
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-05-12

Tid och plats 12 maj 2020, kl. 18:00- 18:35 i Kommunhuset, A-salen, kommunhuset, 
Tierp

Paragrafer 18-35

Utses att justera Lars-Göran Birkehorn Karlsen, Barbro Wiklund 

Plats och tid för justering  18 maj kl. 15.00 i sal Arkivet

Beslutande 
Ledamöter Sara Sjödal (C)

Lotta Carlberg (C)
Yaqub Ahmed (C)
Anna Ahlin (C), ordförande
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)
Åsa Sikberg (M)
Carola Fredén (M), 1:e vice ordförande
Emma Lokander (M)
Ann-Kristin Ringefors (KD)
Joachim Stormvall (MP)
Jenny Lundström (MP)
Alfred Mujambere (L)
Bengt-Olov Eriksson (S), 2:e vice ordförande
Jonas Nyberg (S)
Barbro Wiklund (S)
Gunnar Jansson (S)
Christina Svensson (S)
Lars-Olof Färnström (S)
Erica Aspgren Wallin (S)
Alexander Karlsson (V)
Joakim Larsson (SD)
Jonhas Åker (SD)
Klas Jakobsson (SD)

Beslutande ersättare Eva Berglund (V) 
Simon Brännström (SD)

Underskrifter

Sekreterare

Annika Höök

Ordförande

Anna Ahlin

Justerande 

Lars-Göran Birkehorn Karlsen                  Barbro Wiklund
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Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän och övriga Randi Graungaard, kommundirektör
Annika Höök, utskottssekreterare 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2020-05-19 Anslaget tas ner: 2020-06-10

Protokollets förvaringsplats Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp
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Innehållsförteckning 

Paragraf Rubrik Dnr

Upprop

Val av två justerare samt 
tillkännagivande av tid och plats för 
justering av protokollet - Den 18 maj kl. 
15.00 i sal Arkivet

§ 18 Godkännande av föredragningslistan 2020/31

§ 19 Information 2020/84

§ 20 Den allmänpolitiska debatten juni 2020 2020/445

§ 21 Redovisning av kommuninvånarnas 
postlåda

2020/85

§ 22 Anmälan av motioner 2020/194

§ 23 Redovisning av ej verkställda beslut 
kvartal 4 2019 – Utskottet barn och 
ungdom

2019/509

§ 24 Redovisning av ej verkställda beslut 
kvartal 4 2019 – Utskottet arbete och 
omsorg

2019/508

§ 25 Antagande av detaljplan DP 364 - 
Örbyhus centrum

§ 26 Policy för naturvård i Tierps kommun 2020/163

§ 27 Revidering av Avfallsplan 2018/282

§ 28 Revidering av Arbetsordning för 
kommunfullmäktige och beredningar

2020/345

§ 29 Revidering av Reglemente för 
kommunstyrelsen

2020/343

§ 30 Revidering av Reglemente för 
valnämnden

2020/358
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§ 31 Revidering av Reglemente för 
jävsnämnden

2020/357

§ 32 Utökad borgensram för Tierps Energi & 
Miljö AB

2020/380

§ 33 Uppehåll i demokratiberedningens 
uppdrag att stärka barn och ungas 
delaktighet och inflytande

2019/763

§ 34 Godkännande av entledigande och val 
av revisorsersättare i Tierp Sockens 
Magasinfod och Gustav Gilljam i Yvre 
donationsfond

2020/25

§ 35 Redovisning av inkomna beslut och 
skrivelser

2020/122
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§ 18
Dnr 2020/31   

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föredragningslistan med följande revideringar:

att följande ärenden stryks från föredragningslistan om inga motioner, 
interpellationer eller frågor har inlämnats;

 Anmälan av interpellationer
 Anmälan av frågor

att följande ärenden stryks från föredragningslistan om inga svar på 
interpellationer eller frågor har lämnats;

 Eventuella svar på interpellationer 
 Eventuella svar på frågor
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§ 19
Dnr 2020/84   

Information 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium informerar.

Den allmänpolitiska debatten
Fullmäktiges presidium föreslår på dagens sammanträde att den 
allmänpolitiska debatten som planerats till juni 2020 ställs in med 
hänvisning till åtgärder för att minska smittspridning av Corona/Covid-19. 
Sammanträdet den 16 juni 2020 kommer med anledning av detta att starta 
klockan 18.00. 

