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Tid och plats  13 december 2022, kl.18:00 - 23:20, ajournering kl. 19:30 - 19:40 och 
20:50 - 21:03, i Kulturhuset Möbeln, Humlesalen, Tierp 

Paragrafer § 142 - § 200 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-12-19 Anslaget tas ner: 2023-01-10 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Sara Nordfors, Börje Wennberg 

Beslutande    
 
 

Ledamöter Sara Sjödal (C) 
Yaqub Ahmed (C) 
Lotta Carlberg (C) 
Erik Kolm (C) 
Björn Hellstedt (C) 
Anna Ahlin (C) 
Filip Håkansson (C) 
Lars Lindgren (C) 
Emma Lokander (M) 
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) 
Kenneth Karlsson (M) 
Karo Hovhannisian (M) 
Carola Fredén (M) 
Elin Åkerlund (KD) 
Peter Zoné (KD) 1:e vice ordf. 
Sara Nordfors (L) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viktoria Söderling (S) 
Jonas Nyberg (S) 
Marie-Louise Rindå (S) 
Benny Larsson (S) 
Robin Falk (S) 
Christina Holmström (S) 
Bengt-Olov Eriksson (S) 2:e vice ord. 
Christina Svensson (S) 
Lars-Olof Färnström (S) 
Börje Wennberg (S) 
Gunnar Jansson (S) 
Alexander Karlsson (V) 
Agnetha Andersson (V) 
Jörgen Pettersson (V) 
Klas Jakobsson (SD) 
Maj-Louise Ljungmark (SD) 
Lars-Ola Sandström (SD) 
Simon Brännström (SD) 
Patrik Johansson (SD) 
Bengt Asplund (SD) 
Jan Jansson (SD) 
Mio Tastas Viktorsson (TList) 
Elmer Pollack (TList) 
Jenny Lundström (MP) 

 

Beslutande ersättare Peter Hansson (M) 
Regina Birkehorn (M) 

Oskar Nilsson (S) 
Andrea Nyberg (S) 
Ulf Andersson (S) 
Katarina Larsson (S) 
Per Sangert (S) 
Veronica Mattsson (SD) 
Per Karlsson (SD) 

Underskrifter 
 Sekreterare 
 
    Evelina Håkansson 

 
 
 Ordförande 
 
    Peter Zoné 
 
 
 Justerande 
 
    Sara Nordfors     Börje Wennberg 
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Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Rebecka Knutsson (C) 
Bo Larsson (C) 
Mats Wikander (C) 
Pernilla Rollén Sjöström (C) 
Sven Lokander (M) 
Emmanuel Nzisabira (V) 
Tomas Lindberg (KD) 
Anne-Louise Palmqvist (L) 
Kristoffer Nordfors (L) 
 

Simon Henriksson (S) 
Inger Andersson (S) 
Lisbeth Piatos (V) 
Tony Eilertsen (SD) 
Per-Olof Flood (TList) 
Anders Hällbom (MP) 
Max Fredriksson (MP) 
 

Tjänstemän och övriga Evelina Håkansson, sekreterare  
Helena Carlsson, kommundirektör 
Maria Wiström, administratör  
Nicklas Rydgren, kommunjurist  
Fredrik Persson, vaktmästare 
Torbjörn Hägerström, vaktmästare 
Andreas stenman, tekniker 
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf Rubrik Dnr  

 
 Upprop   
 
 Val av justerare   
 
§ 142 Allmänhetens frågestund KS/2022:30  
 
§ 143 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:154  
 
§ 144 Redovisning av kommuninvånarnas 

postlåda 
KS/2022:155, 
KS/2022:907 

 

 
§ 145 Aktuellt från revisionen KS/2022:156  
 
§ 146 Anmälan av motioner KS/2022:157, 

KS/2022:986, 
KS/2022:1045, 
KS/2022:1046, 
KS/2022:1048, 
KS/2022:1065, 
KS/2022:1066 

 

 
§ 147 Anmälan av interpellationer KS/2022:158, 

KS/2022:1030 
 

 
§ 148 Svar på interpellationer KS/2022:158, 

KS/2022:1030 
 

 
§ 149 Anmälan av frågor KS/2022:159, 

KS/2022:1053, 
KS/2022:1054, 
KS/2022:1058 

 

 
§ 150 Svar på frågor KS/2022:159, 

KS/2022:1053, 
KS/2022:1054, 
KS/2022:1058 

 

 
§ 151 Återkallande av motion - Valberedning 

per capsulam 
KS/2022:957  

 
§ 152 Förlängning av kommunala 

föreningsrådets reglemente 
KS/2022:396  
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§ 153 Lokala ordningsföreskrifter för Tierps 

kommun 
KS/2022:915  

 
§ 154 Reglemente för revisorerna KS/2022:850  
 
§ 155 Reglemente - Uppdragsbeskrivning 

kommunalråd, oppositionsråd och 
gruppledare 

KS/2022:599  

 
§ 156 Arbetsordning för kommunfullmäktige 

och beredningar 
KS/2022:899  

 
§ 157 Partistöd 2023 KS/2022:305  
 
§ 158 Revidering av riktlinje för ekonomisk 

styrning 
KS/2022:956  

 
§ 159 Förlängning av Avfallsplan KS/2022:971  
 
§ 160 Förlängning av Renhållningsordning KS/2022:874  
 
§ 161 Taxa för vatten och avlopp 2023 KS/2022:816  
 
§ 162 Taxa för grävtillstånd 2023 KS/2022:806  
 
§ 163 Ansvarig utgivare för webbsändning av 

kommunfullmäktiges sammanträden 
KS/2022:1044  

 
§ 164 Val av 1 ombud och 1 ersättare till 

Kommuninvest i Sverige, 
föreningsstämma 

KS/2022:436  

 
§ 165 Val av 1 ombud och 1 ersättare i 

Fyrisåns vattenförbunds stämma 
KS/2022:436  

 
§ 166 Val av 1 ledamot och 1 ersättare i 

styrelsen Fyrisåns vattenförbund 
KS/2022:436  

 
§ 167 Val av 1 ombud och 1 ersättare till 

årsstämma Dalälvens 
vattenvårdsförening 

KS/2022:436  

 
§ 168 Val av 1 ombud och 1 ersättare till 

Upplandsstiftelsens stämma 
KS/2022:436  
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§ 169 Val av 1 ledamot  i Nedre Dalälvens 
samarbetsorganisation samt val av 1 
ombud till årsstämman 

KS/2022:436  

 
§ 170 Val av 3 ledamöter och 2 ersättare i 

styrelsen för Stiftelsen Leufsta 
KS/2022:436  

 
§ 171 Val av 3 ledamöter och 2 ersättare i 

styrelsen för Tierps sockens 
Magasinfond och Gustav Gilljams i 
Yvre donationsfond 

KS/2022:436  

 
§ 172 Val av 1 ledamot och 1 ersättare samt 

ordförande och vice ordförande till IT-
nämnden 

KS/2022:436  

 
§ 173 Val av 1 ledamot och 1 ersättare samt 

ordförande och vice ordförande till 
Lönenämnden 

KS/2022:436  

 
§ 174 Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till 

räddningsnämnden 
KS/2022:436  

 
§ 175 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare till 

krisledningsnämnd samt val av 
ordförande och vice ordförande 

KS/2022:436  

 
§ 176 Val av 4 ledamöter och 4 ersättare i 

jävsnämnden samt val av ordförande 
och vice ordförande 

KS/2022:436  

 
§ 177 Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i 

valnämnden samt val av ordförande, 1:e 
vice ordförande och 2:e vice ordförande 

KS/2022:436  

 
§ 178 Nominering av 3 ledamöter och 3 

ersättare till Lokala Säkerhetsnämnden 
vid Forsmarks kärnkraftverk 

KS/2022:436  

 
§ 179 Val av 10 ledamöter i 

demokratiberedningen samt val av 
ordförande och vice ordförande 

KS/2022:436  

 
§ 180 Val till begravningsombud KS/2022:436  
 
§ 181 Val av gode män till 

lantmäteriförrättning 
KS/2022:436  
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§ 182 Val av 1 representant och 1 ersättare till 
Östhammars referensgrupp för 
slutförvar 

KS/2022:436  

 
§ 183 Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till 

Mälardalsrådet 
KS/2022:436  

 
§ 184 Val av 1 representant till konsortiet för 

den gemensamma pensionsstiftelsen i 
Uppsala län 

KS/2022:436  

 
§ 185 Val av adjungerad ledamot i styrelsen 

för Nordupplands fotbollsallians 
ekonomiska förening 

KS/2022:436  

 
§ 186 Val av 1 ledamot och 1 ersättare till 

Marma-Mehede 
fiskevårdsområdesförenings styrelse 

KS/2022:436  

 
§ 187 Val av 1 ledamot och 1 ersättare till 

östra Sveriges luftvårdsförbund 
KS/2022:436  

 
§ 188 Val av 1 ombud och 1 ersättare till 

stämman i Tämnarens Vatten Ideell 
förening 

KS/2022:436  

 
§ 189 Val av representant till Länskommittén 

för Uppsala län av Stiftelsen Sveriges 
nationaldag 

KS/2022:436  

 
§ 190 Val av 1 adjungerad ledamot till Nedre 

Tämnaråns fiskevårdsförening 
KS/2022:436  

 
§ 191 Val av 1 representant och 1 ersättare till 

förbundsstämman med Svealands 
Kustvattenvårdsförbund 

KS/2022:436  

 
§ 192 Val av 1 representant och 1 ersättare i 

stiftelsen Strömsbergs industriminne 
KS/2022:436  

 
§ 193 Val av 1 representant till Stiftelsen Eric 

Sahlströms-Institutet 
KS/2022:436  

 
§ 194 Val av 2 representanter i Ängskärs 

anläggningsråd, Upplandsstiftelsen 
KS/2022:436  

 
§ 195 Val av 1 ombud och 1 ersättare till 

stämman samt val av 1 ledamot i 
styrelsen för Leader Nedre Dalälven 

KS/2022:436  
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§ 196 Godkännande av entledigande och val 
av ny suppleant till styrelserna för 
Tierps Energi & Miljö AB samt 
TEMAB Fjärrvärme AB 

KS/2022:114  

 
§ 197 Tillsättandet av och uppdrag för 

tillfällig beredning - Ändamålsenliga 
lokaler, kostproduktion och likvärdig 
skolgång för grundskolans elever i 
Tierps köpings upptagningsområde 

KS/2022:1043  

 
§ 198 Inkomna beslut och skrivelser KS/2022:299, 

KS/2022:1, 
KS/2022:114, 
KS/2022:73 

 

 
§ 199 Val av ersättare för förtroendevald vid 

föräldraledighet 
KS/2022:114  

 
§ 200 Val av en ledamot och en ersättare till 

Överförmyndarnämnden i Uppsala län 
KS/2022:436  

 
 
 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-12-13 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

8 
 

 
 
 
§ 142 
Dnr KS/2022:30  

Allmänhetens frågestund 
 
Vid varje kommunfullmäktigesammanträde har allmänheten möjlighet att 
ställa frågor direkt till politikerna. Frågestunden pågår i 30 minuter och alla 
som vill är välkomna att ställa frågor om kommunens verksamheter.  
 
