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Tid och plats 26 maj 2020, kl. 13:00 – 15:10, ajournering 14:10 – 14:20, i Kommunhuset, 
A-salen, Tierp

Paragrafer 90-111

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2020-05-29 Anslaget tas ner: 2020-06-20

Protokollets förvaringsplats Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Utses att justera Jonas Nyberg

Beslutande 
Ledamöter Sara Sjödal (C), Ordförande 

Lotta Carlberg (C)
Åsa Sikberg (M)
Ann-Kristin Ringefors (KD)
Joachim Stormvall (MP)
Alfred Mujambere (L)

Jonas Nyberg (S)
Erica Aspgren Wallin (S)
Alexander Karlsson (V)
Joakim Larsson (SD)
Jonhas Åker (SD)

Beslutande ersättare Emma Lokander (M) §§ 91-111
 

Gunnar Jansson (S)
Barbro Wiklund (S) 
Annie Pettersson (V)

Övriga närvarande
Ersättare  

Tjänstemän och övriga Randi Graungaard, kommundirektör
Evelina Håkansson, sekreterare
Viekko Niemi, ekonomichef § 93 
Lars Ingeberg, chef Medborgarservice och Näringslivschef §§ 90, 93
Per Angemo, utbildningschef §§ 90, 93, 96
Mikael Sjöberg, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg §§ 90, 93
Helena Carlsson, verksamhetschef Vård och omsorg §§ 90, 93
Håkan Bergström, verksamhetschef Kultur och fritid § 93, ej under 
beslutsfattandet

Underskrifter

Sekreterare

Evelina Håkansson

Ordförande

Sara Sjödal

Justerande 

Jonas Nyberg
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Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

Innehållsförteckning 

Paragraf Rubrik Dnr

Upprop

Val av justerare - Jonas Nyberg 29 maj 
kl. 8.30

§ 90 Godkännande av föredragningslistan 2020/42

§ 91 Vendelbadet 2020/369

§ 92 Svar på remiss - Färdplan för ett 
hållbart län – åtgärder för ekosystem 
och biologisk mångfald

2020/261

§ 93 Tertialrapport - verksamhetsuppföljning 
per den 30 april år 2020

2020/470

§ 94 Riktlinje för rehabiliterande träning i 
ordinärt boende enligt hälso- och 
sjukvårdslagen

2020/336

§ 95 Prognos för behov av särskilt boende 
personer 65 år och äldre

2020/342

§ 96 Ansökan om hemundervisning 2020/411

§ 97 Riktlinje för tilläggsbelopp för barn och 
elever i behov av extraordinärt stöd

2019/431

§ 98 Byggsanktionsavgift för olovlig 
installation av eldstad

§ 99 Byggsanktionsavgift för påbörjad 
byggnation av komplementbyggnad 
utan startbesked

§ 100 Uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet

2020/451

§ 101 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning - Samhällsbyggnad

2020/49

§ 102 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning - Utbildning

2020/49
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§ 103 Redovisning av protokoll 2020/44

§ 104 Redovisning av delegationsbeslut 2020/104

§ 105 Redovisning av inkomna beslut och 
skrivelser

2020/122

§ 106 Revidering av reglemente för 
lönenämnden

2020/438

§ 107 Revidering av reglemente för IT-
nämnden

2020/436

§ 108 Ändring av reglemente för den 
gemensamma överförmyndarnämnden

2020/480

§ 109 Taxa för felparkeringsavgift 2020/322

§ 110 Taxa för grävtillstånd 2020/363

§ 111 Åtgärder med anledning av 
prognostiserat underskott

2020/483
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§ 90
Dnr 2020/42   

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan med följande revideringar: 

- Ärende 6, Tertialrapport - verksamhetsuppföljning per den 30 april 
år 2020, behandlas efter ärende 3 på föredragningslistan. 

- Ärende 9, Ansökan om hemundervisning, behandlas enligt 
överenskommelse under sammanträdet efter ärende 6 på 
föredragningslistan. 
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§ 91
Dnr 2020/369   

Vendelbadet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag

att i samverkan med medborgare och organisationer i Örbyhus, Tobo och 
Vendel utreda behov, prioritering och inriktning för utveckling av befintlig 
fritids- och rekreationsanläggning i Örbyhus centrum,

att med bakgrund i ovanstående presentera förslag som är kostnadsberäknat 
för politiskt ställningstagande, samt

att genomförande av medborgardialog och framtagande av underlag ska ske 
inom Samhällsbyggnads och Kultur och Fritids befintliga ramar. Hänsyn 
ska tas till Folkhälsomyndighetens rådande rekommendationer vid 
utformande av tillvägagångssätt för medborgardialog. 

