla medborgare i 

Tierps kommun, 
• att i medborgardialoger genomföra dialogtillfällen med barn 

och/eller unga vuxna i de fall de är berörda, samt 
• att kommunstyrelsen ska få återrapportering gällande hur arbetet 

fortgår senast i juni 2022. 
 
Bilagd statusrapport sammanfattar hur arbetet med respektive uppdrag 
fortgår.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Det fortsatta arbetet med respektive uppdrag förväntas stärka barn och 
ungas möjlighet till delaktighet och inflytande.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Statusrapport gällande uppdrag för att stärka ungas delaktighet och 

inflytande i Tierps kommun  
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Beslutet skickas till 
• Chef kvalitet och strategisk utveckling  
• Utredare/utvecklare  
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§ 59 
Dnr KS/2022:516  

(KS) Teckningsrätt avseende kommunens bankkonton, 
bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar 
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal (C), 
kommunstyrelsens vice ordförande Emma Lokander (M), kommundirektör 
Helena Carlsson, ekonomichef Veikko Niemi, redovisningschef Tony 
Borselius, ekonom Lena Asplund, ekonom Linda Grundin, 
ekonomiadministratör Julia Linde, ekonomiassistent Åsa Andersson, 
ekonomiassistent Sarah Olsson och ekonomiadministratör Mats Mattsson att 
två i förening underteckna order om utbetalningar från kommunens 
bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar, samt  
 
att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 772/2021 upphör att gälla.  

 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

• Kommundirektör 
• Ekonomienheten 
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§ 60 
Dnr KS/2022:493  

(KS) Medborgarlöfte för Tierps kommun 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ställa sig bakom Medborgarlöfte för Tierps kommun 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet ska bedrivas 
på bästa möjliga sätt bör samhällets resurser användas effektivt och 
samordnat. Samverkan mellan kommunen och Polismyndigheten är en 
förutsättning för att detta ska kunna uppnås. Att gemensamt tydliggöra 
problem och sedan inrikta respektive verksamhets resurser för en lösning är 
ofta ett effektivare arbetssätt än att kommunen och Polismyndigheten 
arbetar var och en för sig. 
 
Tierps kommun och Lokalpolisområde Norduppland har som mål att 
ständigt utveckla samverkan på det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande området. I denna strävan har ett behov av förbättrade 
gemensamma lägesbilder identifierats. För att lägesbilderna ska vara så 
verklighetsanpassade som möjligt bör information regelbundet inhämtas 
från ett brett urval av kommunens aktörer. Vid sidan av Lokalpolisområde 
Nordupplands och Tierps kommuns olika verksamheter bör representanter 
för såväl föreningsliv som företag involveras. 
 
Tierps kommun och Lokalpolisområde Norduppland ska gemensamt införa 
ett nytt arbetssätt där gemensamma lägesbilder skapas som sedan ligger till 
grund för beslutade kvartalsvisa verksamhetsinriktningar.  
 
Detta ska göras genom att: 
 
• Regelbundet skapa lägesbilder i syfte att identifiera aktuella problem på 
det brottsförebyggande och trygghetsskapande området i Tierps kommun. I 
lägesbildsarbetet ska kommunens verksamheter, polisen samt lämpliga 
externa aktörer involveras. 
 
• Utifrån lägesbild besluta om gemensamma inriktningar för respektive 
verksamhet. Beslut ska tas kvartalsvis i ett för ändamålet lämpligt forum där 
såväl Tierps kommun som Lokalpolisområde Norduppland finns 
representerade. 
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Beslutsmotivering 
Medborgarlöftets syfte är att öka tryggheten, förebygga brott samt att utöka 
medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet. Genom att anta medborgarlöftet kvalitetssäkras 
denna samverkan mellan Polisen och Tierps kommun. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet som medborgarlöftet 
bidrar till kan bland annat minska risken att barn och unga i Tierps kommun 
hamnar i kriminalitet eller utsätts för brott. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål:  
5.6 Minimera och förebygg alla former av våld mot kvinnor och flickor i det 
offentliga och privata rummet, inklusive våld i nära relationer, 
hedersrelaterat våld, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering. 
10.3 Motverka utanförskap och öka allas upplevda trygghet och hälsa. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet i sig medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Medborgarlöfte för Tierps kommun 2022 

 
Beslutet skickas till 

• Kommundirektör 
• Säkerhetssamordnare 
• Chef Lokalpolisområde Norduppland 
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§ 61 
Dnr KS/2022:571  

(KS) Fördelning av generella KS-medel 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att tilldela generella KS-medel på totalt 2 994 100 kr till Individ- och 
familjeomsorgens försörjningsstöd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För 2022 har kommunen avsatt 3 400 000 kr i generella KS-medel som kan 
tas i anspråk för att dämpa negativa effekter som tillkommit under året 
orsakade av pandemin och som inte täcks av andra statliga medel.  
Under året har beslut fattas om 239 400 kr för att anlita Rookie Startup för 
konceptet Roligaste sommarjobbet till max 30 deltagare (KS/2022:113) 
samt fortsatta åtgärder för att mildra effekterna för det lokala näringslivet 
(KS/2022:167) om 166 500 kr.  
 
Under 2021 hade Individ- och familjeomsorgen ökade kostnader för 
försörjningsstöd på grund av pandemin. Detta kommer fortsatt att påverka 
kostnaderna för försörjningsstöd även år 2022. Kostnaderna för 
försörjningsstöd har ökat med ca 3,5 mnkr och antalet biståndsmottagare 
med ca 80 stycken jämfört med 2019. 
 
Beslutsmotivering 
Individ- och familjeomsorgen har fortsatt ökade kostnader inom 
försörjningsstöd med anledning av coronapandemin. För att mildra 
konsekvenserna av detta föreslås denna omfördelning av de generella KS-
medlen. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet innebär att behovet av motsvarande kostnadsbesparingar inte 
behöver genomföras i en verksamhet som redan är i en ekonomisk ansträngd 
situation med pågående åtgärdsplaner. Därmed begränsas negativ påverkan 
på det förebyggande arbete som berör barn och unga. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget är att omfördela generella KS-medel om totalt 2 994 100 kr, 
ansvar 10101, verksamhet 0311 och aktivitet 079 till Individ- och 
familjeomsorgen ansvar 8815 och verksamhet 7752. 
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Beslutsunderlag 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  

 
Beslutet skickas till 

• Kommundirektör 
• Ekonomichef 
• Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen 
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§ 62 
Dnr KS/2022:33  

Information och avstämning av arbetet i nätverket för 
medborgardialog som systematiskt arbetssätt 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun deltar under 2021-2023 i Sveriges kommuner och regioners 
(SKR) nätverk för medborgardialog som systematiskt arbetssätt, för att 
utveckla kommunens arbete med medborgardialog och få in 
medborgardialogen i den ordinarie styrprocessen. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott tillsammans med kommundirektör utgör styrgrupp för arbetet. 
Arbetet projektleds från Kvalitet och strategisk utveckling. 
 
Vid mötet diskuteras vad kommunen ska fokusera på under hösten och 
vilken hjälp vi kan behöva från SKR under den resterande projekttiden.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
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