Syftet med allmänhetens frågestund är att skapa en dialog mellan 
allmänheten och de folkvalda politikerna. Genom detta ges 
kommunmedborgarna möjlighet att påverka och väcka opinion. 
Allmänhetens frågestund ger även kommunmedborgarna möjligheten att 
bättre ta tillvara sina demokratiska rättigheter.  
 
Under sammanträdet ställdes en fråga om lagen om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk. Frågan besvarades av kommunstyrelsens ordförande, 
Sara Sjödal (C).  
 
Du kan lyssna på allmänhetens frågestund på Tierps kommuns hemsida, 
www.tierp.se. 
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§ 143 
Dnr KS/2022:154  

Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan med följande revidering:  

- Ärende 61, Val av en ledamot och en ersättare till 
Överförmyndarnämnden i Uppsala län, läggs till på 
föredragningslistan.  
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§ 144 
Dnr KS/2022:155, KS/2022:907  

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag inkomna till den digitala postlådan på kommunens hemsida och 
förslag som lämnats i Demokratierp-brevlådorna på kommunens bibliotek 
hanteras av verksamheterna och det är en tjänsteperson som svarar på 
förslagen. Förslagen och svaren redovisas i kommunfullmäktige. 
 
Följande förslag och svar redovisas: 
Dnr KS 2022:907 
Förslag: Öppen förskola nattetid i Tierp. 
Svar: Behovet av barnomsorg kvällar, nätter och helger bedöms vara litet i 
Tierps kommun. En försvårande omständighet är att intresset är lågt att 
arbeta inom pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare i familjehem) och särskilt 
på obekväma tider. För kommunen skulle det vara en orimligt stor kostnad 
att organisera för att hålla förskolan öppen 24 timmar/dygn, året om för 
enstaka barn. 
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§ 145 
Dnr KS/2022:156  

Aktuellt från revisionen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att informationen är mottagen.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorernas ordförande Karl-Gunnar Marklund (S) redogör för aktuell 
information från revisionen. Följande punkter tas upp: 

- Synpunkter på genomförd granskning av IT-nämnden 
- Revisorernas synpunkter avseende lönenämnden 
- Hur revisionsarbetet påverkas av den nya mandatperioden och 

utbildning för kommunfullmäktige.  
 
Kommunen har fem revisorer varav tre representerar oppositionen. Enligt 
12 kap. 1 § kommunallag (KL 2017:725) är revisionens uppgift att årligen 
granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller 
fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna ska också 
bedöma om resultaten i den delårsrapport som enligt 11 kap. 16 § (KL) ska 
behandlas av fullmäktige och årsredovisningen är förenliga med de mål 
fullmäktige beslutat. I sin granskning biträds revisorerna av sakkunniga 
som ska ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som behövs 
för att kunna fullgöra uppdraget. 
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§ 146 
Dnr KS/2022:157, KS/2022:986, KS/2022:1045, KS/2022:1046, KS/2022:1048, 
KS/2022:1065, KS/2022:1066  

Anmälan av motioner 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna de inlämnade motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande motioner har lämnats in: 

- Inför insynsplatser i kommunstyrelsen, Jenny Lundström (MP), dnr 
KS/2022:986 

- Per capsulam-beslut i Valberedningen, Mio Tastas Viktorsson 
(TList), dnr KS/2022:1045 

- Folkomröstningar 2024, Mio Tastas Viktorsson (TList), dnr 
KS/2022:1046 

- Projekt ”Bli behörig till yrkesprogram i Tierp”, Veronica Mattsson 
(SD), dnr KS/2022:1048 

- Sätt krav på regionen för att få till fungerande Upptåg!, Mio Tastas 
Viktorsson (TList), dnr KS/2022:1065 

- Lättnader för bygglov gällande energieffektivisering, Mio Tastas 
Viktorsson (TList), dnr KS/2022:1066 
 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut 
• Inlämnade motioner 

 
Beslutet skickas till 

• Kommunstyrelsen  
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§ 147 
Dnr KS/2022:158, KS/2022:1030  

Anmälan av interpellationer 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att den inlämnade interpellationen får ställas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande interpellation har lämnats in:  

- Rimliga förutsättningar för pensionärsföreningar att bedriva sin 
verksamhet, Börje Wennberg(S), dnr KS/2022:1030 

 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut  
• Inlämnad interpellation  

 
Beslutet skickas till 

• Sekreterare för kommunfullmäktige 
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§ 148 
Dnr KS/2022:158, KS/2022:1030  

Svar på interpellationer 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att interpellationsdebatten anses avslutad.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Börje Wennberg (S) har lämnat in en interpellation med fråga om rimliga 
förutsättningar för pensionärsföreningar att bedriva sin verksamhet. 
Interpellationen anmäldes till kommunfullmäktige under sammanträdet och 
besvaras av kommunstyrelsens ordförande, Sara Sjödal (C).  
 
Yttrande 
Börje Wennberg (S), Sara Sjödal (C) och Lotta Carlberg (C) yttrar sig.  
 
Beslutsunderlag 

• Svar på interpellation - Rimliga förutsättningar för 
pensionärsföreningar att bedriva sin verksamhet, Börje Wennberg 
(S), dnr KS/2022:1030 
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§ 149 
Dnr KS/2022:159, KS/2022:1053, KS/2022:1054, KS/2022:1058  

Anmälan av frågor 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att de inlämnade frågorna får ställas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande frågor har lämnats in: 

- Fråga om resultatutjämningsreserven, Mio Tastas Viktorsson, dnr 
KS/2022:1053 

- Fråga om enprocentsregeln och investeringsbudgeten, Mio Tastas 
Viktorsson, dnr KS/2022:1054 

- Fråga om den politiska processen för att få ordning på ekonomin, 
Viktoria Söderling (S), dnr KS/2022:1058 

 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Inlämnade frågor 
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§ 150 
Dnr KS/2022:159, KS/2022:1053, KS/2022:1054, KS/2022:1058  

Svar på frågor 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att frågedebatten anses avslutad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande frågor har lämnats in och besvarats: 

- Fråga om resultatutjämningsreserven, Mio Tastas Viktorsson, dnr 
KS/2022:1053 

- Fråga om enprocentsregeln och investeringsbudgeten, Mio Tastas 
Viktorsson, dnr KS/2022:1054 

- Fråga om den politiska processen för att få ordning på ekonomin, 
Viktoria Söderling (S), dnr KS/2022:1058 

 
Yttrande 
Sara Sjödal (C), Mio Tastas Viktorsson (TList) och Viktoria Söderling (S) 
yttrar sig.  
 
Beslutsunderlag 

• Inlämnade frågor 
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§ 151 
Dnr KS/2022:957  

Återkallande av motion - Valberedning per capsulam 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återkalla motionen, Valberedning per capsulam, i enlighet med 
motionärens begäran. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mio Tastas Viktorsson (TList) har den 7 november 2022 lämnat in en 
motion gällande per capsulam-beslut i valberedningen. Motionen 
överlämnades till kommunstyrelsen för beredning den 8 november 2022, 
kommunfullmäktige § 110.  
 
Motionären har den 23 november 2022 begärt att få motionen återkallad för 
att sedan inkomma med en ny reviderad motion. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Begäran om återkallande av motion  

 
Beslutet skickas till 

• Motionären  
• Administratör Ledningsstöd  
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§ 152 
Dnr KS/2022:396  

Förlängning av kommunala föreningsrådets reglemente 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förlänga giltighetstiden för Reglemente för kommunalt föreningsråd till 
och med 2025-12-31. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2022 har Tierps kommun inrättat ett kommunalt föreningsråd. Rådet 
sammanträdde första gången 22 juni och har totalt haft 3 möten under året. 
Just nu pågår nomineringar inför kommande mandatperiod.  
 
Nuvarande styrdokument, Reglemente för kommunalt föreningsråd, slutar 
gälla 2022-12-31 och föreslås förlängas till och med 2025-12-31 utan 
ändringar. En revidering av reglementet föreslås genomföras efter att 
föreningsrådet gjort en utvärdering av rådet och dess funktion. 
 
Beslutsmotivering 
Då representanter till rådet från föreningslivet kommer att väljas utifrån 
nuvarande reglemente bör samma reglemente gälla under kommande 
mandatperiod. 
 
I enighet med den Lokala överenskommelsen bör föreningsrådet själva vara 
med i processen att utforma hur föreningsrådets arbete ska se ut framöver, 
något som inte hunnits med under senaste halvåret. Tierps kommuns 
föreningsråd kommer att utvärderas av föreningsrådet själva och 
reglementet föreslås att revideras 2025, inför kommande ny mandatperiod. 
Vid behov kan dokumentet ändras tidigare. 
 
I nuläget pågår fortfarande en etablering av rådet och en 
informationsspridning om att föreningsrådet finns och att det är öppet för 
Tierps kommuns föreningar att nominera representanter från föreningslivet 
till rådets kommande mandatperiod. När de nya representanterna är på plats 
och har satt sig in i arbetet kan en utvärdering genomföras, denna kommer 
att ligga till grund för revideringen av reglementet. 
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Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga har möjlighet att bli utsedda som representanter i 
föreningsrådet. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsen § 265/2022 
• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 103/2022 
• Handläggarens tjänstutlåtande 
• Reglemente för kommunalt föreningsråd 

 
Beslutet skickas till 

• Verksamhetschef Kultur och fritid 
• Sekretariatet 
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§ 153 
Dnr KS/2022:915  

Lokala ordningsföreskrifter för Tierps kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Lokala ordningsföreskrifter för Tierps kommun med förslagna 
revideringar, samt  
 
att Lokala ordningsföreskrifter för Tierps kommun beslutade i  
kommunfullmäktige § 79/2021 2021-06-08 upphör att gälla. 
 