Allmänhetens frågestund
Allmänhetens frågestund ställs tillsvidare in av samma anledning som ovan. 
De skriftliga svar som utlovades i samband med ärendet på föregående 
sammanträde den 25 februari 2020 redovisas därför i denna punkt på 
föredragningslistan. 

Distansdeltagande på sammanträden
Vid beslut om möjlighet att delta i sammanträden på distans (ärende 17-20 
på dagens föredragningslista) kommer en rutin att tas fram. Syftet med 
rutinen är att säkerställa att deltagande i sammanträden på distans uppfyller 
kommunallagens samt Tierps kommuns arbetsordnings och reglementens 
krav gällande distansmöten.
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§ 20
Dnr 2020/445   

Den allmänpolitiska debatten juni 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att ställa in den allmänpolitiska debatten i juni 2020 vilket innebär att 
sammanträdet startar kl. 18:00.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av Corona/Covid-19 har en rad åtgärder vidtagits för att 
minska smittspridning inom kommunens verksamheter. Som ett led i detta 
arbete har fullmäktiges presidium sett över ärendelistan för 
kommunfullmäktiges sammanträden. Presidiet föreslår att den 
allmänpolitiska debatten som planerats till sammanträdet i juni 2020, ställs 
in i syfte att minska längden på sammanträdet och därigenom minska risken 
för smittspridning. Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige och 
beredningar ska ett sammanträde per termin inledas med en allmänpolitisk 
debatt. 

Beslutet skickas till
 Kommunsekreterare 
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§ 21
Dnr 2020/85   

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Förslag inkomna till den digitala postlådan på kommunens hemsida och
förslag som lämnats i Demokratiep-brevlådorna på kommunens bibliotek
hanteras av verksamheterna och det är en tjänsteman som svarar på
förslagen. Förslagen och svaren redovisas i kommunfullmäktige.
Följande förslag och svar redovisas:

Dnr KS 2020/27 – Postlådan – P-hus vid vårdcentralen/sjukhuset i Tierp.
Förslag att bygga ett P-hus mitt emot gamla Icajouren/pizza och anlägga 
grönområden på den nuvarande parkeringen och ett trafikljus i korsningen 
skämstavägen/sjukhuset.
Svar: Ytan är tyvärr för liten för en P-hus och om Tierps kommun skulle 
utforma ett P-hus skulle det placeras vid en pendlarparkering eller centralt 
vid ett bostadsområde som syftar till boendeparkering.

Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.
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§ 22
Dnr 2020/194   

Anmälan av motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna de inlämnade motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Följande motioner har lämnats in:

 Motion - En dator till varje elev, Christina Holmström (S)
 Motion  - Upprättelse av kommunalt beredskapslager, Simon 

Brännström (SD)
 Motion - Inspelning och sändning av fullmäktige, Simon 

Brännström (SD)

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut
 Inlämnade motioner

Beslutet skickas till
 Kommunstyrelsen 
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§ 23
Dnr 2019/509   

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2019 – Utskottet 
barn och ungdom 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2019 till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har 
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när 
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon 
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut 
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 
De beslut enligt SoL för barn och unga under 21 år som av olika skäl har 
rapporterats till IVO för perioden 1 oktober till 31 december 2019, kvartal 4, 
är följande:

Verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda
- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2019-05-28. Insatsen är verkställd från 

2019-11-08. Kommunen hade till en början en del svårigheter att 
hitta en lämplig familj för uppdraget, innan de till sist hittade en 
familj som antog uppdraget och som både vårdnadshavare och kund 
godtog. 

Avslutade beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda
- Familjestöd. Beslutsdatum: 2019-06-05. Beslutet avslutades: 2019-

09-04. Beslutet avslutades då vårdnadshavare inte längre ville ha 
insatsen.

Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet barn och ungdom § 2020/53
 Beslut kommunstyrelsen § 2020/59
 Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till
 Utredare Kvalitet och strategisk utveckling.
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§ 24
Dnr 2019/508   

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2019 – Utskottet 
arbete och omsorg 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2019 till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller 
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska 
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit 
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har 
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på 
nytt inom tre månader.
De respektive beslut enligt LSS (avser samtliga LSS-beslut) och SoL (avser 
SoL-beslut för vuxna över 21 år) som av olika skäl har rapporterats till IVO 
för perioden 1 oktober till 31 december 2019, kvartal 4, är:

Ej verkställda beslut
- Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Beslutsdatum: 

2019-09-23. Kund har blivit erbjuden ett boende med inflytt den 1 
mars. Kund har dock inte svarat på erbjudandet och motivering 
pågår för att kund ska lämna ett svar.