Reservation
Jonas Nyberg (S), Erica Aspgren Wallin (S), Gunnar Jansson (S) och 
Barbro Wiklund (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande /Bilaga/. 

Sammanfattning av ärendet
Örbyhus är idag under utveckling, främst på grund av att en ny detaljplan 
förväntas vinna laga kraft under sommaren 2020 vilket medför möjligheter 
till attraktivt boende i Örbyhus centrum. Ett nytt område planeras i yttre 
delen av Örbyhus för både flerfamiljshus och villor. Både de nya områden 
som är under utveckling har mycket kort avstånd till Örbyhus centrum och 
befintlig fritids- och rekreationsanläggning.

Den befintliga fritids- och rekreationsanläggningen i Örbyhus centrum har 
funnits i ca 50 år. Det nyttjas flitigt av ortsborna, men även av andra. 
Synpunkter har  framförts att det finns en lokal vilja och önskemål att 
utveckla området, både i skick samt funktioner.  

I den lokalekonomiska analys som organisationen Örbyhus, Tobo och 
Vendel (ÖTV) nyss har slutfört lyfts också bland annat fram att Vendelbadet 
fyller en funktion som varande en viktig mötesplats. 

För utebadet har en undersökning genomförts av Tierps kommunfastigheter 
AB, den påvisar att det förekommer stort läckage av klorerat vatten från 
badet. Enligt TKAB bedöms badet inte vara säkert att nyttja i nuläget. 

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-05-26

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

Befintlig ishockeyrink samt boulebana behöver utvecklas på annan del av 
området i samband med att flerfamiljshus byggs i centrum.

Barnrättskonsekvenser
Tillgången till fritidsaktiviteter är oerhört viktig för barn och unga. 

Beslutsmotivering 
För boende i Örbyhus är bevarande av bland annat badet oerhört viktigt. 
Bedömningen är att möjligheten till ett aktivt fritidsliv även kommer vara 
viktigt för ortens attraktivitet i förhållande till inflyttning. Likväl som 
befintlig badanläggning skapar attraktivitet är även idrottshall, café, 
boulebana, ishockeyrink och ytor för uteaktiviteter viktiga delar för 
medborgarnas sociala hållbarhet och folkhälsa. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Genomförande av dialoger och framtagande av underlag bedöms kunna ske 
inom Samhällsbyggnads och kultur och Fritids befintliga ramar.

Förslag till beslut på sammanträdet

Tilläggsyrkande
Jonas Nyberg (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta 

att lägga en beställning till Tierps kommunfastigheter om att bygga utebadet 
inklusive reningsanläggning kostnadsberäknat till ca 22 miljoner för att 
möjliggöra att det finns ett utebad klart till sommaren 2021. 

Avslag
Sara Sjödal (C) yrkar avslag till Jonas Nybergs (S) tilläggsyrkande. 

Bifall
Annie Pettersson (V) yrkar bifall till Jonas Nybergs (S) tilläggsyrkande.

Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag. 

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.

Ordföranden ställer proposition på avslag och bifall till Jonas Nybergs (S) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Jonas 
Nybergs (S) tilläggsyrkande.

Jonas Nybergs (S) begär omröstning.
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Beslutsgång omröstning
Följande omröstningsproposition godkänns:

 Den som vill avslå Jonas Nybergs (S) tilläggsyrkande rösta ja.
 Den som vill bifalla Jonas Nybergs (S) tilläggsyrkande röstar nej.

Resultat: 
Ja – 9 röster
Nej – 6 röster

Omröstning verkställs och kommunstyrelsen beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet. (Omröstningsprotokoll/bilaga/).

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 36/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
 Verksamhetschef Kultur och fritid
 Chef Tillväxt och samhällsbyggnad
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§ 92
Dnr 2020/261   

Svar på remiss - Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för 
ekosystem och biologisk mångfald 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta remissvaret som sitt eget och skicka det till länsstyrelsen i Uppsala 
län.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Uppsala län har skickat ut en remissversion av det regionala 
åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald, Färdplan för ett 
hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald.

Bevarande av biologisk mångfald är en av våra största miljöutmaningar och 
utvecklingen såväl globalt som nationellt går åt fel håll. Det är allvarligt då 
den biologiska mångfalden är en grundförutsättning för att ekosystem ska 
fungera och göra nytta som att rena vatten och luft, lagra kol och pollinera 
grödor. 

