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Tid och plats  21 juni 2022, kl.13:00 – 14:50, ajournering 13:51-14:00 i Stora och lilla 
A-salen, Tierp 

Paragrafer § 137 - § 163 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-06-22 Anslaget tas ner: 2022-07-14 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Jonas Nyberg 
 

Beslutande   
 

Ledamöter Sara Sjödal (C), Ordförande  
Emma Lokander (M), 1:e vice 
ordförande 
Lotta Carlberg (C) 
Åsa Sikberg (M) 
Ann-Kristin Ringefors (KD) 
Anders Hällbom (MP) 
Alfred Mujambere (L) 
 

Jonas Nyberg (S) 
Linda Friberg (S) 
Torgny Helgesson (S) 
Joakim Larsson (SD) 
Klas Jakobsson (SD) 

 

Beslutande ersättare    

Övriga närvarande  

Marie-Louise Rindå (S) 
Gunnar Jansson (S) 
Agnetha Andersson (V) 
 

Ersättare Yaqub Ahmed (C), §§ 137 – 140, 162-
163 
Carola Fredén (M), §§ 141-161, 163 
Sven Lokander (M) 
Lars Svensk (KD) 
Jenny Lundström (MP) 
Sarah Nordfors (L) 

Elisabeth Rosengren (V) 
Maj-Louise Ljungmark (SD) 

 
 

   
Underskrifter 
 Sekreterare 
 
    Maria Ekstrand 

 
 
 Ordförande 
 
    Sara Sjödal 
 
 
 Justerande 
 
    Jonas Nyberg   
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Tjänstemän och övriga Maria Ekstrand, nämndsekreterare 
Helena Carlsson, kommundirektör 
Veikko Niemi, ekonomichef 
Karina Vallström, verksamhetschef Elevhälsan, §§ 137 – 138   
Anna Hällström, närvårdsstrateg, §§ 137 – 138   
Sara Sjöqvist, utredare/ utvecklare, § 139 
Anne Eriksson, verksamhetschef Gemensam service, § 162 
Ulrica Stjerngren, verksamhetschef Vård- och omsorg, § 162 
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  
 

 
 Upprop   
 
 Val av justerare, Jonas Nyberg 22/6 kl. 

13:00 
  

 
§ 137 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:66  
 
§ 138 Information - Suicidprevention i Tierps 

kommun 
KS/2022:576  

 
§ 139 DemokraTierp - Statusrapport gällande 

uppdrag för att stärka barn och ungas 
delaktighet och inflytande i Tierps 
kommun 

KS/2022:488  

 
§ 140 Information - Kostnadsökningar för 

innevarande investeringar 2022 - 
Investering i AV-utrustning samt 
information 

KS/2022:547  

 
§ 141 Redovisning av inkomna beslut och 

skrivelser 
KS/2022:73  

 
§ 142 Redovisning av delegationsbeslut KS/2022:79  
 
§ 143 Anmälan av ordförandebeslut - Ombud 

till årsstämma i lnera AB 
KS/2022:68, 
KS/2022:205 

 

 
§ 144 Anmälan av ordförandebeslut - 

SEKRETESS 
KS/2022:70  

 
§ 145 SEKRETESS - Vårdnadsöverflytt KS/2022:575  
 
§ 146 Val av 3 förtroendevalda, 8 

representanter, 8 ersättare samt 
ordförande och vice ordförande i 
föreningsrådet 

KS/2022:114  

 
§ 147 Svar på revisionsrapport - Granskning 

av hur kommunen arbetar för att 
säkerställa kompetensförsörjningen 

KS/2022:248  
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§ 148 Svar på revisionsrapport - Granskning 
av årsredovisning 2021 

KS/2022:312  

 
§ 149 Svar på revisionsrapport - Granskning 

av ekonomistyrning och 
resursutnyttjande avseende 
verksamheten för placeringar av barn 
och unga 

KS/2022:247  

 
§ 150 Revidering av delegationsordningen - 

KSAU 
KS/2022:75  

 
§ 151 Revidering av delegationsordningen - 

SHB 
KS/2022:75  

 
§ 152 Revidering av delegationsordningen - 

AoO 
KS/2022:75  

 
§ 153 Teckningsrätt avseende kommunens 

bankkonton, bankgirokonton, 
plusgirokonton och checkräkningar 

KS/2022:516  

 
§ 154 Medborgarlöfte för Tierps kommun 

2022 
KS/2022:493  

 
§ 155 Fördelning av generella KS-medel 2022 KS/2022:571  
 
§ 156 Planavtal för DP 1074 Verkstadsgatan EDP 2022-539 

 
 

 
§ 157 Yttrande – Samråd enligt 12:6 § MB för 

anläggande av en solcellspark, Lst dnr 
525-2857-2022 

EDP 2022-892  

 
§ 158 Svar på remiss - Betänkandet 

Träffsäkert 
KS/2022:316  

 
§ 159 Riktlinjer för avgifter inom vård och 

omsorg för insatser enligt 
socialtjänstlagen, hälso- och 
sjukvårdslagen och riktlinje för taxa i 
anslutning till insatser enligt LSS 

KS/2022:415  

 
§ 160 (KF) Taxa för service och tjänster i 

anslutning till insatser inom vård och 
omsorg för äldre och personer med 
funktionsnedsättning 

KS/2022:414  
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§ 161 (KF) Återrapportering av 
kommunfullmäktiges uppdrag till 
kommunstyrelsen 