Reservation 
Klas Jakobsson (SD), Maj-Louise Ljungmark (SD), Lars-Ola Sandström 
(SD), Simon Brännström (SD), Patrik Johansson (SD), Bengt Asplund (SD), 
Jan Jansson (SD), Veronica Mattsson (SD) och Per Karlsson (SD) reserverar 
sig till förmån för eget yrkande.  
 
Jenny Lundström (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande /Bilaga/. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna för Tierps 
kommun har behovet av revideringar inom paragraf 14 Fyrverkeri och andra 
pyrotekniska varor uppmärksammats. 
 
Den förslagna revideringen begränsar tillåtna tider och platser för 
användning av pyrotekniska varor. Revideringen syftar till att komma till 
rätta med den nuvarande problematiken där fyrverkerier skjuts inom 
tätbebyggda områden och resulterar i förhöjd brandrisk, påverkan på 
ljudmiljön och husdjur som far illa och är en förtydning av paragrafen.  
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Den nya skrivelsen lyder: 
 
14 § Användningen av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor är 

förbjuden inom detaljplanelagt område inom hela kommunen alla 
dagar utom från kl. 20.00 på valborgsmässoafton och nyårsafton 
samt därpå följande dag till kl. 02.00. På nyårsafton och 
valborgsmässoafton gäller dock de generella reglerna i 3 kap. 7 § 
ordningslagen (1993:1617), som säger att Polismyndighetens 
tillstånd krävs om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens 
belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller 
beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. 
 
Detaljplanelagt område i Tierps kommun finns att ta del av på 
hemsidan under Bo, trafik och miljö - Samhällsplanering och 
byggprojekt - Detaljplaner och områdesbestämmelser - Gällande 
detaljplaner. 
 
Det är alltid förbjudet att använda alla sorters pyrotekniska varor 
närmare än 200 meter från Tierps vårdcentrum. 

 
Kommunens beslut att anta lokala ordningsföreskrifter anmäls omedelbart 
till länsstyrelsen i enlighet med 3 kap. 13 § ordningslagen. Länsstyrelsen ska 
enligt detta lagrum upphäva en föreskrift som strider mot lagen. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Målet med revideringarna i de lokala ordningsföreskrifterna är bland annat 
att skapa ordning och ökad trygghet på offentliga platser vilket även gynnar 
barn och unga. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Målet med revideringarna i de lokala ordningsföreskrifterna är bland annat 
att skapa ordning och ökad trygghet på offentliga platser vilket även gynnar 
barn och unga. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Tilläggsyrkande 
Klas Jakobsson (SD) yrkar att en ytterligare paragraf läggs till i 
ordningsföreskrifterna med följande lydelse: 
 
Insamling av pengar 
23 § 
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar på offentlig plats, 
om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller 
offentlig tillställning. Detta gäller även när insamlingen sker i samband med 
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framförande av gatumusik om gatumusikanten eller medhjälpare har för 
avsikt att gå runt bland publiken och samla in pengar. 

Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår 
av bilagda kartor A-E. 
 
Jenny Lundström (MP) yrkar att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 
vilka fler platser utöver Tierps vårdcentral som ska betraktas som särskilt 
känsliga och där förbud mot pyroteknik/fyrverkerier ska råda. Det kan t.ex. 
vara lekplatser, idrottsplatser, områden med djurhållning och kyrkogårdar 
/Bilaga/. 
 
Ändringsyrkande 
Jenny Lundström (MP) yrkar att ändra tiden för fyrverkerier på 
Valborgsmässoafton till mellan kl. 20.00-22.00 och på Nyårsafton till 
mellan kl. 23.00 till kl. 01.00 Nyårsdagen /Bilaga/.  
 
Bifall 
Klas Jakobsson (SD), Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Mio Tastas Viktorsson (TList) yrkar bifall till Klas Jakobssons (SD) 
ändringsyrkande.  
 
Avslag 
Emma Lokander (M) och Mio Tastas Viktorsson (TList) yrkar avslag till 
Jenny Lundströms (MP) ändringsyrkande och tilläggsyrkande.  
 
Emma Lokander (M) och Jenny Lundström (MP) yrkar avslag till Klas 
Jakobssons (SD) ändringsyrkande.  
 
Yttrande   
Börje Wennberg (S) yttrar sig.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Jenny Lundströms 
(MP) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
liggande förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på avslag eller bifall till Klas Jakobssons 
(SD) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet.  
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-12-13 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

23 
 

Ordförande ställer proposition på avslag eller bifall till Jenny Lundströms 
(MP) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsen § 266/2022 
• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 104/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Revidering av Lokala ordningsföreskrifter  
• Lokala ordningsföreskrifter reviderade 

 
Beslutet skickas till 

• Säkerhetschef/Säkerhetssamordnare  
• Chef KSU 
• Länsstyrelsen Uppsala län. 
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§ 154 
Dnr KS/2022:850  

Reglemente för revisorerna 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta reglemente för revisorerna att gälla från och med den 1 januari 
2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade § 67/2022 om revidering av befintlig 
utskottsstruktur under kommunstyrelsen samt den befintliga politiska 
organisationen i övrigt. Utifrån beslutet skulle samtliga berörda 
styrdokument revideras. Som en följd av detta behövs revideringar i 
reglemente för revisorerna. 
 
Revideringarna avser 5 § och 6 § i reglementet. 
 

Ny lydelse: Bland kommunens revisorer utser fullmäktige två 
ordinarie lekmannarevisorer till kommunens aktiebolag. Till 
kommunala stiftelser utser fullmäktige revisorer med suppleanter i 
det antal som fastställs för varje enskild stiftelse. 

Tidigare lydelse: Bland kommunens revisorer utser fullmäktige 
lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens aktiebolag och 
revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som 
fastställs för varje enskilt bolag och stiftelse. 

 
Ny lydelse: Ordförande ska hämtas ur något av de partier i 
fullmäktige som inte ingår i en styrande samverkan. Vice ordförande 
utses av de partier som ingår i en styrande samverkan i fullmäktige. 

Tidigare lydelse: Ordförande ska hämtas ut minoritetens partier i 
fullmäktige. 

Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Beslut kommunstyrelsen § 267/2022 
• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 105/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Reglemente för revisorerna 

 
Beslutet skickas till 

• Chef Ledningsstöd 
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§ 155 
Dnr KS/2022:599  

Reglemente - Uppdragsbeskrivning kommunalråd, 
oppositionsråd och gruppledare 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ärendet, inklusive lagda yrkanden, återremitteras för att i dialog med 
gruppledarna vidare utreda finanskommunalrådets, oppositionsrådets och 
gruppledarnas roller och funktioner.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med reglementet är att förtydliga för förtroendevalda, tjänstepersoner 
och medborgare vilka uppgifter och mandat som ingår i arbetsområdena för 
finanskommunalråd, oppositionsråd och gruppledare.  
Reglementets giltighetstid går ut 2022-12-31, därav behöver det uppdateras. 
Ändringar som gjorts framgår i beslutsunderlaget Revideringar i 
Uppdragsbeskrivning för finanskommunalråd, oppositionsråd och 
gruppledare.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16.2 Kommunens verksamheter ska 
vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar att ändringar i Uppdragsbeskrivning för 
finanskommunalråd, oppositionsråd och gruppledare görs i enlighet med 
bilaga.  
 
Faller yrkandet om ändringar i uppdragsbeskrivningen yrkar Viktoria 
Söderling (S) avslag till reglementet - Uppdragsbeskrivning för 
finanskommunalråd, oppositionsråd och gruppledare.  
 
Mio Tastas Viktorsson (TList) yrkar att reglementet - Uppdragsbeskrivning 
för finanskommunalråd, oppositionsråd och gruppledare ska avslås.  
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Jenny Lundström (MP) yrkar att ärendet, inklusive lagda yrkanden, 
återremitteras för att i dialog med gruppledarna vidare utreda 
finanskommunalrådets, oppositionsrådets och gruppledarnas roller och 
funktioner.  
 
Emma Lokander (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag.  
 
Tilläggsyrkanden  
Jenny Lundström (MP) yrkar att lägga till följande mening i slutet av 4 a) §:  
”Gruppledare från partier i kommunfullmäktige som inte är representerade i 
kommunstyrelsen har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen.” 
 
Alexander Karlsson (V) yrkar att två nya punkter läggs till: 
3e)  Gruppledare är ansvariga att hålla sig själv samt sin partigrupp 
informerade och uppdaterade om den övergripande kommunala 
verksamheten. 
 
3f) Gruppledare ansvarar för att leda den egna partigruppen i det 
parlamentariska arbetet. I det ingår att förmedla nomineringar och att tillse 
närvaro av ersättare vid ordinarie ledamots frånvaro. Partigruppernas egna 
former för arbetsledning och arbetsfördelning regleras av respektive 
partigrupp. 
 
Emma Lokander (M) yrkar att uppdra till kommunfullmäktiges presidium 
att göra en översyn av oppositionsrådets arvodering, uppgifter, ansvar och 
roll i Tierps kommun samt att detta görs i god tid inför kommande 
mandatperiod.  
 
Bifall 
Viktoria Söderling (S) yrkar bifall till Alexander Karlssons (V) 
tilläggsyrkande. 
 
Mio Tastas Viktorsson (TList) yrkar bifall till Jenny Lundströms (MP) 
tilläggsyrkande.  
 
Alexander Karlsson (V) och Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till Viktoria 
Söderlings (S) avslagsyrkande.  
 
Klas Jakobsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Lotta Carlberg (C) och Mio Tastas Viktorsson (TList) yrkar bifall till Emma 
Lokanders (M) tilläggsyrkande.  
 
Mio Tastas Viktorsson (TList), Viktoria Söderling (S), Alexander Karlsson 
(V) och Klas Jakobsson (SD) yrkar bifall till Jenny Lundströms (MP) 
återremissyrkande.  
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Avslag 
Emma Lokander (M) och Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till Viktoria 
Söderlings (S), Jenny Lundströms (MP) och Alexander Karlssons (V) 
yrkanden.  
 
Viktoria Söderling (S) yrkar avslag till Emma Lokanders (M) 
tilläggsyrkande.  
 
Yttrande   
Sara Nordfors (L) yttrar sig.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige.  
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet, 
inklusive lagda yrkanden, återremitteras för att i dialog med gruppledarna 
vidare utreda finanskommunalrådets, oppositionsrådets och gruppledarnas 
roller och funktioner.  
 
