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Tid och plats  13 juni 2022, kl. 10:05 - 10:17 i rådrummet, kommunhuset, Tierp 

Paragrafer § 14 - § 15 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-06-13      Anslaget tas ner: 2022-07-05 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Jonas Nyberg 

 

Beslutande   
 

 

 
Ledamöter Sara Sjödal (C) vice ordförande 

Jonas Nyberg (S) 

 

 

Beslutande ersättare    

 

 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare   

 
Tjänstemän och övriga Evelina Håkansson, sekreterare 

Helena Carlsson, kommundirektör 

Håkan Sandberg, HR-chef 
 

   
Underskrifter 

 Sekreterare 
 
    Evelina Håkansson 
 
 
 Ordförande 
 
    Sara Sjödal 

 
 
 Justerande 
 
    Jonas Nyberg 
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Innehållsförteckning  
 

Paragraf  Rubrik Dnr  
 

 Val av justerare   

 

§ 14 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:136  

 

§ 15 Svar på revisionsrapport - Granskning 

av hur kommunen arbetar för att 

säkerställa kompetensförsörjningen 

KS/2022:248  
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§ 14 
Dnr KS/2022:136  

Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation beslutar  

 

att godkänna föredragningslistan.  
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§ 15 
Dnr KS/2022:248  

Svar på revisionsrapport - Granskning av hur kommunen 
arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation förslår kommunstyrelsen besluta  

 

att anta svaret på revisionsrapporten avseende granskning av hur kommunen 

arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen och skicka det till 

kommunrevisionen.  

 

Sammanfattning av ärendet  

På uppdrag av Tierps kommuns förtroendevalda revisorer har KPMG granskat 

hur kommunen arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen.  

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen har ett 

ändamålsenligt arbetssätt avseende kompetensförsörjningen.  

Tierps kommun svarar nu på granskningen. 

 

Sammanfattning av ärendet  

På uppdrag av Tierps kommuns förtroendevalda revisorer har KPMG granskat 

hur kommunstyrelsen arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen.  

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen har ett 

ändamålsenligt arbetssätt avseende kompetensförsörjning. Tierps kommun 

svarar nu på granskningen.  

 

Barnrättskonsekvenser  

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet.  

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering  

Inga ekonomiska konsekvenser förväntas med anledning av detta.  

 

Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  

 Svar på revisionsrapport - Granskning av hur kommunen arbetar för att 

säkerställa kompetensförsörjningen 

 Revisionsrapport - Granskning av hur kommunen arbetar för att 

säkerställa kompetensförsörjningen  

 Revisorernas utlåtande - Granskning av hur kommunen arbetar för att 

säkerställa kompetensförsörjningen 
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Beslutet skickas till  

 Revisionen  

 HR-chef 

 

 

 