KS/2022:606  

 
§ 162 (KF) Ekonomiska åtgärder baserade på 

tertial 
KS/2022:504  

 
§ 163 Månadsrapport maj 2022 KS/2022:636  
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§ 137 
Dnr KS/2022:66  

Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 
 
godkänna föredragningslistan med följande revideringar: 
 

• Ärende 28 – ”(KF) Ekonomiska åtgärder baserade på tertial” 
behandlas efter ärende 6 på dagordningen  

• Ärende 29 – ”Månadsrapport maj 2022” läggs till i 
föredragningslistan och behandlas efter ärende 28 på dagordningen. 
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§ 138 
Dnr KS/2022:576  

Information - Suicidprevention i Tierps kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
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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Karina Vallström, verksamhetschef Elevhälsa, och Anna Hällström, 
närvårdsstrateg, informerar muntligt om ärendet på kommunstyrelsens 
sammanträde den 21 juni 2022.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 54/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Suicide Zeros kommunbarometer 
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§ 139 
Dnr KS/2022:488  

DemokraTierp - Statusrapport gällande uppdrag för att stärka 
barn och ungas delaktighet och inflytande i Tierps kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
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.  
 
Sara Sjöqvist, utredare/ utvecklare, informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens sammanträde den 21 juni 2022.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Det fortsatta arbetet med respektive uppdrag förväntas stärka barn och 
ungas möjlighet till delaktighet och inflytande.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 58/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  
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• Statusrapport gällande uppdrag för att stärka ungas delaktighet och 
inflytande i Tierps kommun  

 
Beslutet skickas till 

• Chef kvalitet och strategisk utveckling  
• Utredare/utvecklare  
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§ 140 
Dnr KS/2022:547  

Information - Kostnadsökningar för innevarande investeringar 
2022 - Investering i AV-utrustning samt information 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att godkänna informationen, samt 
 
att godkänna investering på 3 500 000 kr för AV-utrustning för Utbildning 
att ombudgeteras inom befintlig investeringsram för kommunstyrelsen. 
 
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.  
 
Utbildning har äskat medel för hyra av AV-utrustning till skolorna. Efter 
offerttagning och kostnadsjämförelser visar det att det är betydligt billigare 
att själv investera i utrustningen än att hyra.  
 
Ekonomiska konsekvenser  
Totalkostnaden minskar med cirka 350 000 kr vid investering och 
månadskostnaden sjunker från 71 000 kr till 55 000 kr. Ramavtalet som de 
kan utnyttja upphör att gälla den sista juni. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Informationen bedöms inte påverka barn och unga om däremot 
investeringen inte genomförs kan kvaliteten på utbildningen försämras.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 55/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-06-21 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

12 
 

• Sammanställning investeringsbudget 
 

Beslutet skickas till 
• Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
• Ekonomienheten 
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§ 141 
Dnr KS/2022:73  

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i appen 
löpande vart efter dem registrerats i kommunens diarieföringssystem.  
 
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. 
 

 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-06-21 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

14 
 

 
 
 
§ 142 
Dnr KS/2022:79  

Redovisning av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla 
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt kommunallagen, inklusive 
beslut som fattas med vidaredelegation. 
Kommunstyrelsen har i kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit 
beslutanderätt till utskottet, ordföranden och tjänstemän. Beslutanderätt 
kan också i vissa fall delegerats i separata kommunstyrelsebeslut. Beslut 
fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen. 
Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen: 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande LSS  
Handlingsid: KS 2022:2413 Period: 2022-05-01 – 2022-05-31 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande SoL  
Handlingsid: KS 2022:2412 Period: 2022-05-01 – 2022-05-31 
 
Individ- och familjeomsorg  
Handlingsid: KS 2022:2415 Period: 2022-05-01 – 2022-05-31 
 
Anställningsavtal  
Handlingsid: KS 2022:2381 Period: 2022-05-01 – 2022-05-31 
 
Bostadsanpassningsbidrag  
Handlingsid: KS 2022:2382 Period: Lista 5 
 
Parkeringstillstånd  
Handlingsid: KS 2022:2380 Period: 2022-05-05 – 2022-06-03 
 
Färdtjänst  
Handlingsid: KS 2022:2371 Period: 2022-05-06 – 2022-06-02 
 
Bygglov  
Handlingsid: KS 2022:2386 Period: 2022-05-09 – 2022-06-07 
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Miljö- och hälsoskydd  
Handlingsid: KS 2022:2387 Period: 2022-05-09 – 2022-06-07 
 
Mark och exploatering  
Handlingsid: KS 2022:2390 Period: 2022-05-09 – 2022-06-07 
 
Skolskjuts  
Handlingsid: KS 2022:2383 Period: 2022-05-20 - 2022-06-07 
Handlingsid: KS 2022:2394 Period: 2022-05-09 - 2022-06-07 
 
Förskola: 
Handlingsid: KS 2022:2357 Period: 2022-04-06 
Handlingsid: KS 2022:2359 Period: 2022-03-15 
Handlingsid: KS 2022:2360 Period: 2022-03-15 
Handlingsid: KS 2022:2361 Period: 2022-04-06 
Handlingsid: KS 2022:2362 Period: 2022-03-15 
Handlingsid: KS 2022:2363 Period: 2022-03-15 
Handlingsid: KS 2022:2364 Period: 2022-03-15 
Handlingsid: KS 2022:2365 Period: 2022-03-15 
Handlingsid: KS 2022:2366 Period: 2022-03-15 
Handlingsid: KS 2022:2367 Period: 2022-03-15 
Handlingsid: KS 2022:2368 Period: 2022-03-15 
 