Åtgärdsprogrammet samlar elva prioriterade åtgärder med tillhörande 
aktiviteter med syfte att öka takten i miljöarbetet och skapa hållbara 
ekosystem och stärka den biologiska mångfalden i länet. Kommuner och 
andra aktörer i länet erbjuds att delta i genomförandet av 
åtgärdsprogrammet genom att teckna hållbarhetslöften under hösten 2020, 
men länsstyrelsen vill veta redan nu vilka åtgärder och aktiviteter vi kan 
tänka oss att genomföra. 

Detta är ett av fyra åtgärdsprogram som tas fram av länsstyrelsen, under 
2019 tecknade kommunen sex hållbarhetslöften inom åtgärdsprogrammet 
för klimatet.

Barnrättskonsekvenser
Då detta endast är svar på en remiss bedöms beslutet inte påverka barns 
rättigheter.
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Beslutsmotivering 
Genom att länets kommuner och andra aktörer tar ett gemensamt ansvar 
med åtgärder för att skydda och stärka biologisk mångfald och ekosystem 
kan vi komma längre i arbetet mot ett hållbart län. 

Färdplanen ska vara en morot för aktörer att höja sina ambitioner på 
miljöområdet, genom att synliggöra åtgärder i hållbarhetslöften och genom 
att noga följa upp hur arbetet går. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
 Inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Svar på remiss
 Remiss – Färdplan för ett hållbart län
 Missiv – Åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk mångfald

Beslutet skickas till
 Länsstyrelsen i Uppsala län 
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§ 93
Dnr 2020/470   

Tertialrapport - verksamhetsuppföljning per den 30 april år 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna tertialrapport per den sista april 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har gjort en årsprognos som pekar på ett resultat 1035 tkr. 
Alltså en avvikelse på -23 354 tkr i förhållande till budget. Med anledning 
av tidigare års underskott som ska återställas senast 2021 så måste 
kommunen vända den kostnadsspiral som nu driver kostnaderna i 
kommunen.

Barnrättskonsekvenser
Inga konsekvenser utifrån ett barnrättsperspektiv.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Om prognosen faller ut kommer kommunen inför 2021 har stora 
ekonomiska problem att hantera.

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 38/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Tertialrapport med årsprognos

Beslutet skickas till
 Ekonomienheten
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§ 94
Dnr 2020/336   

Riktlinje för rehabiliterande träning i ordinärt boende enligt 
hälso- och sjukvårdslagen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att anta Riktlinje för rehabiliterande träning i ordinärt boende, samt

att riktlinjen gäller från och med 1 juni 2020 till och med 31 maj 2023. 

Sammanfattning av ärendet
Alltmer av rehabiliteringen efter sjukdom eller skada sker utanför 
slutenvården. I Tierps kommun har invånare möjlighet att få rehabilitering 
på primärvårdsnivå i hemmet. Rehabilitering innebär ofta långvariga 
processer som kan avslutas och övergå till egenvård eller friskvård. 

I upprättat förslag till riktlinje beskrivs kriterier och i vilken omfattning 
rehabiliteringen kan bedrivas. Denna form av riktlinjer för kommunens 
rehabilitering har saknats. Den föreslagna riktlinjen bygger på 
Överenskommelse om vård i samverkan mellan Region Uppsala och 
kommunerna i länet Riktlinje rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i 
samverkan. 

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

Beslutsmotivering 
Genom att tydliggöra kriterier för och omfattning av rehabilitering i hemmet 
ökar rättssäkerheten och möjliggör en mer jämlik bedömning. 

Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet arbete och omsorg § 36/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Riktlinje för rehabiliterande träning i ordinärt boende

Beslutet skickas till
 Verksamhetschef Vård och omsorg
 Hjälpmedelsansvarig 
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§ 95
Dnr 2020/342   

Prognos för behov av särskilt boende personer 65 år och äldre 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna, samt

att uppdra till kommundirektör att planera verksamheten efter prognosen. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 att anta Boendeplan för äldre 
2014-2035. Boendeplanen belyser framtida behov av bostäder för ålders-
grupperna 65 år och äldre i Tierps kommun fram till 2035. Enligt beslutad 
plan skulle det årligen rapporteras en uppföljning av 
befolkningsutvecklingen och en behovsanalys utifrån åldersgruppen 65-79 
år samt 80 år och äldre till kommunstyrelsen. Då befolkningsprognosen inte 
uppdateras årligen beslutade kommunstyrelsen i september 2018 att 
behovsprognos och servicegrad redovisas i maj vartannat år. Syftet är att 
utifrån befolkningsprognosen avseende åldersgruppen 65 år och äldre se hur 
stort  behovet av särskilt boende kommer att vara. Prognosen sträcker sig till 
år 2035.