- Korttidsvistelse för barn enligt LSS (stödfamilj). Beslutsdatum: 
2019-09-20. Familjehemskonsulenter arbetar aktivt med att rekrytera 
lämplig stödfamilj. De har annonserat utan framgång och ska nu 
göra en individinriktad annons.

- Korttidsvistelse för barn enligt LSS (stödfamilj). Beslutsdatum: 
2019-08-09. Det finns vissa svårigheter att planera in 
verkställigheten då det är svårt att få en kontakt med 
vårdnadshavare. Dock har de bekräftat att de vill ha insatsen så det 
arbetas vidare med att initiera en kontakt.

- Korttidsvistelse för barn enligt LSS (stödfamilj). Beslutsdatum: 
2019-08-07. Familjehemskonsulenter arbetar aktivt med att rekrytera 
lämplig stödfamilj. De har annonserat utan framgång och ska nu 
göra en individinriktad annons.
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- Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. Kund 
befinner sig på ett Hem för vård eller boende (HVB) som enligt 
biståndsbeslut ska vara verkställt fram till och med 2020-03-31. 
Därför kan inte beslutet om permanent bostad verkställas. En 
uppföljning av HVB-beslutet ska göras i februari. Planering pågår 
dock för att kund ska kunna flytta till en permanent bostad när det 
blir aktuellt att avsluta HVB-insatsen.

- Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-05-27. Det finns 
inte i dagsläget en passande bostad att erbjuda kund men en aktiv 
planering pågår för att inflytt i en träningslägenhet ska kunna göras.

Verkställt beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt
- Ledsagare enligt SoL. Kund har haft insatsen sedan 2005 och valde 

själv att avsäga sig ledsagaren i april 2019. Det var till en början 
svårt för rekryteringsenheten att hitta en ny ledsagare och det 
behövde rapporteras till IVO men beslutet verkställdes sedermera i 
oktober 2019.

Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet arbete och omsorg § 2020/18
 Beslut kommunstyrelsen § 2020/60
 Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till
 Utredare Kvalitet och strategisk utveckling
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§ 25
Dnr     

Antagande av detaljplan DP 364 - Örbyhus centrum 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att anta ny detaljplan DP 364 – Örbyhus centrum, för fastigheterna Libbarbo 
1:36, 1:179, 1:192, 1:193 samt del av Libbarbo 8:1 m.fl., i enlighet med 
plan- och bygglagen 5 kap. 27 § (2010:900).

Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 2020/35
 Beslut kommunstyrelsen § 2020/61
 Handläggarens tjänsteutlåtande (2020-02-07)
 Plankarta – Antagandehandling (2020-02-07)
 Planbeskrivning – Antagandehandling (2020-02-07)
 Granskningsutlåtande (2020-02-07)
 Samrådsredogörelse (2019-10-29)
 Behovsbedömning inkl. checklista (2018-02-23)
 Barnchecklista (2018-02-27)
 Fastighetsförteckning (2018-10-17, uppdaterad 2019-10-17)
 Geoteknisk utredning (2018-06-05)
 Miljöteknisk markundersökning (2018-07-05)

Beslutet skickas till
 Medborgarkansliet för expediering till sökande med flera
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§ 26
Dnr 2020/163   

Policy för naturvård i Tierps kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att anta Policy för naturvård i Tierps kommun.

Sammanfattning av ärendet
Den nu gällande naturvårdspolicyn antogs år 2001 och då den snart är 20 år 
gammal behöver den uppdateras för att bli mer aktuell. Policyn har skickats 
på internremiss till kommunens berörda verksamheter samt till bolagen, då 
policyn gäller för såväl kommunen som kommunens bolag. Syftet med 
naturvårdspolicyn är att säkerställa att Tierps kommun har god tillgång till 
en rik och varierad natur med goda förutsättningar för friluftsliv och 
rekreation för alla. I samhällsutvecklingen ska hänsyn tas till naturens 
befintliga strukturer och genom ekologisk kompensation ska grönblå 
infrastruktur och ekosystemtjänster stärkas. Den biologiska mångfalden ska 
bevaras och utvecklas och kommunens natur- och grönområden samt 
naturresurser ska förvaltas med fokus på långsiktig hållbarhet. Dokument 
om Alnarpsmodellen och tätortsnära natur är bilagda till tjänsteutlåtandet.