Övriga delegationsbeslut registrerade i Lex 
Handlingsid: KS 2022:2509 Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 
21 juni 2022, lista 6. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

• Delegationsbeslutslistor från verksamheten 
 
Beslutet skickas till 

• Berörda handläggare 
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§ 143 
Dnr KS/2022:68, KS/2022:205  

Anmälan av ordförandebeslut - Ombud till årsstämma i lnera AB 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ta anmälan av ordförandebeslut till protokollet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande ordförandebeslut har fattats av kommunstyrelsens ordförande med 
stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt Ks011 vid brådskande 
ärende; 
 

• Lex 2022:205, Ombud till årsstämma i lnera AB, 2022-06-02 
 
Beslutsunderlag 

• Ordförandebeslut enligt ovan  
 
Beslutet skickas till 

• Sekretariatet  
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§ 146 
Dnr KS/2022:114  

Val av 3 förtroendevalda, 8 representanter, 8 ersättare samt 
ordförande och vice ordförande i föreningsrådet 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att som förtroendevalda, representanter, ersättare samt ordförande i det 
kommunala föreningsrådet under perioden 22 juni till den 31 december 
2022 välja:  
 
Förtroendevalda 
Emma Lokander (M) (ordförande) 
Lotta Carlberg (C) 
Barbro Wiklund (S) 
 
Representanter  
Kerstin Forsblom, Andelsförening Folkets Hus i Karlholm 
Inger Lindgren, Naturskyddsföreningen Tierp 
Henrik Nyström, Skärplinge/Hållnäs SHK 
Tobias Johansson, Söderfors hembygdsförening, 
Noor Ibrahim, Tierp City fotbollsklubb 
Ann-Cathrin Larsson, Tierps Riksteaterförening 
Mia Birkehorn, Ullfors IK, ledamot 
Isabelle Axelsson, Utveckla Örbyhus Tobo Vendel 
 
Ersättare 
Barbro Nordberg, Andelsförening Folkets Hus i Karlholm 
Peter Andersson, Naturskyddsföreningen Tierp 
Tommy Jansson, Skärplinge/Hållnäs SHK 
Timmy Välimaa, Söderfors hembygdsförening 
Muna Abshir, Tierp City fotbollsklubb 
Anders Ericsson, Tierps Riksteaterförening 
Lotta Andersson, Ullfors IK 
Lena Persson, Utveckla Örbyhus Tobo Vendel 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 juni 2022 att införa ett formellt 
föreningsråd med fastställt reglemente. Syftet med föreningsrådet är att 
främja en gemensam, långsiktig och hållbar utveckling av Tierps kommun.  
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Enligt reglementet ska rådet ha representanter från totalt 8 föreningar varav 
3 är idrottsföreningar och 2 är kulturföreningar. Representanter utses med 
fördelning enligt följande: 
3 representanter från idrottsföreningar samt 3 ersättare  
2 representanter från kulturföreningar samt 2 ersättare  
3 representanter från övriga föreningar samt 3 ersättare  
 
Föreningsrådet utser vice ordförande bland representanterna från 
föreningarna. 
 
För att föreningsrådet ska kunna sammanträda i juni 2022 har Kultur och 
fritid varit behjälpliga med att föreslå medverkande föreningar för den första 
mandatperioden. Den ordinarie nomineringsprocessen kommer att inledas 
hösten 2022.  
 
Beslutsmotivering 
Kultur och fritid har tagit fram ett förslag på föreningar som ska vara 
representerade i föreningsrådet utifrån geografisk representation samt jämlik 
och jämställd representation bland Tierps kommuns föreningar. De 
tillfrågade organisationerna har inkommit med förslag på representanter och 
ersättare. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet är inkluderade i förslaget. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Finansiering av ett föreningsråd finns med i 2022 år budgetram för Kultur 
och fritid och är en förutsättning framgent för upprätthållandet av 
föreningsrådet. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut  
 

Beslutet skickas till 
• Berörda förtroendevalda, representanter och ersättare 
• Sekretariatet 
• Verksamhetschef Kultur och fritid 
• Förtroenemannaregistret Troman 
• Lönecentrum  
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§ 147 
Dnr KS/2022:248  

Svar på revisionsrapport - Granskning av hur kommunen 
arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta svaret på revisionsrapporten avseende granskning av hur kommunen 
arbetar för att säkerställa kompetensförsörjningen och skicka det till 
kommunrevisorerna.  
 
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. 
 
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  

• Beslut kommunstyrelsens förhandlingsdelegation § 15/2022 
• 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  
• Tierps kommuns revisorer 
• HR-chef 
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§ 148 
Dnr KS/2022:312  

Svar på revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 56/2022 
• 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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§ 149 
Dnr KS/2022:247  

Svar på revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning och 
resursutnyttjande avseende verksamheten för placeringar av 
barn och unga 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta svar på revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrning och 
resursutnyttjande avseende verksamheten för placeringar av barn och unga 
som sitt eget, samt 
 
att översända svaret till kommunrevisorerna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommuns revisorer har uppdragit till KPMG att granska 
ekonomistyrningen och resursutnyttjandet avseende verksamheten för 
placeringar av barn och unga.  
I granskningen lyfts ett antal förbättringsområden fram. Kommunens 
revisorer begär in ett yttrande över granskningens slutsatser senast den 30 
juni 2022. 
 