De senaste tre åren har den så kallade servicegraden, andel av befolkningen 
65 år och äldre med behov av särskilt boende, minskat. Ett nettotillskott av 
lägenheter i särskilt boende kommer att ske vid årsskiftet 2020/2021. Det 
innebär att kommande års behov av särskilt boende med stor sannolikhet 
kommer att kunna tillgodoses. I slutet av 20-talet pekar prognosen på att 
ytterligare lägenheter behöver tillskapas för att kunna möta behovet. 

Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser saknas då beslutet inte bedöms påverka barn och 
unga. 

Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet arbete och omsorg § 37/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Prognos av behov av särskilda boenden, personer 65 år och äldre

Beslutet skickas till
 Verksamhetschef vård och omsorg
 Verksamhetsutvecklare vård och omsorg
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§ 96
Dnr 2020/411   

Ansökan om hemundervisning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att avslå ansökan.

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om hemundervisning inkom till Utbildning Tierp 2020-04-09. I 
ansökan, inlämnad av vårdnadshavarna, framgår att eleven upplever sin 
skolsituation som otillfredsställande och att skolan inte erbjudit tillräckligt 
eller fungerande stöd för eleven. Ansökan gäller resten av vårterminen åk 6. 

Hemundervisning används ofta för det som i skollagen benämns särskild 
undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats. Det innebär att en elev 
får undervisning hemma eller på någon annan plats för att hen inte kan delta 
i den ordinarie skolverksamheten under en längre period på grund av 
sjukdom eller liknande skäl. Det här är en särskild utbildningsform inom det 
svenska skolväsendet. Beslutet om särskild undervisning hemma eller på 
annan lämplig plats tas av skolans huvudman. Om undervisningen sker i 
hemmet ansvarar den skola där eleven annars hade gått för undervisningen. 
Källor: 24 kapitlet 20–26 §§ skollagen. 

Reservation
Joakim Larsson (SD) och Jonhas Åker (SD) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande. 

Barnrättskonsekvenser
En prövning av barnets bästa har gjorts där man beaktat barnets åsikter och 
behov.

Beslutsmotivering 
Det framgår klart av Skolverkets riktlinjer att särskild undervisning i 
hemmet eller annan plats ska användas mycket restriktivt och endast vid 
längre sjukdom eller annan liknande problematik. Det är skolans ansvar att 
se till att skolan är fri från mobbning och kränkande behandling. Alla barn 
och elever har rätt att lära sig och utvecklas i en trygg miljö och att bemötas 
med respekt. Om skolan får veta att en elev mobbas i skolan måste skolan 
utreda och åtgärda det. 
Mobbing och kränkande behandling är i sig inte skäl att anordna 
hemundervisning. 2 (2) 
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Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska bifalla ansökan.

Bifall
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.  

Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande
förslag.

Joakim Larsson (SD) begär omröstning.

Beslutsgång omröstning
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag.

Följande omröstningsproposition godkänns:
 Den som vill avslå ansökan röstar ja. 
 Den som vill bifalla ansökan röstar nej. 

Resultat: 
Ja – 13 röster
Nej – 2 röster

Omröstning verkställs och kommunstyrelsen beslutar enligt liggande
förslag. (Omröstningsprotokoll/bilaga/).

Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet barn och ungdom § 101/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Inlämnad ansökan från vårdnadshavare 
 Klargörande angående särskild undervisning 

Beslutet skickas till
 Vårdnadshavare 
 Utbildningschef 
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§ 97
Dnr 2019/431   

Riktlinje för tilläggsbelopp för barn och elever i behov av 
extraordinärt stöd 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa reviderad Riktlinje för tilläggsbelopp för barn och elever i 
behov av extraordinärt stöd.

Sammanfattning av ärendet
Riktlinjen beskriver Tierps kommuns hantering av tilläggsbelopp för barn 
och elever i behov av extraordinärt stöd. Ansökan om tilläggsbelopp kan 
endast göras för barn och elever folkbokförda i Tierps kommun som går i 
förskola, skola, grundsärskola och gymnasiesärskola med enskilda 
huvudmän samt kommunala förskolor och skolor utanför kommunen.

I föreliggande revidering av riktlinjen har ändring gjorts avseende vem som 
kan ansöka om tilläggsbelopp ( sida 6).