Beslutsmotivering 
Naturvårdspolicyn behövs för att vägleda kommunens beslut kopplade till 
natur, grönområden, skog och tätortsnära friluftsliv. Policyn bidrar även till 
att uppnå regeringens miljökvalitetsmål samt FN:s globala mål enligt 
Agenda 2030. Den gamla naturvårdspolicyn behöver aktualiseras och 
moderniseras. 

Förslag till beslut på sammanträdet

Bifall
Jenny Lundström (MP) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 2020/36
 Beslut kommunstyrelsen § 2020/62
 Handläggarens tjänsteutlåtande med bilagor
 Policy för naturvård i Tierps kommun

Beslutet skickas till
 Chef Tillväxt och samhällsbyggnad
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§ 27
Dnr 2018/282   

Revidering av Avfallsplan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att anta Avfallsplan med följande revideringar:

- Huvudansvar för punkt ”Genomförande av de åtgärder som krävs för 
att nyttiggöra näringen från små avloppsanläggningar.” ändras till 
TEMAB.

- Medverkande ändras till Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad och 
Chef Miljö- och hälsoskydd, samt

att därmed upphäva tidigare beslut i kommunfullmäktige § 88/2018.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2018 om att anta 
nuvarande avfallsplan för Tierps kommun. 

Avfallsplanens syfte är i stora drag att ge en samlad bild av den nuvarande 
avfallshanteringen, ange mål och aktiviteter med utgångspunkt i lokala 
behov, nationella/regionala/lokala mål samt gällande lagstiftning. Miljö- och 
hälsa har i enlighet med planen tagit fram en utredning om hur näringen från 
små avloppsanläggningar på bästa sätt kan komma till nytta.

Chef Miljö- och hälsa står även som huvudansvarig för målet som tar vid 
efter denna utredning. Detta mål är genomförande av de åtgärder som krävs 
för att nyttiggöra näringen från små avloppsanläggningar. 

Beslutsmotivering 
Miljö- och hälsoskyddsenheten har stått som ansvariga och även tagit fram 
en utredning av hur näringen i små avloppsanläggningar på bästa sätt kan 
komma till nytta. Nu går utredningen in i nästa fas med praktiska åtgärder 
om att nyttiggöra näringen från små avloppsanläggningar. 

TEMAB ansvarar för den praktiska hanteraringen avfallet i Tierps kommun 
och bedöms också bäst lämpade att avgöra vad som är praktiskt möjligt 
utifrån bolagets praktiska och ekonomiska förutsättningar. Det är också 
olämpligt att en tillsynsmyndighet är huvudansvarig för hur en 
avfallshantering ska bedriva sin verksamhet. Däremot kan Miljö- och 
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hälsoskyddsenheten fylla en viktig funktion som medverkande med kunskap 
om bland annat tillståndsärenden för enskilda avlopp.

Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 2020/37
 Beslut kommunstyrelsen § 2020/63
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Avfallsplan 

Beslutet skickas till
 Chef Tillväxt och samhällsbyggnad
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§ 28
Dnr 2020/345   

Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige och 
beredningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa revideringar i Arbetsordning för kommunfullmäktige och 
beredningar i enlighet med föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Till följd av pågående smittspridning av Coronaviruset Covid 19, är det 
nödvändigt att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning för att 
möjliggöra distansdeltagande på kommunfullmäktiges sammanträden. Om 
det av särskilda skäl finns behov av att delta i ett sammanträde på distans får 
kommunfullmäktige tillåta detta. 

Kommunallagens (KL) 5 kap. 16 § föreskriver att ledamöter får delta i 
fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. 
Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid 
samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och 
delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara 
närvarande vid fullmäktiges sammanträde. Fullmäktige kan också besluta i 
vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på 
distans (KL 6 kap. 24 §).

I Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar har följande 
avsnitt lagts till (utifrån förslag från SKR)

Deltagande på distans

10 § Fullmäktige och dess beredningar får, om det finns särskilda skäl, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Ordförande avgör om 
det finns särskilda skäl. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Möjligheten att delta på 
distans ska tillämpas restriktivt.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar före 
sammanträdet ansöka om det till kommunens sekretariat. Ordföranden 
avgör om närvaro får ske på distans.
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51 § Fullmäktiges beredningar får om särskilda skäl föreligger, sammanträda 
med ledamöter deltagande på distans i enlighet med 10 § i denna 
arbetsordning.

Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.

Yttrande
Alexander Karlsson (V) yttrar sig.

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 28/2020
 Beslut kommunstyrelsen § 2020/85
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar 

Beslutet skickas till
 Sekretariatet 
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§ 29
Dnr 2020/343   

Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa revideringar i Reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med 
föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Till följd av pågående smittspridning av Coronaviruset Covid 19, är det 
nödvändigt att revidera kommunstyrelsens reglemente för att möjliggöra 
distansdeltagande på kommunstyrelsens sammanträden. 

Om det av särskilda skäl finns behov av att delta i ett sammanträde på 
distans får kommunfullmäktige tillåta detta. Fullmäktige får besluta om i 
vilken utsträckning deltagande på distans i nämnd- och 
styrelsesammanträden får ske, enligt 6 kap. 24 § KL. Deltagandet ska i 
sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor 
på motsvarande sätt som anges i 5 kap. 16 § KL. 

I Reglemente för kommunstyrelsen har följande avsnitt lagts till (utifrån 
förslag från SKR)

Deltagande på distans 

24 § Kommunstyrelsen och dess utskott får, om det finns särskilda skäl, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt 
att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen (varje 
lokal där sammanträdet hålls) ska vara utformad så att inte obehöriga kan ta 
del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Möjligheten att delta på 
distans ska tillämpas restriktivt.

Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. Ledamot som önskar delta på 
distans ska senast 10 dagar före sammanträde ansöka om det till kommunens 
sekretariat. 
Ärenden som innebär myndighetsutövning mot personer och som regelmässigt 
omfattas av sekretess får som huvudregel inte avhandlas under 
distanssammanträden. Ordföranden får kalla till ett sammanträde på distans 
om det på grund av särskilda skäl inte är möjligt att sammankalla till ett 
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beslutsmässigt fysiskt sammanträde och om det är av synnerlig vikt att det tas 
beslut i ärendet. Sammanträdet ska begränsas till enbart besluten. För att 
identifiera vilka ärenden som avhandlas, men säkerställa en anonymisering av 
de sekretessbelagda individuppgifterna får ordföranden endast läsa upp 
ärendets nummer på föredragningslistan samt initialer. Inställelser kan inte 
äga rum.  

45 § Utskotten får om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
deltagande på distans i enlighet med 24 § i detta reglemente.

Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkande
Sara Sjödal (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 

att i Reglemente för kommunstyrelsen, sidan 12, andra stycket under 
rubriken ”Deltagande på distans” ändra frasen ”Ledamot som önskar delta 
på distans ska senast 10 dagar före sammanträde anmäla det till kommunens 
sekretariat. ”, till, ”Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar 
före sammanträde ansöka om det till kommunens sekretariat.”

Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Sara Sjödals (C) 
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Sara Sjödals (C) 
yrkande.

Yttrande
Alexander Karlsson (V) yttrar sig.

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 2020/29
 Beslut kommunstyrelsen § 2020/86
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Reglemente för kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till
 Sekretariatet 
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§ 30
Dnr 2020/358   

Revidering av Reglemente för valnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa revideringar i Reglemente för valnämnden i enlighet med 
föreliggande förslag. 

Sammanfattning av ärendet
Till följd av pågående smittspridning av Coronaviruset Covid 19, är det 
nödvändigt att revidera valnämndens reglemente för att möjliggöra 
distansdeltagande på sammanträden. 

Om det av särskilda skäl finns behov av att delta i ett sammanträde på 
distans får kommunfullmäktige tillåta detta. Fullmäktige får besluta om i 
vilken utsträckning deltagande på distans i nämnd- och 
styrelsesammanträden får ske, enligt 6 kap. 24 § KL. Deltagandet ska i 
sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor 
på motsvarande sätt som anges i 5 kap. 16 § KL. 