Erik Kolm (C) begär omröstning. 
 
Beslutsgång omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: 

 Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja 
 Den som vill återremittera ärendet röstar nej 

 
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar återremittera 
ärendet (Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Resultat:  
Ja – 18 röster 
Nej – 31 röster 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsen § 268/2022 
• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 106/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och 

gruppledare  
• Revideringar i Uppdragsbeskrivning för finanskommunalråd, 

oppositionsråd och gruppledare 
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Beslutet skickas till 
• Chef kvalitet och strategisk utveckling  
• Utredare/utvecklare  
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§ 156 
Dnr KS/2022:899  

Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar i 
enlighet med föreliggande förslag, samt 
 
att Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar gäller från och 
med 1 januari 2023.  
 
Reservation  
Mio Tastas Viktorsson (TList) och Elmer Pollack (TList) reserverar sig till 
förmån för egna yrkanden /Bilaga/.  
 
Jenny Lundström (MP) reserverar sig till förmån för sitt bifallsyrkande till 
Mio Tastas Viktorssons (TList) ändringsyrkande gällande ny § 32, 
Medborgarförslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar gäller 
till och med 31 december 2022. Kommunfullmäktige behöver därför anta 
arbetsordningen på nytt. I samband med att en ny arbetsordning ska beslutas 
har enheten Ledningsstöd har gått igenom arbetsordningen och reviderat 
vissa delar utefter nya arbetssätt och rutiner. En del av det som reviderats är 
att det har förtydligats att motioner, frågor och interpellationer kan mejlas in 
till sekretariatet, skrivningar gällande beredningsforum har lagts till samt att 
stycket gällande frågorna som ställs på allmänhetens frågestund har 
reviderats och förtydligats. De föreslagna revideringarna är avstämda med 
kommunfullmäktiges presidium.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Tilläggsyrkanden 
Mio Tastas Viktorsson (TList) yrkar att mellan sista och näst sista stycket 
under § 31 i arbetsordningen lägga till: 
”Motioner ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
förslaget väcktes.” 
 
att i § 35 byta ut ”Under frågestunden får någon överläggning inte 
förekomma.” mot: 
”Efter inledande svar får frågeställaren möjlighet till en replik och den som 
svarar på frågan en slutreplik.” 
 
att en till mening läggs till i sista stycket av § 39 som lyder: 
”Valberedningen får hantera nomineringar genom per capsulam-ärenden.” 
 
att lägga till en ny paragraf § 32 och konsekvensändra efterföljande 
paragrafnummer. Den nya paragrafen ska lyda: 
”Medborgarförslag 
32 § Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige 
genom medborgarförslag. 
Ett medborgarförslag 

a) ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer, 
b) ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer, 
c) får inte ta upp ämnen av olika slag, 
d) väcks vid ett sammanträde med fullmäktige. 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger 
inom fullmäktiges befogenhetsområde. 
Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år 
från det förslaget väcktes. Den mån det går ska medborgarförslag beredas på 
samma sätt som motioner. 
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska 
förslagsställaren underrättas. 
Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som 
inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras en gång på våren och en 
gång på hösten.” /Bilaga/.  
 
Ändringsyrkande 
Emma Lokander (M) yrkar att 33 § i Arbetsordning för kommunfullmäktige 
och beredningar ändras till:  
”om en interpellation inlämnas 10 veckodagar före sammanträde för 
kommunfullmäktige skall den behandlas på detsamma.” 
 
Bifall 
Viktoria Söderling (S), Lotta Carlberg (C), Jenny Lundström (MP) och 
Patrik Hansson (SD) yrkar bifall till Emma Lokanders (M) ändringsyrkande. 
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Mio Tastas Viktorsson (TList) yrkar i första hand bifall till Viktoria 
Söderlings (S) ändringsyrkande i kommunstyrelsen gällande interpellationer  
och i andra hand bifall till Emma Lokanders (M) ändringsyrkande.  
 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.   
 
Jenny Lundström (MP) yrkar bifall till Mio Tastas Viktorssons (TList) 
ändringsyrkande gällande ny § 32, Medborgarförslag.  
 
Avslag 
Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till Mio Tastas Viktorssons (TList) 
tilläggsyrkanden. 
  
Yttrande   
Anna Ahlin (C) yttrar sig.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige.  
 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Emma Lokanders 
(M) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
ändringsyrkandet.  
 
Ordförande ställer proposition på avslag eller bifall till Mio Tastas 
Viktorssons (TList) första yrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå yrkandet.  
 
Ordförande ställer proposition på avslag eller bifall till Mio Tastas 
Viktorssons (TList) andra yrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå yrkandet.  
 
Ordförande ställer proposition på avslag eller bifall till Mio Tastas 
Viktorssons (TList) tredje yrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå yrkandet.  
 
Ordförande ställer proposition på avslag eller bifall till Mio Tastas 
Viktorssons (TList) fjärde yrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå yrkandet.  
 
Mio Tastas Viktorsson (TList) begär omröstning. 
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Beslutsgång omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: 
 

 Den som vill avslå Mio Tastas Viktorssons (TList) fjärde yrkande 
gällande medborgarförslag röstar ja 

 Den som vill bifalla Mio Tastas Viktorssons (TList) fjärde yrkande 
gällande medborgarförslag röstar nej 

 
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar att avslå Mio Tastas 
Viktorssons (TList) fjärde yrkande gällande medborgarförslag 
(Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Resultat: 
Ja – 26 röster 
Nej – 3 röster 
Avstår – 20 
 
Protokollsanteckning 
Alliansen lämnar en protokollsanteckning /Bilaga/.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsen § 269/2022 
• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 107/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar – Med 

kommentarer 
• Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar 

 
Beslutet skickas till 

• Sekretariatet 
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§ 157 
Dnr KS/2022:305  

Partistöd 2023 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att partistöd för år 2023 utbetalas enligt angivna belopp till alla partier i 
slutet av januari år 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 § Årlig utbetalning i Regel för kommunalt partistöd, fastställd av 
kommunfullmäktige § 85/2022, betalas partistöd ut i förskott i januari 
månad efter beslut i kommunfullmäktige. Mottagare av partistöd ska årligen 
senast den 30 juni lämna en skriftlig redovisning till Tierps kommun som 
visar att partistödet från föregående år har använts för det ändamål som 
anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Har redovisning och 
granskningsintyg enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen inte 
lämnats in till kommunstyrelsen, utbetalas inget partistöd. Till 
redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg. Mottagaren utser 
själv en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis 
bild av hur mottagaren har använt partistödet. 
 
Beslutsmotivering 
Följande partier har lämnat in redovisningar av partistöd: 
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 
 
Tierpslistan är ett nytt parti i kommunfullmäktige och här därför inte haft 
möjlighet att redovisa föregående års partistöd. Partiet erhåller trots detta 
partistöd för år 2023.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och ungdomar inte bedöms påverkas 
av beslutet. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Enligt 2 § i Regel för partistöd kommunalt partistöd består stödet av: 

 Ett grundstöd om 53,8% av basbeloppet per parti och år, samt 
 Ett mandatstöd om 40% av basbeloppet per mandat och år. 

 
Prisbasbeloppet avser prisbasbeloppet i januari innevarande år. 
 
Prisbasbelopp 2022-01-01   48 300 kr 
 
Grundbidrag 53,8% av prisbasbeloppet  25 985 kr 
Partistöd per mandat 40,0% av prisbasbeloppet 19 320 kr 
 
Grundbidrag totalt  207 883 kr 
Stöd utifrån mandat totalt  908 040 kr 
 
Centerpartiet     
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 8   154 560 kr 180 545 kr 
     
Liberalerna     
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 1   19 320 kr 45 305 kr 
     
Vänsterpartiet      
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 3   57 960 kr 83 945 kr 
     
Miljöpartiet de gröna      
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 1   19 320 kr 45 305 kr 
     
Kristdemokraterna     
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 2   38 640 kr 64 625 kr 
     
Moderata samlingspartiet    
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 7   135 240 kr 161 225 kr 
     
Socialdemokratiska arbetarpartiet 
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 16   309 120 kr 335 105 kr 
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Sverigedemokraterna     
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 9   173 880 kr 199 865 kr 
     
Tierpslistan     
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 2   38 640 kr 64 625 kr 
     

   Totalt
 1 180 549 kr 

 
Yttrande 
Mio Tastas Viktorsson (TList) yttrar sig.  
     
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsen § 270/2022 
• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 109/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Inkomna redovisningar 

 
Beslutet skickas till 

• Ekonomienheten 
• Redovisningsansvarig i respektive parti 
• Enhetschef Ledningsstöd 
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§ 158 
Dnr KS/2022:956  

Revidering av riktlinje för ekonomisk styrning 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa reviderad riktlinje för ekonomisk styrning, samt 
 
att upphäva beslut KS § 8/2022 riktlinje för ekonomisk styrning fastställd 
2022-03-01. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjen för ekonomisk styrning har kompletterats med lokala riktlinjer för 
hantering av resultatutjämningsreserv. För att kommunen ska kunna 
använda sig av resultatutjämningsreserv så måste det finnas en lokal 
riktlinje för detta. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
En resultatutjämningsreserv innebär möjligheter att vid stora överskott 
kunna fondera medel så att kommunen vid t.ex. låg skatteutveckling kan 
täcka underskott i årsredovisningen eller i budgeten.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
 
Bifall  
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Yttrande 
Mio Tastas Viktorsson (TList) yttrar sig.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsen § 271/2022 
• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 111/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Riktlinje för ekonomisk styrning 
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Beslutet skickas till 
• Ekonomienheten 
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§ 159 
Dnr KS/2022:971  

Förlängning av Avfallsplan 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förlänga giltighetstiden för beslut om Avfallsplan KF § 27/2020 till och 
med 2023-06-30. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Varje kommun i Sverige är ansvarig för att ta fram en kommunal 
avfallsplan. Avfallsplanen tillsammans med föreskrifter för avfallshantering 
utgör begreppet Renhållningsordning. Revidering av kommunens 
Renhållningsordning pågår och kommer föreslås antas i början av 2023. 
Efter arbetet med Renhållningsordningen följer revidering av Avfallsplan. 
 
Enligt beslut om ägardirektiv för Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB) 
framgår att TEMAB har till uppgift att utarbeta förslag till både 
Renhållningsordning och Avfallsplan. 
TEMAB har presenterat en tidplan för revidering av nu gällande 
Avfallsplan, enligt tidplanen ska ett reviderat förslag finnas klart för 
inlämning till Kommunfullmäktige under mars 2023.  
 