Barnrättskonsekvenser
Bedömningen är att inga negativa konsekvenser för barn förväntas utifrån 
denna revidering. 

Beslutsmotivering 
Utifrån Skollagen ska resurserna till förskolor och skolor fördelas på lika 
villkor till kommunala och fristående verksamheter. Den som godkänts som 
huvudman för en fristående verksamhet och därigenom fått tillstånd att 
bedriva förskola, grundskola och fritidshem har rätt till ersättning. Bidraget 
består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. En fristående 
huvudman kan söka tilläggsbeloppet för barn och elever med omfattande 
behov av särskilt stöd (Skollagen 8 kap 23§, 9 kap 21§, 10 kap
39§, 11 kap 38§). Beloppet ska vara individuellt bestämt och utgå utifrån 
barnets/elevens behov.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Riktlinjen medför inga extra kostnader utan syftar till att få till en mer 
likvärdig bedömning när det gäller tilläggsbelopp.
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Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet barn och ungdom § 102/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Riktlinje för tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extra 

ordinärt stöd.

Beslutet skickas till
 Verksamhetschef för elevhälsan
 Utbildningschef
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§ 100
Dnr 2020/451   

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna, samt

att uppdra till kommundirektören att genomföra de förbättringsåtgärder som 
föreslås i rapporten. 

Sammanfattning av ärendet
I januari/februari 2020 genomförde HR en enkätundersökning avseende 
systematiskt arbetsmiljöarbete riktad till chefer som har mottagit delegering 
av arbetsmiljöuppgifter. Av runt 90 chefer har 38 svarat på enkäten.

Rapporten är en uppföljning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet 
utförs i kommunens verksamheter.  Den ska även utgöra ett beslutsunderlag 
och stöd för kommunledningen i dess arbete med att säkerställa att samtliga 
verksamheter har ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Enkätresultatet visar att det finns en del förbättringsåtgärder som behöver 
vidtas.  För att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera är det viktigt 
att arbetet är en naturlig del i det vardagliga arbetet. 

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens förhandlingsdelegation § 20/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Rapporten, Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i 

Tierps kommuns verksamheter

Beslutet skickas till
 HR-chef
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§ 101
Dnr 2020/49   

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning - 
Samhällsbyggnad 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt
föreliggande förslag, samt

att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 16 juni 2020.

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 utskottet samhällsbyggnad § 68/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Förslag till ändringar i delegationsordningen

Beslutet skickas till
 Sekretariatet
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§ 102
Dnr 2020/49   

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning - 
Utbildning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt
föreliggande förslag, samt

att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 16 juni 2020.

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. 

Förslag till beslut på sammanträdet

Bifall 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Förslag till ändringar i delegationsordningen

Beslutet skickas till
 Sekretariatet
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§ 103
Dnr 2020/44   

Redovisning av protokoll 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisning av protokoll.

Sammanfattning av ärendet
Nedan redovisas protokoll från Tierps kommuns egna utskott, nämnder, råd, 
beredningar och bolag under perioden från senaste 
kommunstyrelsesammanträdet. 

Protokollen finns publicerade på www.tierp.se.

Protokoll Tierps kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde 5 maj 2020

Utskottet arbete och omsorg
Sammanträde 4 maj 2020

Utskottet barn och ungdom
Sammanträde 4 maj 2020
Sammanträde 5 maj 2020

Utskottet samhällsbyggnad
Sammanträde 5 maj 2020

Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation
Sammanträde 13 maj 2020

Tierps Energi och Miljö AB
Sammanträde 25 februari 2020

Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.
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§ 104
Dnr 2020/104   

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
Handlingsid: KS 2020.1998 Period 2020-04-01 – 2020-04-30 

Anställningsavtal
Handlingsid: KS 2020.1964 Period: 2020-04-01 – 2020-04-30
Handlingsid: KS 2020.1963 Period: 2020-04-01 – 2020-04-30
Handlingsid: KS 2020.1962 Period: 2020-04-01 – 2020-04-30

Bostadsanpassningsbidrag
Handlingsid: KS 2020.1965 Period: Lista nr 4

Bygglov
Handlingsid: KS 2020.2014 Period: 2020-04-16 - 2020-05-12

Miljö- och hälsoskydd
Handlingsid: KS 2020.2018 Period: 2020-04-16 - 2020-05-12

Fastställande av faderskap
Handlingsid: KS 2020.2045 Period: Period 2020-04-21 - 2020-05-13
Handlingsid: KS 2020.2043 Period: Period 2020-04-14 - 2020-05-06
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Parkeringstillstånd
Handlingsid: KS 2020.2004 Period: 2020-04-08 - 2020-05-11