I Reglemente för valnämnden har följande avsnitt lagts till (utifrån förslag 
från SKR)

Deltagande på distans 

8 § Valnämnden får, om det finns särskilda skäl, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Lokalen (varje lokal varifrån sammanträdet 
hålls) ska vara utformad så att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Möjligheten att delta på distans ska 
tillämpas restriktivt.

Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. Ledamot som önskar delta på 
distans ska senast 10 dagar före sammanträde ansöka om det till kommunens 
sekretariat. 

Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.
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Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkande
Sara Sjödal (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 

att i Reglemente för valnämnden, sidan 5, andra stycket under rubriken 
”Deltagande på distans” ändra frasen ”Ledamot som önskar delta på distans 
ska senast 10 dagar före sammanträde anmäla det till kommunens 
sekretariat. ”, till, ”Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar 
före sammanträde ansöka om det till kommunens sekretariat.”

Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Sara Sjödals (C) 
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Sara Sjödals (C) 
yrkande.

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 2020/30
 Beslut kommunstyrelsen § 2020/87
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Reglemente för valnämnden 

Beslutet skickas till
 Sekretariatet 
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§ 31
Dnr 2020/357   

Revidering av Reglemente för jävsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa revideringar i Reglemente för jävsnämnden i enlighet med 
föreliggande förslag. 

Sammanfattning av ärendet
Till följd av pågående smittspridning av Coronaviruset Covid 19, är det 
nödvändigt att revidera jävsnämndens reglemente för att möjliggöra 
distansdeltagande på sammanträden. 

Om det av särskilda skäl finns behov av att delta i ett sammanträde på 
distans får kommunfullmäktige tillåta detta. Fullmäktige får besluta om i 
vilken utsträckning deltagande på distans i nämnd- och 
styrelsesammanträden får ske, enligt 6 kap. 24 § KL. Deltagandet ska i 
sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor 
på motsvarande sätt som anges i 5 kap. 16 § KL. 

I Reglemente för jävsnämnden har följande avsnitt lagts till (utifrån förslag 
från SKR)

Deltagande på distans 

8 § Jävsnämnden får, om det finns särskilda skäl, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Lokalen (varje lokal där sammanträdet 
hålls) ska vara utformade så att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Möjligheten att delta på distans ska 
tillämpas restriktivt.

Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. Ledamot som önskar delta på 
distans ska senast 10 dagar före sammanträde ansöka om det till kommunens 
sekretariat. 

Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.
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Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkande
Sara Sjödal (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 

att i Reglemente för jävsnämnden, sidan 5, andra stycket under rubriken 
”Deltagande på distans” ändra frasen ”Ledamot som önskar delta på distans 
ska senast 10 dagar före sammanträde anmäla det till kommunens 
sekretariat. ”, till, ”Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar 
före sammanträde ansöka om det till kommunens sekretariat.”

Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Sara Sjödals (C) 
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Sara Sjödals (C) 
yrkande.

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 2020/31
 Beslut kommunstyrelsen § 2020/88
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Reglemente för jävsnämnden 

Beslutet skickas till
 Sekretariatet 
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§ 32
Dnr 2020/380   

Utökad borgensram för Tierps Energi & Miljö AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Tierps Energi & Miljö ABs hemställan om att höja 
borgensramen från 350 000 000 kr till 390 000 000 kr, samt

att den nya borgensramen ska gälla från 12 maj 2020 till och med 31 
december 2020.

Sammanfattning av ärendet
Tierps Energi & Miljö AB hemställer om utökad borgensram.
För närvarande har vi beviljat följande ramar;
Tierps Energi & Miljö AB 350 000 000 kr
AB Tierpsbyggen 1 000 000 000 kr 
Tierps Fjärrvärme AB 110 000 000 kr
Tierps Kommunfastigheter AB 600 000 000 kr
Totalt 2 060 000 000 kr

Den totala borgensramen kommer alltså att stiga till 2 100 000 000 kr.

Det motsvarar knappt en 2 %-ig ökning av ramen.

Beslutsmotivering 
För att kunna fortsätta att investera i sina anläggningar så behöver ramen 
utökas. I framtiden så behövs en bättre samordning av alla 
borgensåtaganden.

Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser saknar då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
För Tierps Energi & Miljö AB medför en utökad ram möjligheter till ökad 
upplåning som i sin tur medför ökade räntekostnader. För kommunens del 
medför ökad upplåning en ökning av borgensintäkten från Tierps Energi & 
Miljö AB.
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Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Styrelseprotokoll TEMAB 2020-04-14
 Bilaga 7 - Missiv utökat borgensåtagande
 Beslut kommunstyrelsen § 2020/89

Beslutet skickas till 
 Tierps Energi & Miljö AB
 Ekonomienheten, Tierps kommun
 Ekonomichef
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§ 33
Dnr 2019/763   

Uppehåll i demokratiberedningens uppdrag att stärka barn och 
ungas delaktighet och inflytande 

Beslut 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta

att göra uppehåll i demokratiberedningens uppdrag att arbeta för att stärka 
ungas delaktighet och inflytande i det lokala samhället med anledning av 
covid-19,

att demokratiberedningen återupptar arbetet när det är möjligt, samt

att kommunfullmäktiges presidium fastställer en ny tidsplan för uppdraget 
när beredningens arbete har återupptagits.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2019 att ge 
demokratiberedningen i uppdrag att arbeta för att stärka ungas delaktighet 
och inflytande i det lokala samhället. Fullmäktige beslutade att uppdraget 
skulle delredovisas på kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2020 och 
slutredovisas senast på fullmäktiges sammanträde i december 2020.

Beredningen arbetade från oktober till december 2019 med att få en 
nulägesbild av hur arbetet med barn och ungas inflytande bedrivs i Tierps 
kommun. Under januari till mars 2020 bedrevs en omvärldsbevakning då 
beredningen samlade in underlag och fick kunskap om hur andra kommuner 
och organisationer arbetar. Enligt tidsplanen skulle beredningen under april 
till juni 2020 fortsätta omvärldsbevakningen och möta barn och unga för 
dialog. 

Sedan slutet av 2019 sprids ett nytt coronavirus, covid-19, i världen. Covid-
19 medför begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar. Beredningen har under rådande omständigheter svårt att 
fullgöra sitt uppdrag. 

Barnrättskonsekvenser
Att göra uppehåll i arbetet medför att tidsplanen förlängs och att uppdraget 
kan komma att slutföras senare än vad som tidigare beslutats. Uppehållet är 
nödvändigt för att barn och unga ska få komma till tals i beredningens 
arbete. Det viktigaste är att det resultat som beredningen presenterar är 
genomarbetat och förankrat.
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Beslutsmotivering 
Demokratiberedningen har, på grund av covid-19, svårt att fullgöra sitt 
uppdrag inom fastställd tidsplan. Med anledning av det har 
kommunfullmäktiges presidium föreslagit att demokratiberedningen ska 
göra uppehåll i arbetet med uppdraget. Det innebär att tidsplanen bör 
förlängas med ungefär så många månader som arbetet försenas med 
anledning av covid-19. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
 Demokratiberedningen
 Kvalitet och strategisk utveckling
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§ 34
Dnr 2020/25   

Godkännande av entledigande och val av revisorsersättare i 
Tierp Sockens Magasinfond och Gustav Gilljam i Yvre 
donationsfond 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att

Godkänna Pia Wårdsäters (S) begäran om entledigande från sitt uppdrag 
som revisorsersättare i Tierp Sockens Magasinfond och Gustav Gilljam i 
Yvre donationsfond, samt

att till ny revisorsersättare i Tierp Sockens Magasinfond och Gustav Gilljam 
i Yvre donationsfond välja Karl-Gunnar Marklund (S), under perioden 13 
maj 2020 till och med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Pia Wårdsäter har den 22 april 2020 inkommit med en begäran om 
entledigande från sitt uppdrag som revisorsersättare i Tierp Sockens 
Magasinfond och Gustav Gilljam i Yvre donationsfond. 

Beslutsunderlag 
 Inkommen begäran om entledigande
 Nominering från gruppledare
 Förslag till beslut

Beslutet skickas till
 Berörda ledamöter
 Sekretariatet
 Lönecentrum
 Tierp Sockens Magasinfond och Gustav Gilljam i Yvre 

donationsfond
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§ 35
Dnr 2020/122   

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

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 som finns att tillgå.

Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför 

kommunstyrelsen senast sammanträde
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