I rapporten redovisas hur verksamheten är organiserad, vilket uppdrag som 
finns, kostnadsutveckling och utvecklingsarbete som gjorts för att försöka 
bromsa de ökade kostnaderna, och de ökade sociala utmaningarna i 
kommunen. 
 
Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att 
ekonomistyrningen och resursutnyttjandet avseende verksamheten för 
placeringar barn och unga behöver förbättras. 
 
I granskningen framkommer att antal punkter där KPMG anser att 
verksamheten behöver utveckla sitt arbete. I stort bedömer verksamheten att 
mycket redan görs på de uppmärksammade områdena. Verksamheten 
redogör för påbörjade och planerade aktiviteter som möter de framlyfta 
förbättringsområdena. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Det utvecklingsarbete som pågår inom verksamheten av placering för barn 
och unga syftar till att utveckla rättssäkerheten för placerade barn, att arbeta 
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förebyggande för att barn ska kunna leva i sitt eget hem och att använda 
kommunens resurser till främjande och förebyggande arbete. 
 
Mål och uppdrag 

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

- Beslutet bidrar även till delmål 6.3 Kommunkoncernens ekonomi 
ska vara långsiktigt hållbar 

 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet barn och ungdom § 143/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Svar till kommunrevisionen 

 
Beslutet skickas till 

• Tierps kommuns revisorer 
• Individ- och familjeomsorg 
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§ 150 
Dnr KS/2022:75  

Revidering av delegationsordningen - KSAU 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 57/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Revidering av delegationsordningen - Borttag av punkt KS010 

 
Beslutet skickas till 

• Huvudregistrator  
• Sekretariatet  
• Kommunjurist  
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§ 151 
Dnr KS/2022:75  

Revidering av delegationsordningen - SHB 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringen gäller från och med 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. 
 
Revideringen avser ny punkt för vägrat startbesked under rubriken SaBy000 
Bygglov och en ändring av punkt SaBy034. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet samhällsbyggnad § 65/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Förslag till ändring i delegationsordningen, ny punkt Vägrat 

startbesked  
• Förslag till ändring i delegationsordningen, ändring av punkt 

SaBy034 
 
Beslutet skickas till 

• Chef Planering och myndighet 
• Funktionsansvarig bygglovhandläggare 
• Sekretariatet 
• Huvudregistrator 
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§ 152
Dnr KS/2022:75 

Revidering av delegationsordningen - AoO 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt  

att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 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 
• Beslut arbete och omsorg § 45/2022
• Handläggarens tjänsteutlåtande
• Förslag till ändringar i delegationsordningen

Beslutet skickas till 
• Huvudregistrator
• Sekretariatet
• Handläggaren
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§ 153 
Dnr KS/2022:516  

Teckningsrätt avseende kommunens bankkonton, 
bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 59/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

• Kommundirektör 
• Ekonomienheten 
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§ 154 
Dnr KS/2022:493  

Medborgarlöfte för Tierps kommun 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 60/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Medborgarlöfte för Tierps kommun 2022 

 
Beslutet skickas till 

• Kommundirektör 
• Säkerhetssamordnare 
• Chef Lokalpolisområde Norduppland 
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§ 155 
Dnr KS/2022:571  

Fördelning av generella KS-medel 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
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 
• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 61/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  

 
Beslutet skickas till 

• Kommundirektör 
• Ekonomichef 
• Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen 
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§ 157 
Dnr  EDP 2022-892 

Yttrande – Samråd enligt 12:6 § MB för anläggande av en 
solcellspark, Lst dnr 525-2857-2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta remissvaret och skicka det Länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har berett kommunen möjlighet att inkomma med synpunkter 
på en anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för anläggande av 
solcellspark på fastigheten Vad 7:6 
 
Majoriteten av den planerade etableringen ligger inom strandskyddat 
område. Åtgärden kräver dispens från strandskyddsbestämmelserna. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas direkt av beslutet, men kan anses 
påverkas indirekt eftersom en hållbar energiproduktion har en avgörande 
betydelse för framtiden. Vid etablering av solcellsparker behöver det dock 
säkerställas att de inte orsakar skada på livsmedelsproduktionen, 
ekosystemen och möjligheten till friluftsliv, då även detta är avgörande eller 
av stor betydelse för kommande generationer. 
 
Mål och uppdrag 
Anläggande av en solcellspark bidrar till att uppnå de globala Agenda 2030 
målen ”Mål 7 Hållbar energi för alla” samt ”Mål 13 Att bekämpa 
klimatförändringen”.  
 
Denna åtgärd skulle öka andelen förnybar energi i den nationella 
energimixen och därmed även bidra till att uppnå delmål 7.1 för Tierps 
kommun samt delmålen 13.1 och 13.3. 
 
I länet finns ett mål om 100 procent förnybar elproduktion vilket kräver 
utbyggd vindkraft och utbyggd elproduktion från kraftvärme och solceller. 
Tierps lokala Agenda 2030 mål handlar mer om småskaliga anläggningar. 
 