Beslutsmotivering 
Beslut om Avfallsplan, KF § 27/2020, är giltigt t.o.m. 2022-12-31. För att 
säkerställa att kommunen har en gällande Avfallsplan under 
revideringsarbetet föreslås att beslutet förlängs med en giltighetstid t.o.m. 
2023-06-30. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Med en aktuell och uppdaterad Avfallsplan har kommunen ett viktigt 
verktyg för att på lång sikt kunna uppfylla samhällets mål och regelverk 
kring förebyggande och hantering av avfall. En korrekt hantering av avfall 
bidrar till en god miljö för samtliga medborgare, så väl vuxna som barn och 
unga. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 12.1 Minska mängden avfall genom 
åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. 
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Beslutsunderlag 
• Beslut kommunstyrelsen § 272/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Avfallsplan KF § 27/2020 
• Tidplan revidering Avfallsplan 

 
Beslutet skickas till 

• Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
• Verksamhetschef Renhållning & Gata Park, TEMAB 
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§ 160 
Dnr KS/2022:874  

Förlängning av Renhållningsordning 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förlänga giltighetstiden för beslut om Renhållningsordning, KF § 
36/2018, till och med 2023-06-30. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För varje kommun ska det enligt 15 kap. 41§ Miljöbalken finnas en 
renhållningsordning som ska innehålla de lokala föreskrifter och 
bestämmelser om hantering av avfall som gäller för kommunen, samt en 
avfallsplan. Renhållningsordningen är ett komplement till gällande 
lagstiftning på området och utgör ett verktyg för att styra hanteringen av 
avfall. 
 
Enligt beslut om ägardirektiv för Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB) 
framgår att TEMAB har till uppgift att utarbeta förslag till 
Renhållningsordning. Arbete med framtagande av nytt förslag pågår, enligt 
tidplanen ska ett reviderat förslag finnas klart för inlämning till 
kommunfullmäktiges första sammanträde 2023.  
 
Beslutsmotivering 
Beslut om Renhållningsordning, KF § 36/2018, är giltigt t.o.m. 2022-12-31. 
För att säkerställa att kommunen har en gällande Renhållningsordning under 
den period det nya förslaget utarbetas föreslås att beslutet förlängs med en 
giltighetstid t.o.m. 2023-06-30. Arbetas det nya förslaget fram och beslutas 
innan halvårsskiftet 2023 ersätter det nya beslutet det tidigare.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Med en aktuell och uppdaterad Renhållningsordning har kommunen ett 
viktigt verktyg för att på lång sikt kunna uppfylla samhällets mål och 
regelverk kring förebyggande och hantering av avfall. En korrekt hantering 
av avfall bidrar till en god miljö för samtliga medborgare, så väl vuxna som 
barn och unga. 
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Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 12.1 Minska mängden avfall genom 
åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsen § 273/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Renhållningsordning KF § § 36/2018 

 
Beslutet skickas till 

• Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
• Verksamhetschef Renhållning & Gata Park, TEMAB 
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§ 161 
Dnr KS/2022:816  

Taxa för vatten och avlopp 2023 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med styrelsen för Tierps Energi & 
Miljö AB:s förslag  
 
att fastställa taxa för vatten och avlopp i Tierps kommun. Den reviderade 
VA-taxan gäller från och med 2023-01-01 intill dess att nytt beslut om taxa 
fattas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den gällande taxan för vatten och avlopp blev senast antagen av 
kommunfullmäktige 10 november 2021 och har gällt från den 1 januari 
2022. Taxan ska finansiera de kostnader Tierps Energi & Miljö AB har för 
att utföra uppdraget av de kommunala vatten- och avloppstjänsterna. 
 
Beslutsmotivering 
VA-taxan ska täcka alla kostnader för de kommunala vatten- och 
avloppstjänsterna. Brukningstaxan grundar sig på kostnader för drift- och 
underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra 
nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna som inte täcks 
av anläggningsavgiften. Anläggningsavgifterna i taxan grundar sig på 
kostnaden för utbyggnad av ledningsnät, kostnad för anslutningen, 
vattenmätare och upprättande av abonnentregister.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kostnadsökningen för VA är beräknad till 18 % och utgör grunden för 
TEMAB:s budget 2023. Den budgeterade kostnaden har fördelats ut på de 
poster som berörs i den föreslagna taxan. 
En ökad taxa för vatten och avlopp kommer att påverka kommunkoncernen 
då kommunen och dess bolag är avgiftsskyldiga och därmed får en höjd 
avgift vilket belastar hyror och driftskostnader. 
I den föreslagna VA-taxan för år 2023 har hänsyn tagits till kommunens 
långsiktiga lokala miljömål enligt Agenda 2030. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Mio Tastas Viktorsson (TList) yrkar att ärendet ska återremitteras.   
 
Bifall 
Kenneth Karlsson (M) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Avslag 
Sara Sjödal (C) yrkar avslag till Mio Tastas Viktorssons (TList) 
återremissyrkande.  
 
Yttrande   
Jonas Nyberg (S) yttrar sig.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Mio Tastas 
Viktorssons (TList) återremissyrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsen § 274/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Missiv till KF angående VA-taxa år 2023 
• VA-taxa 2023 

 
Beslutet skickas till 

• Kommundirektör 
• Vd för Tierps Energi & Miljö AB 
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§ 162 
Dnr KS/2022:806  

Taxa för grävtillstånd 2023 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att höja Taxa för grävtillstånd till 3000kr, samt  
 
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att gräva, schakta, sponta (stöd mur) 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 31 december 2022.  
 
En översyn av taxa gällande för 2022 har genomförts. I översynen har 
kostnaderna för grävtillstånd jämförts med kommunerna Älvkarleby, Heby, 
Håbo och Knivsta kommun. Kommunerna Östhammar och Uppsala har 
tillfrågats men inte lämnat svar. 
Översynen visar att avgiften för tillstånd i ett ärende varierar mellan 1500 kr 
och 2168 kr. Det finns även en variation i vilken part som bekostar försyn 
och slutbesiktningar. I vissa kommuner bekostar entreprenör syn och 
besiktning men i flertalet kommuner står kommunen för denna kompetens 
och kostnad, så även i Tierp. 
Även den tid våra tjänstepersoner lägger på varje ärende har beaktats i 
översynen. Handläggningstimmar och timlön har beräknats utifrån ett 
snittvärde. Timlönen har beräknats utan personalomkostnader, enbart ren 
lönekostnad har beaktats. 
 
Beslutsmotivering 
För att få ett tillståndsförfarande som i mindre utsträckning är 
skattefinansierat utan till större del bekostas av avgift enligt taxa föreslås en 
höjning av avgiften för grävtillstånd till 3000 kr.  
Taxan föreslås gälla i fyra år med en årlig justering av konsumentprisindex 
(KPI). 
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Hantering och uppföljning av grävningar måste ske löpande med god 
kontroll annars riskerar man att kvaliteten på gator försämras väsentligt och 
medför stora kostnader för underhåll i framtiden. Det kommer framöver 
krävas mera resurser för ett upprätthålla god kontroll. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsen § 275/2022 
• Beslut utskottet samhällsbyggnad § 118/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Taxa för grävtillstånd 2023 

 
Beslutet skickas till 

• Chef Tillväxt och samhällsbyggnad 
• Enhetschef Förvaltning och genomförande 
• Bredbandssamordnare 
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§ 163 
Dnr KS/2022:1044  

Ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges 
sammanträden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse kommunfullmäktiges ordförande till ansvarig utgivare för 
sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges sammanträden har sedan länge direktsänts över 
internet på kommunens hemsida. Det har uppmärksammats att 
sändningarna, för att möjliggöra direktsändningar på internet som riktar sig 
till allmänheten, måste anmälas till Myndigheten för press, radio 
och TV (MPRT). Det krävs också att en ansvarig utgivare utses. 
Kommunfullmäktiges ordförande föreslås vara ansvarig utgivare, ansvarig 
utgivare utser själv ställföreträdande utgivare. 
 
Den ansvariga utgivaren är inte själv ansvarig för eventuella 
yttrandefrihetsbrott som begås på sammanträdet, denna tolkning har stöd av 
praxis från Justitiekanslern. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges presidium § 4/2022 
• Förslag till beslut 

 
Beslutet skickas till 

• Kommunfullmäktiges ordförande  
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§ 164 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 ombud och 1 ersättare till Kommuninvest i Sverige, 
föreningsstämma 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ombud och ersättare till Kommuninvest i Sverige, föreningsstämma 
under perioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 välja: 
 
Ombud 
Sara Sjödal (C)  
 
Ersättare 
Emma Lokander (M)  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommuninvest består av två delar. Dels finns aktiebolaget Kommuninvest i 
Sverige AB, som erbjuder krediter och finansiell expertis och dels finns den 
ekonomiska föreningen Kommuninvest ekonomisk förening, som äger 
aktiebolaget. Verksamheten ägs och styrs helt och hållet av medlemmarna. 
Genom att den dagliga verksamheten hålls frånskild från ägarorganisationen 
skapas också ett tydligt ansvarsförhållande där den tillståndspliktiga 
finansverksamheten och dess ledning frikopplas från medlems- och 
ägarfrågorna i föreningen. 
 
Det högsta beslutande organet i Kommuninvest är den årliga 
föreningsstämman, där medlemmarnas representanter tar beslut i viktiga 
frågor. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 21/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Kommuninvest i Sverige, föreningsstämma 
• Berörd förtroendevald 
• Administratör ledningsstöd 
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§ 165 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 ombud och 1 ersättare i Fyrisåns vattenförbunds 
stämma 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ombud och ersättare i Fyrisåns vattenförbunds stämma under 
perioden 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 välja: 
 
Ombud 
Emma Lokander (M) 
 
Ersättare 
Filip Håkansson (C) 
 
Sammanfattning av ärendet 
År 1965 bildades Fyrisåns vattenvårdsförbund med uppgift att verka för 
vattenvården inom Fyrisåns och Hågaåns vattensystem samt andra åar som 
mynnar i Ekoln. År 1990 ombildades vattenvårdsförbundet till Fyrisåns 
vattenförbund. Idag är verksamheten inriktad på att genomföra och 
sammanställa vattenundersökningar, initiera åtgärder för att uppnå god 
status i sjöar och vattendrag, informera allmänheten och myndigheter m.m.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 22/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Fyrisåns vattenförbund 
• Berörda förtroendevalda 
• Administratör Ledningsstöd  
• Lönecentrum 
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§ 166 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 ledamot och 1 ersättare i styrelsen Fyrisåns 
vattenförbund 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ledamot och ersättare i styrelsen Fyrisåns vattenförbund under 
perioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 nominera: 
 
Ledamot 
Björn Hellstedt (C)  
 
Ersättare 
Peter Hansson (M)  
 
Sammanfattning av ärendet 
År 1965 bildades Fyrisåns vattenvårdsförbund med uppgift att verka för 
vattenvården inom Fyrisåns och Hågaåns vattensystem samt andra åar som 
mynnar i Ekoln. Medlemskap var frivilligt och utgjordes av berörda 
kommuner och landsting. Verksamheten inriktades på att sammanställa 
vattenundersökningar, inventera bad-, fiske- och vattentäktsområden samt 
utsläppskällor, informera allmänheten och myndigheter mm. 
 