Individ- och familjeomsorg
Handlingsid: 2020.1971 Period: 2020-04-01 – 2020-04-30 
Handlingsid: 2020.1972 Period: 2020-04-01 – 2020-04-30
Handlingsid: 2020.1974 Period: 2020-04-01 – 2020-04-30

Skolskjuts
Handlingsid: 2020.2037 Period 2020-04-15 - 2020-05-12

Färdtjänst
Handlingsid:2020.2002 Period 2020-04-09 - 2020-05-11

Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution Handlingsid:
KS 2020.2162 Period: Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 26
maj 2020, lista 4/2020

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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§ 105
Dnr 2020/122   

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen 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 

kommunstyrelsens senast sammanträde
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§ 106
Dnr 2020/438   

Revidering av reglemente för lönenämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Reglemente för lönenämnden att gälla från och med den 1 juli 2020
under förutsättning att samtliga samverkande kommuners
kommunfullmäktige antar reglementet, samt

att nu gällande reglemente antaget i Tierps kommun KF § 117/2015, i
Knivsta kommun KF § 229/2019 och i Älvkarleby kommun KF § 171/2015
upphävs den 1 juli 2020.

Sammanfattning av ärendet
PwC har efter revison lämnat rekommendation till Lönenämnden att se över
styrdokument och rutinbeskrivningar för att säkerställa att hänvisningar till
lagstiftning är uppdaterade och korrekta.

En översyn av reglementet för gemensam Lönenämnd är gjord i samråd med
kommunjurist för att säkerställa att reglementet följer kommunallagen.
Vidare har reglementet uppdaterats så att strukturen är den samma i både
Lönenämndens och IT-nämndens reglemente.

Följande förändringar förslås:

Paragraf 6 delas upp i två paragrafer vilket innebär att ersättare till
ordförande blir paragraf 7.

Enligt kommunallagen är det kommunfullmäktige som utser annan ledamot
vid ordförandens längre frånvaro, varför paragraf 7 stycke 2 har ändrats.

Paragraf 12 är helt ny och säkerställer att alla ingående kommuners högsta
tjänsteperson medges rätten att delta i överläggningar men inte i besluten.

Paragraferna 16 och 17 är helt nya och saknades i det nuvarande
reglementet.

Tierps kommuns mall för reglementen har använts.
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Beslutsunderlag 
 Beslut lönenämnden § 8/2020
 Reglemente för lönenämnden

Beslutet skickas till
 Lönechef
 Älvkarleby kommun
 Knivsta kommun
 Lönenämnden 
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§ 107
Dnr 2020/436   

Revidering av reglemente för IT-nämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Reglemente för IT-nämnden att gälla från och med den 1 juli 2020
under förutsättning att samtliga samverkande kommuners
kommunfullmäktige antar reglementet, samt

att nu gällande reglemente antaget i Tierps kommun KF § 85/2018, i Heby
kommun KF § 87/2018, i Knivsta kommun KF § 112/2018, i Älvkarleby
kommun KF § 56/2018 och i Östhammars kommun KF 77/2018 upphävs
den 1 juli 2020.

Sammanfattning av ärendet
IT-nämnden har mottagit PwC´s rapport angående Tierp kommuns
anpassningar till lagstiftningsförändringar som kommer av ny
förvaltningslag samt ny kommunallag.

IT-nämnden kommer framöver att, som del av Tierps kommun, ingå i de
kommande processerna för att fortlöpande uppdatera reglemente och
delegationsordning för IT-nämnden. Utbildning av personal sker inom
ramen för de processer som beslutas och anordnas av kommunstyrelsen.

Följande revideringar föreslås:

Ändring 1
Ursprunglig text:
§ 7 Ersättare för ordförande
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldsta ledamoten
ordförandes uppgifter.
Om ordförande på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att
fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter.
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Ändrat till:
§ 7 Ersättare för ordförande
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldsta ledamoten
ordförandes uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att
fullgöra uppdraget för en längre tid, ersätts ordförande enligt ovan tills
kommunfullmäktige utsett annan ledamot att vara ersättare för ordföranden.
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Ändring 2
Ny paragraf:
§ 8 Anmälan av förhinder
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller
del av sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat. På
grund av den nya paragrafen numreras paragraf 8-16 om till 9-17.