Anläggandet av solcellsparker får samtidigt inte inverka negativt på Agenda 
2030 målen ”Mål 2 Ingen hunger” eller ” Mål 15 Ekosystem och biologisk 
mångfald”. Detta berör kommunens lokala budgetmål 2.1 och 15.2. 
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Anläggandet får ej heller minska möjligheten att uppnå miljömålen 
kopplade till odlingslandskap, skogar, våtmarker, vattendrag samt ett rikt 
växt- och djurliv.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Yttrande – Samråd enligt 12:6 § MB för anläggande av en 

solcellspark, Lst dnr 525-2857-2022 
• Samrådshandlingar 

 
Beslutet skickas till 

• Länsstyrelsen via e-tjänst senast 2022-06-28 
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§ 158 
Dnr KS/2022:316  

Svar på remiss - Betänkandet Träffsäkert 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta remissvaret och skicka det till Socialdepartementet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdepartementet har skickat ut SOU 2021:101, Betänkandet Träffsäkert, 
på remiss. Tierps kommun är en av remissinstanserna som är inbjuden att 
lämna synpunkter. Remissvaret ska vara Socialdepartementet tillhanda 
senast 2022-06-30. 
 
Betänkandet består av två delar där den första behandlar införande av 
månadsuppgifter i bostadsbidrag och underhållsstödet. Syftet är att undvika 
att människor får fel ersättningar och problem med skuldsättning, samt att 
fler personer som har rätt till bostadsbidrag ska söka bidraget. Förslaget 
finansieras av borttagning av flerbarnstillägg för familjer med två barn. 
 
Den andra delen handlar om ett nytt bostads- och familjestöd, bofast, och 
statlig underhållsreglering som ska ersätta underhållstödet. Syftet är att 
stärka barnfamiljers ekonomi, med ett behovsprövat bidrag som består av 
ersättning för boende, för barns kostnader och särtillägg för ensamlevande 
förälder med barn. Förändringen av underhållsstödet syftar till att alla 
föräldrar ska bidra till sina barns försörjning utifrån ekonomisk förmåga. En 
effekt av de nya reglerna är att fler bedöms lösa frågan om underhåll på 
egen hand och inte via försäkringskassan. 
 
Syftet med förslagen är bland annat att stärka ekonomin i barnfamiljer med 
låga inkomster, att undvika skuldsättning hos personer som får förmåner 
beviljade baserat på fel inkomstunderlag och att underlätta för föräldrar att 
ta ett jämlikt ansvar för sina barns försörjning eter förmåga. Förslagen är 
välmotiverade och väl underbyggda. 
 
Barnrättskonsekvenser 
De föreslagna förändringarna syftar till at medföra att barn i hushåll med 
låga inkomster ska ha en god levnadsstandard. Reglerna ska också medföra 
att föräldrar ska ta ett ansvar för sina barns försörjning efter förmåga. Det 
bedöms som att förslagen tillvaratar barns intressen. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget bör inte få några ekonomiska konsekvenser för Tierps kommun. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet arbete och omsorg § 53/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Svar på remiss - Betänkandet Träffsäkert (SOU 2021:101) 
• Remiss med handlingar 

 
Beslutet skickas till 

• Socialdepartementet  
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§ 159 
Dnr KS/2022:415  

Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg för insatser enligt 
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och riktlinje för 
taxa i anslutning till insatser enligt LSS 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa riktlinjer inom vård och omsorg för insatser enligt 
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och riktlinje för taxa i 
anslutning till insatser enligt LSS att gälla från och med 2023-01-01 till och 
med 2028-12-31, samt   
 
att upphäva tidigare beslut gällande avgifter inom området (KS § 114/2019). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen antog riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg 2019. 
De ses nu över för att vara relevanta och för att tydliggöra vissa områden.  
 
I riktlinjerna anges principer för avgifter, avgiftsberäkning, fakturering och 
regler vid frånvaro. Förändringar, tillägg eller förtydliganden föreslås för 
följande områden: 

• Om både make/maka eller registrerad partner behöver hemsjukvård 
behöver de varsitt abonnemang. 

• Förskrivning av hjälpmedel som sker per telefon istället för 
hembesök genererar avgift. 

• Ramp som hjälpmedel förskrivs som hjälpmedel och läggs upp som 
ett eget ärende.  

• Matlådor i hemtjänsten ingår inte i maxtaxan. Det finns inget maxtak 
för matlådor, betalning sker per matlåda. 

• Månadsavgift för hemsjukvård påverkas inte vid korttidsvistelse 
eller sjukhusvistelse då det är ett abonnemang precis som 
trygghetslarm.  

• Om ett hjälpmedel avslutas vid uppföljning tas en avgift ut för 
besöket men inte månadsavgiften för själva hjälpmedlet.  

 
Beslutsmotivering 
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling vid 
handläggning, beräkning och uttag av avgifter. 
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Barnrättskonsekvenser 
Revideringen av dessa riktlinjer ger ingen anmärkningsvärd förändring i 
jämförelse med tidigare riktlinje.  
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 1.1. Andelen vuxna och barn 
som lever i ekonomisk utsatthet ska minska. Syftet med riktlinjer är 
att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling vid handläggning, 
beräkning och uttag av avgifter.  

- Beslutet bidrar till delmål 10.5 de socioekonomiska skillnaderna ska 
minska. Tydliga riktlinjer samt den lagstiftande delen om maxtaxa 
bidrar till att invånare har ekonomiska förutsättningar att betala 
anpassad avgift efter sin inkomst och ekonomiska förutsättningar.  

- Beslutet bidrar till delmål 16.2 kommunens verksamheter ska vara 
effektiva, transparanta och rättssäkra. Tydliga riktlinjer bidrar till 
effektiv verksamhet och rättssäkerhet i handläggning. Transparens 
genom att riktlinjer och taxa är tillgängligt för invånare genom att de 
ex. finns tillgängliga på kommunens hemsida.  
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Det går inte att göra en generell beräkning eftersom varje avgiftsbeslut 
beräknas individuellt utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Beslutet 
kommer inte i någon större utsträckning få ekonomiska konsekvenser.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet arbete och omsorg § 43/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Förslag till riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg för insatser 

enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och taxa i 
anslutning till insatser enligt LSS.  