I början av 1980-talet inleddes arbetet med att ombilda Fyrisåns 
vattenvårdsförbund och i maj 1984 förordnade Länsstyrelsen i Uppsala län 
om förrättning för bildande av ett vattenförbund för Fyrisån. Processen 
pågick under flera år och i februari 1990 registrerades Fyrisåns 
vattenförbund. I stadgarna fastslås att förbundet skall arbeta med frågor 
som berör Fyrisåns vattenkvalitet, vattenhushållning och 
vattendragsunderhåll. Obligatoriska medlemmar i förbundet är kommuner, 
industrier, bevattnings- och dikningsföretag samt dammägare medan 
fiskeorganisationer kan ingå frivilligt. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 23/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 
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Beslutet skickas till 
• Styrelsen Fyrisåns vattenförbund 
• Berörd förtroendevald 
• Administratör ledningsstöd 
• Lönecentrum 
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§ 167 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 ombud och 1 ersättare till årsstämma Dalälvens 
vattenvårdsförening 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ombud och ersättare till årsstämma med Dalälvens 
vattenvårdsförening för 2022 års förvaltning till och med 2026 års 
förvaltning välja: 
 
Ombud 
Emma Lokander (M) 
 
Ersättare 
Filip Håkansson (C) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Dalälvens Vattenvårdsförening, är en sammanslutning av olika aktörer, som 
på ett eller annat sätt har en koppling till Dalälven eller dess biflöden. 
Medlemmarna är företag, kommuner och organisationer. Syftet med 
föreningens arbete är att följa utvecklingen i ett urval sjöar och vattendrag i 
Dalälvens avrinningsområde, för att se om miljötillståndet förändras med 
tiden och värdera enskilda källors betydelse. 
 
Dalälvens vattenvårdsförenings policy är att föreningen skall opartiskt 
verka för en god vattenvård och för att förbättra vattenkvaliteten i 
Dalälven. Föreningen skall vara opinionsbildande på ett övergripande plan 
och redovisa resultat på ett faktamässigt och vetenskapligt sätt och även 
initiera till förutsättningslösa diskussioner, debatter och undersökningar på 
basis av de resultat som framkommer i den samordnade recipientkontrollen 
för Dalälven. Föreningen skall ej verka som myndighet eller yttra sig i 
prövnings- eller tillsynsärenden. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 24/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 
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Beslutet skickas till 
• Dalälvens Vattenvårdsförening 
• Berörda förtroendevalda 
• Administratör Ledningsstöd 
• Lönecentrum 
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§ 168 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 ombud och 1 ersättare till Upplandsstiftelsens stämma 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ombud och ersättare till Upplandstiftelsens stämma för 2023 års 
förvaltning till och med 2026 års förvaltning välja:  
 
Ombud 
Emma Lokander (M)  
 
Ersättare 
Lotta Carlberg (C)  
 
Sammanfattning av ärendet 
Upplandsstiftelsen är en fristående ideell förening där Regionen och 
kommunerna är medlemmar. Stiftelsen har en egen styrelse och en stämma 
och verksamheten finansieras via Region Uppsala, uppdrag, projektmedel 
och andra bidrag. 
 
Stiftelsen driver en mängd projekt, både för att främja naturvården och 
friluftslivet. Stiftelsen förvaltar 47 områden i länet på uppdrag, som ägare 
eller som arrendator. Syftet med skötseln av dessa områden är både god 
naturvård och att skapa attraktiva strövmarker och utflyktsmål i naturen. I 
några av dessa finns campingplats eller stugby. 
 
Upplandsstiftelsen ansvarar även för länets vandringsled, Upplandsleden, 
och för fyra kanotleder. Genom stiftelsens naturskola stimulerar vi lärare 
och klasser till mer uteverksamhet. 
 
En viktig del i stiftelsens arbete är även att sprida kunskap om länets natur, 
naturvård och friluftsmöjligheter. Detta görs bland annat genom skrifter, 
foldrar, hemsidan, appar och på Biotopia. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 25/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 
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Beslutet skickas till 
• Lönecentrum  
• Administratör Ledningsstöd  
• Berörda förtroendevalda 
• Upplandsstiftelsen  
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§ 169 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 ledamot  i Nedre Dalälvens samarbetsorganisation samt 
val av 1 ombud till årsstämman 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ledamot och ombud efter bolagsstämman för 2022 års förvaltning till 
och med 2026 års förvaltning välja: 
 
Ledamot 
Erik Kolm (C)  
 
Ombud 
Emma Lokander (M)  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nedre Dalälvssamarbetet verkar för en positiv utveckling i Nedre 
Dalälvsområdet. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 26/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar  

 
Beslutet skickas till 

• NeDas samarbetsorganisation samt årsstämma 
• Berörd förtroendevald 
• Administratör ledningsstöd 
• Lönecentrum 
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§ 170 
Dnr KS/2022:436  

Val av 3 ledamöter och 2 ersättare i styrelsen för Stiftelsen 
Leufsta 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ledamöter och ersättare i styrelsen för stiftelsen Leufsta under 
perioden 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026 välja:  
 
Ledamot 
Carola Fredén  (M) 
Claes Wallin (S) 
Viktoria Söderling (S) 
 
Ersättare 
Anna Ahlin (C) 
Ove Hamberg (V) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Leufsta arbetar med att visa, bevara och utveckla Lövstabruk som 
är ett av kommunens största besöksmål. Stiftarna består av Tierps kommun, 
Region Uppsala, Uppsala universitetsbibliotek, Länsstyrelsen i Uppsala 
samt familjen de Geer. Exempel på verksamheter som stiftelsen anordnar är 
konserter, visningar, bröllop, konstutställningar och olika evenemangsdagar. 
De olika verksamheterna är mycket viktiga för brukets övriga aktörer, 
företag och föreningar.  
 
Yttrande 
Jonas Nyberg (S) och Alexander Karlsson (V) yttrar sig.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 26/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 
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Beslutet skickas till 
• Lönecentrum  
• Administratör Ledningsstöd  
• Berörda förtroendevalda 
• Styrelsen för stiftelsen Leufsta   
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§ 171 
Dnr KS/2022:436  

Val av 3 ledamöter och 2 ersättare i styrelsen för Tierps sockens 
Magasinfond och Gustav Gilljams i Yvre donationsfond 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ledamöter och ersättare i styrelsen för Tierps sockens Magasinfond 
och Gustav Gilljams i Yvre donationsfond under perioden 1 januari 2023 
till 31 december 2026 välja: 
 
Ledamot 
Annelie Andersson (C)  
Britt Pagard (C)  
Bo Sandström (C)  
 
Ersättare 
Björn Hellstedt (C)  
Bo Larsson (C)  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ändamålet med Tierps sockens Magasinfond och Gustav Gilljams i Yvre 
donationsfond är följande: 
 
Att i enlighet med dessa stadgar förvalta Tierps sockens magasinsfond, att, 
om så i vederbörlig ordning beslutas, förvalta Gustav Gilljams i Yvre 
donationsfond,att av kapitalets avkastningar genom stipendier och bidrag 
främja ungdomars och jordbrukare i Tierps socken utbildning och 
förkovran. Av den årliga nettoavkastningen må högst 50 % användas till 
kursbidrag för fortbildning till jordbrukare och stipendier till elever vid 
läroanstalter på jordbrukets område, högst 30 % användas till resebidrag 
för jordbrukares fortbildning, minst 20 % läggas till kapitalet. Om något av 
de ovan nämnda ändamålen ej kräver sin hela andel av avkastningen får 
därigenom uppkommet överskott reserveras för samma ändamål till 
nästkommande år eller skall det läggas till kapitalet enligt styrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 28/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 
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Beslutet skickas till 

• Styrelsen för Tierps sockens Magasinfond och Gustav Gilljams i 
Yvre donationsfond 

• Berörd förtroendevald 
• Administratör ledningsstöd 
• Lönecentrum 
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§ 172 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 ledamot och 1 ersättare samt ordförande och vice 
ordförande till IT-nämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ledamot i IT-nämnden under perioden 1 januari 2023 till och med den 
31 december 2026 välja Sara Sjödal (C),  
 
att till ersättare i IT-nämnden under perioden 1 januari 2023 till och med 
den 31 december 2026 välja Viktoria Söderling (S), 
 
att till ordförande i IT-nämnden under perioden 1 januari 2023 till och med 
den 31 december 2026 välja Sara Sjödal (C) från Tierps kommun, samt  
 
att under förutsättning att Katrin Jakobsson (S) väljs till ledamot i IT-
nämnden av kommunfullmäktige i Älvkarleby kommun välja Katrin 
Jakobsson (S) till vice ordförande i IT-nämnden under perioden 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2026. 
 
Sammanfattning av ärendet 
IT-nämnden är en samverkan mellan Tierp, Heby, Knivsta, Älvkarleby, och 
Östhammar kommuner gällande drift av kommunernas IT-system och 
support till användare. Man deltar också i kommunernas IT-upphandlingar. 
 
Nämndens ansvarsområde är över-gripande it-strategiska och IT-taktiska 
frågor samt IT-operativa insatser för kommunerna enligt de definitioner och 
beslut som tas av nämnden. 
 
Nämnden ska arbeta för att möjliggöra för kommunerna att arbeta i en 
samverkans-kultur för att få mer effektiva lösningar för såväl 
kärnverksamheterna som för IT-verksamheten. 
 
Nämndens ansvar är även att medverka i de fem kommunernas digitala 
utvecklingsarbete samt stödja samordning av 
verksamhetsutvecklingsinsatser som är IT-relaterade. Nämnden ska sträva 
efter att arbeta i en samverkans- och samförståndskultur. 
 