Ändring 3
Ursprunglig text:
16 § Revision
Nämnden ska granskas av revisorerna inom värdkommunen och rapporten
ska delges övriga kommuner.
Frågan om ansvarsfrihet för den gemensamma nämnden ska prövas av
fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna.
Det är bara fullmäktige i den samverkande kommunen som valt personen i
fråga som vid vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från
uppdraget.

Ändrat till:
§ 17 Revision
Nämnden ska granskas av var och en av samverkande kommunernas
revisorer. Rapporter ska delges övriga kommuner.
Frågan om ansvarsfrihet för den gemensamma nämnden ska prövas av
fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna.
Det är bara fullmäktige i den samverkande kommunen som valt personen i
fråga som vid vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från
uppdraget.

Tierps kommuns mall för reglementen har använts.

Beslutsmotivering 
IT-nämnden måste löpande följa lagstiftningsförändringar och etablera
dessa i styrningen av nämndes arbete. Ovanstående åtgärder säkrar att
processer etableras och följs.
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Beslutsunderlag 
 Beslut IT-nämnden § 7/2020
 Reglemente för IT-nämnden

Beslutet skickas till
 Förvaltningschef IT
 Heby kommun
 Knivsta kommun
 Älvkarleby kommun
 Östhammars kommun
 IT-nämnden
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§ 108
Dnr 2020/480   

Ändring av reglemente för den gemensamma 
överförmyndarnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att tillåta att ledamöter och ersättare i den gemensamma
överförmyndarnämnden får delta i nämndens sammanträden på distans, 

att göra tillägg till nämndens reglemente i enlighet med bilaga 1.

Sammanfattning av ärendet
Under föreliggande extraordinära förhållanden har frågan om deltagande på 
distans för ledamöter och ersättare i den gemensamma 
överförmyndanämnden, aktualiserats. Gällande kommunallag medger 
deltagande på distans. För att det ska vara möjligt för ledamöter och 
ersättare i den gemensamma överförmyndarnämnden att delta i nämndens 
sammanträden på distans, måste beslut om det fattas av kommunfullmäktige 
i de samverkande kommunerna. Därutöver måste reglementet för nämnden 
innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det får ske samt vad som i 
övrigt ska gälla för sådant deltagande. Det föreslås att respektive 
kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna beslutar att deltagande 
på distans ska tillåtas och att det görs ett tillägg om det i nämndens 
reglemente.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Missiv, revidering av reglemente för den gemensamma 

överförmyndarnämnden, protokollsutdrag samt Bilaga 1

Beslutet skickas till
 Överförmyndarnämnden Uppsala kommun
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§ 109
Dnr 2020/322   

Taxa för felparkeringsavgift 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Taxa för felparkeringsavgift.

Sammanfattning av ärendet
Tierps kommun har en parkeringsavgift om 600 kronor enligt tidigare 
beslut, KS 2013/695, som verkat likvärdigt oavsett överträdelse. Planering 
och Myndighet ser ett behov av att reglera denna avgift till att följa 
överträdelsens allvarlighetsgrad i högre utsträckning. I dokumentet Taxa för 
felparkeringsavgift föreslås därför den högsta avgiften för de överträdelser 
som innebär någon form av trafikfara för övriga trafikanter eller 
utryckningsfordon. Vid överträdelse av mildare grad, exempelvis parkerat 
längre än tillåten tid på anvisad parkeringsplats, genererar en lägre avgift. 

Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser anses inte föreligga i direkt koppling till taxan, då de 
inte omfattas av den typ av trafikantgrupp som får framföra ett motordrivet 
fordon. Äldre barn som får framföra mopedbilar eller liknande fordon berörs 
i samma utsträckning som övriga fordonstrafikanter, men har en likvärdig 
skyldighet som övriga trafikanter att förhålla sig till rådande trafikregler. 

Dock kommer taxan att gynna samtliga oskyddade trafikanter, där barn och 
unga har stor representation i det offentliga rummet, genom att öka 
trafiksäkerheten för dem. Om motortrafiken följer de regleringar som finns, 
och regleringarna aktualiseras kontinuerligt så genererar det ett bättre 
samspel och därmed ökad trafiksäkerhet för samtliga parter.

Beslutsmotivering 
Syftet med taxan för felparkeringsavgift är att minska antalet felparkerade 
bilar som skapar risk för annan eller är hinder för tredje part och därmed 
bidra till ökad trafiksäkerhet.
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Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 69/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Taxa för felparkeringsavgift

Beslutet skickas till
 Samhällsplanerare Infrastruktur och hållbarhet
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§ 110
Dnr 2020/363   

Taxa för grävtillstånd 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Taxa för grävtillstånd, samt

att taxan ska gälla från och med 1 juli 2020. 