 
Beslutet skickas till 

• Verksamhetschef VoO Ulrica Stjerngren 
• Områdeschef bistånd Cecilia Vaino 
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§ 160 
Dnr KS/2022:414  

(KF) Taxa för service och tjänster i anslutning till insatser inom 
vård och omsorg för äldre och personer med 
funktionsnedsättning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxa för service och tjänster i anslutning till insatser inom vård 
och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning att gälla från 
och med 1 januari 2023 och till och med 31 december 2028.  
att upphäva tidigare beslut gällande principer för taxa inom området  
(KS § 115/2019). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den nu gällande taxan för avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen, 
hälso- och sjukvårdslagen och LSS (Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) antogs av kommunfullmäktige 2019 och en översyn görs 
nu för att taxan ska vara relevant och rimlig. Taxan justeras årligen efter 
index.  Förändring, tillägg och förtydliganden har gjorts inom områdena 

• Milkostnaden för resa med kommunens bil. 
 

• Tyngdtäcke är borttaget som förskrivningsbart hjälpmedel.  
 

• Strumppådragare är tillagt.  
 

• Avgift på 60 kr per månad för den andra manuella rullstolen är 
borttagen.  

 
Beslutsmotivering 
Syftet med att se över avgifternas nivå och utformning är att skapa tydlighet 
gentemot medborgarna samt säkerställa en skälig nivå för både kommunen 
och brukaren.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Revideringen av denna taxa ger ingen avgörande förändring för barn och 
unga vad gäller deras rättigheter.  
Barn och unga berörs av taxa för avgifter inom vård och omsorg i samband 
med 
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• måltid vid korttidsvistelse, stödfamilj och/eller lägerverksamhet 
samt korttidstillsyn enligt LSS under skollov. Avgiften motsvarar 
50 procent av ordinarie avgift för kost i ordinärt boende.  

• kost i anslutning till bostad med särskild service enligt 9 § 8 LSS. 
Avgift uppgår till en tolftedel av 0,3884 prisbasbelopp per månad. 

• Höjd milersättning vid resa i kommunens fordon.  
• Barn och unga vars vårdnadshavare har avgift för vård och omsorg. 

Avgifter beräknas individuellt och hänsyn tas till minderåriga barn. 
Förbehållsbeloppet höjs för hemmavarande barn. 

 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 1.1. Andelen vuxna och barn 
som lever i ekonomisk utsatthet ska minska. Syftet med riktlinjer är 
att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling vid handläggning, 
beräkning och uttag av avgifter.  

- Beslutet bidrar till delmål 10.5 de socioekonomiska skillnaderna ska 
minska. Tydliga riktlinjer samt den lagstiftande delen om maxtaxa 
bidrar till att invånare har ekonomiska förutsättningar att betala 
anpassad avgift efter sin inkomst och ekonomiska förutsättningar.  

- Beslutet bidrar till delmål 16.2 kommunens verksamheter ska vara 
effektiva, transparanta och rättssäkra. Tydliga riktlinjer bidrar till 
effektiv verksamhet och rättssäkerhet i handläggning. Transparens 
genom att riktlinjer och taxa är tillgängligt för invånare genom att de 
ex. finns tillgängliga på kommunens hemsida.  

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Det går inte att göra en generell beräkning, då varje avgiftsbeslut beräknas 
individuellt utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Beslutet kommer inte i 
någon större utsträckning få ekonomiska konsekvenser.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet arbete och omsorg § 44/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Förslag till taxa service och tjänster anslutning till insatser inom vård 

och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.  
 
Beslutet skickas till 

• Verksamhetschef VoO Ulrica Stjerngren 
• Områdeschef bistånd Cecilia Vaino 
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§ 161 
Dnr KS/2022:606  

(KF) Återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till 
kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna återrapporteringen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 4 - 5 §§ ska nämnderna redovisa 
till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har 
lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§. 
 
Verkställande av kommunfullmäktiges beslut återrapporteras till fullmäktige 
två gånger om året. I rapporteringen redovisas samtliga uppdrag som är 
pågående, ej ännu verkställda eller sedan senaste rapporteringen, slutförda. 
Rapporteringen sker två gånger per år, i juni och i december. 

Följande uppdrag till kommunstyrelsen är pågående eller ej ännu 
verkställda: 
Beslutsdatum Uppdrag Återrapportering  

2019-12-12 
§ 150 
 
2020-11-03 
§ 98 
 
2021-11-10 
§ 138 
 
2022-05-24 
§ 133 (KS) 

KS 2019:908 
Grundskolans organisation. 
Se över grundskolans 
organisation och lokal-
utnyttjande i syfte att 
organisationen följer lagen 
och att våra lokaler nyttjas på 
ett optimalt sätt, att inga 
större förändringar i grund-
skolans organisation görs 
förrän utredningen överläm-
nats till och hanterats i 
kommunstyrelse och 
fullmäktige.  

Verksamheten har lämnat 
en rapport. Ärendet har 
behandlats av 
kommunfullmäktige men 
återremitterats vid 
sammanträdet i nov 2021. 
Ärendet togs upp i 
kommunstyrelsen 
2022-05-24, och 
återremitterades återigen. 

2021-04-07 
§ 39 

KS 2020:991 
Återkomma till 
kommunfullmäktige med 
förslag till ändrade 

Pågående 
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ägardirektiv avseende 
avkastningskravet. 