Nämnden ska även verka för att kontinuerligt effektivisera IT-verksamheten 
för att kunna leverera IT-tjänster till förvaltningarna till överenskomna 
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servicenivåer. Uppdraget innefattar även att ge överenskommet stöd för IT-
relaterade verksamhets- och utvecklingsfrågor. 
 
Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Varje samverkande 
kommun utser en ledamot och en ersättare. Värdkommunen, Tierps 
kommun, väljer ordförande och vice ordförande. 
 
Yttrande 
Sara Sjödal (C) yttrar sig.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 29/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Lönecentrum  
• Administratör Ledningsstöd  
• Berörda förtroendevalda 
• IT-nämnden  
• Knivsta kommun  
• Heby kommun  
• Älvkarleby kommun  
• Östhammars kommun  

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-12-13 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

63 
 

 
 
 
§ 173 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 ledamot och 1 ersättare samt ordförande och vice 
ordförande till Lönenämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ledamot i lönenämnden under perioden 1 januari 2023 till och med 
den 31 december 2026 välja Sara Sjödal (C),  
 
att till ersättare i lönenämnden under perioden 1 januari 2023 till och med 
den 31 december 2026 välja Viktoria Söderling (S), 
 
att till ordförande i lönenämnden under perioden 1 januari 2023 till och med 
den 31 december 2026 välja Sara Sjödal (C) från Tierps kommun, samt  
 
att under förutsättning att Katrin Jakobsson (S) väljs till ledamot i 
lönenämnden av kommunfullmäktige i Älvkarleby kommun välja Katrin 
Jakobsson (S) till vice ordförande i IT-nämnden under perioden 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2026. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierp, Älvkarleby och Knivsta kommuner har i avtal kommit överens om att 
från och med 1 januari 2012 inrätta en gemensam nämnd inom 
lönepensionsadministrationen. Nämnden kallas för Lönecentrum. Tierps 
kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i 
värdkommunens organisation.  
 
Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Varje samverkande 
kommun utser en ledamot och en ersättare. Värdkommunen väljer 
ordförande och vice ordförande. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 30/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 
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Beslutet skickas till 
• Lönenämnden 
• Knivsta kommun 
• Älvkarleby kommun 
• Berörd förtroendevald 
• Administratör ledningsstöd  
• Lönecentrum 
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§ 174 
Dnr KS/2022:436  

Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till räddningsnämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ledamöter i räddningsnämnden från Tierps kommun under perioden 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026 välja:  
 
Ledamot 
Lars Lindgren (C) 
Lars-Olof Färnström (S) 
 
att till ersättare i räddningsnämnden från Tierps kommun under perioden 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026 välja: 
 
Ersättare 
Kenneth Karlsson (M) 
Oskar Nilsson (S) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och 
Östhammars kommuner, där Uppsala kommun är värdkommun. 
Räddningsnämnden har 13 ledamöter och 13 ersättare. 
 
Räddningsnämnden styrs av alla tre kommuner främst genom ett avtal 
mellan kommunerna, ett reglemente och ett handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot 
olyckor. Dessa styrdokument är antagna av alla tre kommuners 
kommunfullmäktige. Verksamhet syftar till att skapa en trygg och säker 
miljö för dem som bor, verkar och vistas i Tierps, Uppsala och Östhammars 
kommun. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 31/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 
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Beslutet skickas till 
• Lönecentrum  
• Administratör Ledningsstöd  
• Berörda förtroendevalda 
• Räddningsnämnden  
• Uppsala kommun  
• Östhammars kommun  
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§ 175 
Dnr KS/2022:436  

Val av 3 ledamöter och 3 ersättare till krisledningsnämnd samt 
val av ordförande och vice ordförande 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ledamöter i krisledningsnämnden under perioden 1 januari 2023 till 
31 december 2026 välja: 
 
Ledamöter 
Sara Sjödal (C) 
Emma Lokander (M) 
Viktoria Söderling (S) 
 
att till ersättare i krisledningsnämnden under perioden 1 januari 2023 till 31 
december 2026 välja: 
 
Ersättare 
Lotta Carlberg (C) 
Marie-Louise Rindå (S) 
Jonas Nyberg (S) 
 
att till ordförande i krisledningsnämnden under perioden 1 januari 2023 till 
31 december 2026 välja: 
 
Ordförande 
Sara Sjödal (C)  
 
att till vice ordförande i krisledningsnämnden under perioden 1 januari 2023 
till 31 december 2026 välja: 
 
Vice ordförande 
Emma Lokander (M)  
 
Sammanfattning av ärendet 
Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som 
enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH, ankommer på 
kommunen vid extraordinära händelser i fredstid. Med extraordinär 
händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en 
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allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller 
region. Syftet med krisledningsnämnden är att snabba upp beslutsfattandet. 
 
Krisledningsnämnden är en fristående nämnd under kommunfullmäktige 
med tre ledamöter och tre ersättare. Ordinarie ledamöter bör bestå av 
presidiet i kommunstyrelsen. 
 
Yttrande 
Sara Sjödal (C) och Jonas Nyberg (S) yttrar sig.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 32/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Berörd förtroendevald 
• Administratör ledningsstöd 
• Lönecentrum 
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§ 176 
Dnr KS/2022:436  

Val av 4 ledamöter och 4 ersättare i jävsnämnden samt val av 
ordförande och vice ordförande 
 
Förslag till Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ledamöter i jävsnämnden från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 välja: 
 
Ledamöter 
Pia Wårdsäter (S) 
Erik Bolinder (S) 
Lars Lindgren (C) 
Sven Lokander (M) 
 
att till ersättare i jävsnämnden från och med den 1 januari 2023 till och med 
den 31 december 2026 välja: 
 
Ersättare 
Pontus Söderberg (S) 
Håkan Persson (V) 
Tomas Lindberg (KD) 
Kristoffer Nordfors (L) 
 
att till ordförande i jävsnämnden från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 välja Pia Wårdsäter (S), samt 
 
att till vice ordförande i jävsnämnden från och med den 1 januari 2023 till 
och med den 31 december 2026 välja Lars Lindgren (C). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Jävsnämnden fullgör frågor som rör myndighetsutövning gentemot 
kommunens egna verksamheter. Nämnden består av fyra ledamöter och fyra 
ersättare. Kommunfullmäktige utser ordförande inom oppositionen. 
Nämndens ledamöter och ersättare får inte samtidigt ha förtroendeuppdrag i 
kommunstyrelsen. 
 
Yttrande 
Jonas Nyberg (S), Lotta Carlberg (C) och Sara Sjödal (C) yttrar sig.  
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Beslutsunderlag 
• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 33/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Berörda förtroendevalda 
• Administratör Ledningsstöd  
• Lönecentrum 
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§ 177 
Dnr KS/2022:436  

Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i valnämnden samt val av 
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ledamöter i valnämnden under perioden 1 januari 2023 till och med 
31 december 2026 välja: 
 
Ledamöter 
Eva Lindberg (C)  
Sven Lokander (M)  
Tomas Lindberg (KD) 
Inger Wennberg (S)  
Monica Norén (S) 
Anette Pettersson (S) 
Lars-Ola Sandström (SD) 
 
att till ersättare i valnämnden under perioden 1 januari 2023 till och med 31 
december 2026 välja: 
 
Ersättare 
Fredric Reichenwallner (C) 
Tenho Kilpijärvii (M) 
Stefan Lahall (L) 
Tommy Eriksson (S) 
Susanne Eriksson (S) 
Khaled Youssef (S) 
Simon Brännström (SD) 
 
att till ordförande i valnämnden under perioden 1 januari 2023 till och med 
31 december 2026 välja: 
 
Ordförande 
Eva Lindberg (C) 
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att till 1:e vice ordförande i valnämnden under perioden 1 januari 2023 till 
och med 31 december 2026 välja: 
 
1:e vice ordförande 
Sven Lokander (M) 
 
att till 2:e vice ordförande i valnämnden under perioden 1 januari 2023 till 
och med 31 december 2026 välja:  
 
2:e vice ordförande 
Inger Wennberg (S) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden förbereder och leder det praktiska genomförandet av de 
allmänna valen i kommunen; riksdag, kommun, region, samt 
folkomröstningar i kommunen eller regionen enligt lag om kommunala 
folkomröstningar och val föranledda av EU-medlemskapet med mera. 
 
Valnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
vallagstiftningen och andra författningar samt bestämmelser i valnämndens 
reglemente. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 34/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Berörda förtroendevalda 
• Lönecentrum 
• Administratör Ledningsstöd 
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§ 178 
Dnr KS/2022:436  

Nominering av 3 ledamöter och 3 ersättare till Lokala 
Säkerhetsnämnden vid Forsmarks kärnkraftverk 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ledamöter och ersättare till Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarks 
kärnkraftverk under perioden 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 
nominera:  
 
Ledamot 
Kenneth Karlsson (M) 
Börje Wennberg (S) 
Margaretha Magnusson (S) 
 
Ersättare 
Lotta Carlberg (C) 
Christian Janson (S) 
Simon Henriksson (S) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lokala säkerhetsnämnden vid Forskmarks kärnkraftverk lyder under 
Miljödepartementet. Ledamöterna i lokala säkerhetsnämnden utses av 
regeringen efter förslag från Östhammars och Tierps kommuner. Eftersom 
Tierps kommun angränsar till Östhammars kommun med Forsmarks 
kärnkraftverk och båda kommunerna ligger inom Uppsala län, sker 
samverkan när det gäller kärnenergiberedskapen. Säkerhetsnämndens 
uppgift är att bevaka verksamheten vid Forsmark för att kunna informera 
allmänheten. 
 
Tierps kommun har tre ordinarie ledamöter och tre ersättare i den lokala  
säkerhetsnämnden vid Forskmarks kärnkraftverk.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 35/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 
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Beslutet skickas till 

• Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarks kärnkraftverk 
• Berörda förtroendevalda 
• Administratör Ledningsstöd  
• Lönecentrum 
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§ 179 
Dnr KS/2022:436  

Val av 10 ledamöter i demokratiberedningen samt val av 
ordförande och vice ordförande 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i 
demokratiberedningen under perioden 1 januari 2023 till 14 oktober 2026 
välja: 
 
Ledamöter 
Daniel Blomstedt (M)  
Yaqub Ahmed (C) 
Tenho Kilpijärvi (M)  
Kristoffer Nordfors (L) 
Peter Zoné (KD) 
Linus Sevefjord (S) 
Maj-Louise Ljungmark (SD) 
Mio Tastas Viktorsson (TList) 
Jan Wilger (V) 
Anders Hällbom (MP) 
 
Ersättare 
Bengt-Olov Eriksson (S)  
 
Ordförande 
Daniel Blomstedt (M) 
 
Vice ordförande 
Peter Zoné (KD) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Demokratiberedningens uppdrag är att samordna det övergripande 
demokratiarbetet, verka för förbättrad representativitet, integration och 
mångfald, och att utveckla dialogen med medborgarna. 
 