Sammanfattning av ärendet
För att gräva, schakta, sponta (stödmur) eller göra liknande ingrepp i 
kommunens mark krävs ett särskilt så kallat grävtillstånd från kommunen. 
Tierps kommun har en befintlig taxa för detta ändamål som gäller till och 
med 30 juni 2020.

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

Beslutsmotivering 
Innevarande taxa för grävtillståndstaxa motsvarar kostnader för hantering av 
grävtillstånd.

Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 70/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Taxa för grävtillstånd

Beslutet skickas till
 Chef Tillväxt och samhällsbyggnad
 Bredbandssamordnare
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§ 111
Dnr 2020/483   

Åtgärder med anledning av prognostiserat underskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att ge kommundirektören i uppdrag att inför nästa kommunstyrelse ha berett 
förslag till åtgärder i syfte att avveckla kostnaderna enligt nedan och 
presentera dessa för politiskt ställningstagande, samt

att ge kommundirektören i uppdrag att inför kommande kommunstyrelse 
presentera förslag på åtgärder för att nå ett bokslutsresultat för 2020 i nivå 
med fastställd budget utifrån att tidigare underskott ska återställas. 

Sammanfattning av ärendet
Tierps kommun redovisar i delårsrapporten en prognos som pekar på ett 
underskott i förhållande till budget på 18,3 miljoner kronor eller 24,4 
miljoner kronor i förhållande till den justerade budgeten som antogs som en 
konsekvens av ändrade avskrivningskostnader. 

En analys av kostnaderna visar att det finns en del kostnader som belastar 
kommunen år efter år som behöver ses över för att komma till rätta med 
detta på både kort och lång sikt. En lösning skulle kunna vara att slutbetala 
vissa objekt och att hantera detta som omställningskostnader. Ett sätt att 
avsluta kostnader som inte tillför något i verksamheten.

Inom Gemensam Service finns följande objekt som inte är budgeterade 
fullt ut. 
Högbergsparken:
0 kr i budget då en blockförhyrning var på gång. Tilltänkta hyresgästen 
backade ur. Årskostnaden på 4,2 miljoner täcks enbart marginellt av 
uthyrning (-3,6 mkr i utfall för året)
Brandstationen:
1,2 mkr i budget då en försäljning var på gång. Nu har köpare backat ur. 
Total årskostnad 2,5 mkr. (-1,3 mkr för året)
Crosshallen:
Budget 375 tkr. Tanken var att fordonsprogrammet skulle hyra en del av 
hallen för 125 tkr, men det visade sig inte fungera p.g.a. arbetsmiljöskäl. 
Total årskostnad 572 tkr (-197 tkr)
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Övriga kostnader som skulle kunna slutbetalas 
Kapitalkostnad Tierp Arena:
Tierps kommun köpte en immateriell tillgång när Tierp Arena först öppnade 
i form av rätt till namnet. Kostnaden för detta uppgår till 700 tkr per år.

Inom IFO finns följande hyresobjekt som skulle kunna avslutas.
Hyra på Bergis på Tegelbruksgatan: 
0 kr i budget då intäkterna från Migrationsverket har upphört. Årskostnad 
2565 tkr. Verksamheten sitter fast i ett hyresavtal som löper över flera år.

Inom Vård och Omsorg.
Hällbacka har förlorad hyresinkomst på åtminstone 500 tkr för detta år. 
Därtill kommer hyran som betalas till Tierpsbyggen för lokaler som är 
tomma, uppgående till drygt 1000 tkr.

Inom förskolan.
Tomhyra på Traktorn som fick lämnas p.g.a. bygget vid Siggbo uppgår till 
400 tkr/år.
 
För 2020 uppgår den totala kostnaden för dessa objekt till 12437 tkr varav 
7662 tkr inte är budgeterat. 

Barnrättskonsekvenser
Indirekt kan det få konsekvenser för tilldelning av medel till verksamheter 
som arbetar med barn och unga om inte kostnaderna ovan avvecklas.

Beslutsmotivering 
Det är nödvändigt att komma till rätta med dessa kostnader som inte tillför 
värde till verksamheterna, både på kort och på lång sikt.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beredningen av ärendet bedöms inte medföra kostnader. 

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 39/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
 Fastighetssamordnare 
 Ekonomichef 
 Kommundirektör 
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