2021-06-08 
§ 75 

KS 2019:763  
Inrätta en digital 
ungdomspanel för unga upp 
till 18 år 

Pågående. 
Delrapport till 
kommunstyrelsen 
2022-06-21  

2021-06-08 
§ 75 

KS 2019:763  
Genomföra en årlig 
demokratidag för unga 

Pågående. 
Delrapport till 
kommunstyrelsen 
2022-06-21 

2021-06-08 
§ 75 

KS 2019:763  
Utreda möjligheten att införa 
en demokratitrappa för elever 
i grundskolan 

Pågående. 
Delrapport till 
kommunstyrelsen 
2022-06-21 

2021-06-08 
§ 75 

KS 2019:763  
Utreda möjligheten att införa 
e-förslag för alla medborgare 
i Tierps kommun 

Pågående. 
Delrapport till 
kommunstyrelsen 
2022-06-21 

2021-11-10 
§ 123 

2021/64 
att i enlighet med kommun-
revisionens utlåtande 
avseende delårsrapport 2021 
uppdra till kommunstyrelsen 
att säkerställa att kommun-
styrelsens återkoppling av 
kommunens mål- och budget-
dokument är tillfredsställande 
i delårsrapport och årsredo-
visning. 

Pågående 

2021-12-14 
§ 178 

2021:972 
Sälja del av fastighet Tierp 
1:1, crosshallen 

Arbete pågår med att göra 
crosshallen klar för 
försäljning, försäljning 
väntas ske senast 
kvartal 3 

2022-06-08 
§ 61 

2022:417 
I ärendet ”Nybyggnation av 
förskola i Örbyhus” - uppdra 
till kommunstyrelsen att 
uppdra till kommundirektör 
att utifrån Riktlinje för 
investeringar informera 
kommunstyrelsen om 
kostnaderna beräknas 
överstiga beslutad totalutgift 

Förbereds 
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med mer än 1% (dock minst 2 
prisbasbelopp) eller 1% i 
avvikelse på årshyran. 

2022-06-08 
§ 67 

2021:631 
att uppdra till 
kommunstyrelsen att revidera 
samtliga berörda 
styrdokument, inklusive 
ersättningsreglementet, 
utifrån de föreslagna 
förändringarna. 
(utifrån kommunfullmäktiges 
presidiums föreslagna 
organisationsförändringar)   

Pågående 

 

Följande uppdrag till kommunstyrelsen är sedan senaste 
återrapporteringen den 14 december 2021, slutförda: 
 
Beslutsdatum Uppdrag Återrapportering  

2021-09-21 
§ 105 

2021:631 
att ge kommunfullmäktiges 
presidium i uppdrag att leda 
arbetet i att göra en översyn 
över befintlig utskottsstruktur 
under kommunstyrelsen samt 
den befintliga politiska 
organisationen i övrigt och 
föreslå ändringar i 
kommunstyrelsens och andra 
relevanta reglementen 

OBS uppdrag till KFs 
presidium 
 
Klart, 
kommunfullmäktige 
antog förslagen 
2022-06-08  och uppdrog 
åt kommunstyrelsen att 
göra förändringar i 
reglementen och andra 
berörda styrdokument. 

2021-09-21 
§ 105 

2021:631 
att ge kommunfullmäktiges 
presidium i uppdrag att leda 
arbetet i att göra en översyn 
över ersättningsreglementet 
till förtroendevalda 

OBS uppdrag till KFs 
presidium 
 
Klart, 
kommunfullmäktige 
antog förslagen 
2022-06-08 och har 
uppdragit till kommun-
styrelsen att göra 
förändringarna i 
reglementet 

2021-06-08 
§ 74 

2020:491 Klart, 
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
  
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

• Kommundirektör 
• Sekretariatet 

  

Införa ett nytt pris i ”Pekens 
anda” för ett mycket 
långvarigt ideellt arbete och 
engagemang och att 
kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram ramverk 
för vad som krävs för att 
kunna få priset. Vad priset 
ska bestå av och hur ofta 
priset kan delas ut. 

Humlepriset i Pekens 
anda är instiftat och 
riktlinje för priset antogs 
av kommunfullmäktige 
2022-03-01 

2021-11-10 
§ 129 

Genomföra en översyn av 
taxan för grävtillstånd under 
2022 

Klart, 
reviderad taxa antagen 
2022-03-01 
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§ 162 
Dnr KS/2022:504  

(KF) Ekonomiska åtgärder baserade på tertial 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att verksamheten Gemensam service och Funktionshindradeomsorgen ska 
fortsatt arbeta intensivt med åtgärder som ger besparingar under 2022. 
Ekonomisk effekt och rapport om vidtagna åtgärder görs till respektive 
utskott som bereder eventuella förslag som kräver politiska beslut för att 
hålla en budget i balans, samt 
 
att Vård och omsorg ses som en ekonomisk enhet samt att biståndsenhetens 
och äldreomsorgens överskott ianspråktas för att täcka 
funktionshindradeomsorgens underskott.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att under 2022 täcka underskottet om 562 tkr för Gemensam service genom 
ianspråktagande av prognostiserat överskott utöver budgeterat resultat. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt fastställd rutin i Riktlinjen för ekonomisk styrning ska varje 
verksamhet som redovisar en negativ prognos analysera verksamheten och 
ta fram förslag på åtgärder. Detta ska sedan beredas i respektive utskott och 
sedan ska kommunstyrelsen fatta beslut om eventuella åtgärder eller annan 
finansiering av underskottet. Utskotten barn och ungdom, samhällsbyggnad 
samt arbete och omsorg har samtliga haft ärende från respektive verksamhet 
uppe för information och diskussion avseende prognos per mars. Efter 
tertialrapporten behandlas frågan även i kommunstyrelsens arbetsutskott för 
verksamheten gemensam service.  
 
För gemensam service härrör underskottet till högre försäkringskostnader än 
budgeterat. Detta har dock kompenserats i viss mån av lägre 
personalkostnader då tillfälliga vakanser inte ersatts.  
 
Funktionshindradeomsorgen har ökade kostnader inom gruppbostäder på 
grund av ökad vårdtyngd samt ökade kostnader för Heltidsresan, detta 
kompenseras till viss del genom minskade kostnader för timanställda, 
fyllnads- och övertidsersättningar.  
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Viss del av de prognostiserade underskotten föreslås tillfälligt under 2022 
täckas med delar av det prognostiserade överskottet utöver resultatmålet för 
2022. Förslagen till beslut pekar tydligt på att respektive verksamhet ska 
fortsätta arbetet med åtgärder för att nå budget i balans.   
 
Anne Eriksson, verksamhetschef Gemensam Service och Ulrica Stjerngren, 
verksamhetschef Funktionshindradeomsorgen informerar muntligt om 
ärendet på kommunstyrelsens sammanträde den 21 juni 2022.   
 
Beslutsmotivering 
För att uppnå budget i balans bör verksamheterna fortsatt arbeta för att 
uppnå budget i balans och enligt rutin redovisa och inhämta förslag till 
åtgärder vid respektive utskott. Kommer det fram åtgärder som ger 
besparingar både 2022 och/eller 2023 så ska de genomföras omgående om 
de inte kräver politiska beslut. 
 
Kommundirektören har sedan tidigare i uppdrag, KS§119, att inför 2023 
återkomma till kommunstyrelsen med konkreta förslag på åtgärder som blir 
bestående kostnadseffektiviseringar. Återrapportering ska ske i god tid inför 
beslut så att helårseffekt per 2023 i största mån kan nås. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Skulle kommunen göra drastiska åtgärder för att komma till rätta med 
underskottet inom Funktionshindradeomsorgen så är risken överhängande 
att barn med behov av extra stöd drabbas. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål enligt nedan.  

- 16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 
rättssäkra 

- 16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget är att ianspråkta obudgeterade intäkter. Då kommunen fått ökad 
finansiering via skatteintäkter kommer de finansiella målen ändå att uppnås. 
Efter ovanstående ianspråktagande är det prognostiserade resultatet i 
Tertialrapporten januari-april för 2022  56,4 mnkr jämfört med budget som 
är 28,4 mnkr. Resultatet är alltså 28 mnkr bättre än budget och i linje med 
föregående prognos. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Information avseende tertialrapport, Godkänd av kommunstyrelsen 

2022-05-24 § 120/2022 
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Beslutet skickas till 
• Verksamhetschef Gemensam Service 
• Verksamhetschef Vård och omsorg 
• Kommundirektör 
• Ekonomichef 
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§ 163 
Dnr KS/2022:636  

Månadsrapport maj 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Prognosticerat resultat för 2022 är 51,1 mnkr jämfört med budget på 28,4 
mnkr. Det är alltså 22,7 mnkr bättre än budget. Detta är en försämring mot 
föregående prognos med 5,3 mnkr. Den försämring som skett sedan förra 
prognosen är Individ- och familjeomsorgens utökade underskott med 7 
mnkr till ett totalt underskott på 20 mnkr. Positiva avvikelsen har 
finansiering, +42,4 mnkr, (i förra prognosen + 39,9 mnkr). Av 
verksamheterna är det Äldreomsorgen och Förskolan som visar större 
positiva resultat på 1,9 mnkr, (2,0 mnkr) resp. 0,9 mnkr, (1,3 mnkr) bättre 
än budget. 
Det är fortsatt Medborgarservice inkl. Samhällsbyggnad, -2,5 mnkr, (-1,8 
mnkr föregående prognos), Gymnasieskolan, -3,6 mnkr, (-4,0 mnkr), och 
Individ- och familjeomsorgen, -20,0 mnkr, (-13,0 mnkr), som uppvisar 
underskott. I tertialrapporten tillkom Funktionshindradeomsorgen, (-2,4 
mnkr) och Gemensam Service -0,6 mnkr. 
Prognosen både för verksamheternas resultat som för skatteintäkterna är 
fortsatt osäkra med anledning av Covid-19 och kriget i Ukraina. Inflationen 
för maj var över 7 %. Vi har nu fått två skatteprognoser från SKR som 
betydligt positivare än den som budgeten bygger på, därav den uppräkning 
som vi gör i prognosen av skatteintäkterna. 

Efter revideringen efter KFs beslut 2022-06-08 avseende 
tilläggsbudgetring  av Individ- och Familjeomsorg och Gymnasium 
gäller följande budgetavvikelser 
Finansiering  avvikelse +27 900 tkr 
Individ- och Familjeomsorgen . avvikelse -9 000 tkr 
Gymnasiet, avvikelse – 53 tkr 
Prognoserna för maj och juni kommer att hanteras på utskotten i 
augusti och på kommunstyrelsen i september. 
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Beslutsunderlag 
• Handläggarens tjänsteutlåtande. 
• Prognos – Månadsrapport maj 2022 
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