Demokratiberedningens mandatperiod sammanfaller med fullmäktiges 
mandatperiod. Val av ledamöter och ersättare till demokratiberedningen 
förrättas på det sammanträde vid vilket fullmäktige väljer styrelsen och 
övriga nämnder. 
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Till demokratiberedningen utses ledamöter med en representant från varje 
parti som finns representerat i fullmäktige. Förutom dessa ledamöter 
tillkommer fullmäktiges ordförande som också är beredningens ordförande. 
Fullmäktige utser bland beredningens ledamöter en vice ordförande. 
Fullmäktiges 2:e vice ordförande är ersättare i demokratiberedningen. 
 
Yttrande 
Jenny Lundström (MP) och Alexander Karlsson (V) yttrar sig.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 36/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Berörd förtroendevald 
• Administratör Ledningsstöd 
• Lönecentrum 
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§ 180 
Dnr KS/2022:436  

Val till begravningsombud 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till begravningsombud under perioden 1 januari 2023 till och med 31 
december 2026 välja: 
 
Begravningsombud 
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen förordnar med stöd av 10 kap 1 § begravningslagen 
(1990:1144) särskilt ombud med uppgift att följa begravningsverksamheten 
i församlingarna som är huvudmän för begravningsverksamheten inom 
Tierps kommun. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 37/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Länsstyrelsen  
• Berörd förtroendevald 
• Administratör Ledningsstöd  
• Lönecentrum 
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§ 181 
Dnr KS/2022:436  

Val av gode män till lantmäteriförrättning 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till gode män till lantmäteriförrättning under perioden 1 januari 2023 till 
och med 31 december 2026 välja:  
 
Gode män  
Björn Hellstedt (C) 
Bo Larsson (C)  
Jonas Nyberg (S)  
Gunnar Jansson (S)  
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid fastighetsbildningsförrättning består lantmäterimyndigheten av en 
förrättningslantmätare. Dessutom ska två gode män ingå i myndigheten när 
förrättningslantmätaren finner att det behövs eller när sakägare begär det. 
Gode män utses genom val av kommunfullmäktige. Gode man ska inom 
kommunen vara valbar till nämndeman i tingsrätt. Gode man ska ha 
erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- eller 
skogsbruksfrågor. 
 
Yttrande 
Jonas Nyberg (S) yttrar sig.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 38/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Lantmäteriet 
• Berörda förtroendevalda 
• Administratör Ledningsstöd  
• Lönecentrum 
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§ 182 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 representant och 1 ersättare till Östhammars 
referensgrupp för slutförvar 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att som representant och ersättare i Östhammars referensgrupp för slutförvar 
under perioden 1 januari 2023 till och med  31 december 2026 välja:  
 
Representant 
Lotta Carlberg (C)  
 
Ersättare 
Börje Wennberg (S)  
 
Sammanfattning av ärendet 
Östhammars kommuns slutförvarsorganisation har som syfte att bland annat 
att förbereda kommunfullmäktige att svara på regeringens fråga om 
Östhammars kommun kan acceptera ett slutförvar i Östhammars kommun 
eller inte. För att kunna fatta ett välgrundat beslut krävs kunskap och 
information. 
 
Genom åren har slutförvarsorganisationen förändrats beroende på var i 
processen man har befunnit sig. Organisationen består av följande 
arbetsgrupper: säkerhetsgruppen, MKB-gruppen och referensgruppen. 
Referensgruppen består sedan 1 januari 2016 av hela kommunfullmäktige i 
Östhammars kommun och representanter från Region Uppsala, den lokala 
miljöorganisationen Opinionsgruppen för säker slutförvaring (OSS), 
Naturskyddsföreningen i Uppsala län, grannkommuner (Uppsala, Norrtälje, 
Tierp, Älvkarleby och Gävle) samt Åland. Gruppen har utvidgats då 
processen kommer allt närmare ett beslut i frågan. 
 
Referensgruppen ansvarar för information och kommunikation om 
slutförvarsfrågor till allmänheten. Gruppen anordnar exempelvis öppna 
möten, föreläsningar och håller sig informerade om processen i de andra 
grupperna. De fungerar också som omvärldsbevakare i andra organisationer 
och i samhället. 
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Beslutsunderlag 
• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 39/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Lönecentrum  
• Administratör Ledningsstöd  
• Berörda förtroendevalda 
• Östhammars referensgrupp för slutförvar 
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§ 183 
Dnr KS/2022:436  

Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till Mälardalsrådet 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ledamot och ersättare till Mälardalsrådet under perioden maj 
2023 till 31 maj 2027 välja: 
 
Ledamot 
Sara Sjödal (C) 
Viktoria Söderling (S) 
 
Ersättare 
Emma Lokander (M)  
Jonas Nyberg (S)  
 
Sammanfattning av ärendet 
Mälardalsrådet har ca 200 rådsledamöter samt ersättare. Rådsledamöterna 
utses av medlemmarnas regioner samt kommuner. Rådsledamöterna väljs 
på 4 år (en mandatperiod). Rådsledamöterna är valda fram till Mälartinget 
efter riksdagsvalet. Rådet sammanträder 1 gång per år i samband med 
Mälartinget som brukar äga rum i maj. 
 
Mälardalsrådet ger en unik möjlighet att möta och skapa samverkan över 
läns- och partigränser för en konkurrenskraftig och attraktiv Stockholm- 
Mälarregion. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 40/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Mälardalsrådet 
• Berörd förtroendevald 
• Administratör ledningsstöd 
• Lönecentrum 
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§ 184 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 representant till konsortiet för den gemensamma 
pensionsstiftelsen i Uppsala län 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till representant till konsortiet för den gemensamma pensionsstiftelsen i 
Uppsala län för perioden den 1 januari 2023 till och med den 14 oktober 
2026 välja: 
 
Representant 
Sara Sjödal (C) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun ingår enligt fullmäktiges beslut § 158/2012 i 
pensionsstiftelsen ”Uppsala läns pensionsstiftelse”, där kommunstyrelsens 
ordförande utsågs som representant för Tierps kommun i 
konsortiesammanträdena. Ändamålet var att trygga utfästelser av ålders- och 
efterlevandepension, som givits av respektive kommun i Uppsala län som 
beviljats anslutning till stiftelsen, för dess arbetstagare, tidigare arbetstagare 
eller deras efterlevande. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 41/2022 
• Förslag till beslut 

 
Beslutet skickas till 

• Den gemensamma pensionsstiftelsen i Uppsala län 
• Berörd förtroendevald 
• Administratör Ledningsstöd 
• Lönecentrum 
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§ 185 
Dnr KS/2022:436  

Val av adjungerad ledamot i styrelsen för Nordupplands 
fotbollsallians ekonomiska förening 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att som adjungerad ledamot i styrelsen för Nordupplands fotbollsallians 
ekonomiska förening under perioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 
välja: 
 
Adjungerad ledamot 
Ekonomichef 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nordupplands fotbollsallians ekonomiska förenings (NFA) 
verksamhetsidé och syfte är att skapa bättre förutsättningar för, de till NFA 
anslutna föreningarna, samt att stimulera samarbetet mellan dessa och 
därigenom bidra till att höja fotbollens standard inom Tierps kommun. 
Tierps kommun har borgensåtagande i föreningen och har därför en 
representant. 
 
Värdegrund 
NFA utgår från att alla föreningar är lika mycket värda, men föreningarna 
är olika och vi ska uppmärksamma och ta tillvara allas olika förmågor. 
Kreativitet uppstår när föreningar med skilda kunskaper, erfarenheter och 
önskemål möts. Verksamheten bedrivs i huvudsak på ideell grund och ska 
vara drog- och dopingfri. Språkbruk och uppträdande ska visa att vi 
respekterar varandra. 
 
Vision 
NFA ska verka för att det skapas en bra seriepyramid, både inom herr- och 
damfotboll. 
 
Verksamhetsområde 
NFA är en samarbetsorganisation för fotbollsföreningar i Tierps kommun. 
NFA ska medverka till goda förutsättningar för dessa att utöva sin 
verksamhet genom utbildning och talangutveckling samt arbeta för bra 
fotbollsanläggningar. NFA ska verka för att det skapas ett bra 
samarbetsklimat mellan klubbar i Tierps kommun. 
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Beslutsunderlag 
• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 42/2022 
• Förslag till beslut 

 
Beslutet skickas till 

• Nordupplands fotbollsallians ekonomiska förenings  
• Administratör ledningsstöd 
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§ 186 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 ledamot och 1 ersättare till Marma-Mehede 
fiskevårdsområdesförenings styrelse 
 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att som ledamot och ersättare i Marma-Mehede fiskevårdsområdesförenings 
styrelse under perioden 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 välja:  
 
Ledamot 
Tomas Lindberg (KD) 
 
Ersättare 
Linus Sevefjord (S) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med Marma-Mehede fiskevårdsområdesförening är att samordna 
fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas 
gemensamma intressen samt att möjliggöra upplåtelse av fiske till 
allmänheten genom försäljning av fiskekort. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 43/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Lönecentrum  
• Administratör Ledningsstöd  
• Berörda förtroendevalda 
• Marma-Mehede fiskevårdsområdesförening 
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§ 187 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 ledamot och 1 ersättare till Östra Sveriges 
luftvårdsförbund 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att som ledamot och ersättare i östra Sveriges luftvårdsförbund under 
perioden 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 välja:  
 
Ledamot 
Emma Lokander (M) 
 
Ersättare 
Solange Lahtinen (KD) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Östra Sveriges luftvårdsförbund är en ideell förening som på deras 
medlemmars uppdrag övervakar, analyserar och beskriver luftkvaliteten i 
sex län i östra Sverige - från Gävleborgs län i norr till Sörmlands län i söder, 
Östergötlands län i väster och Gotlands län i öster. Förbundet har idag 71 
medlemsorganisationer, varav 62 är kommuner. Även Regioner, 
forskningsinstitutioner, företag och statliga verk är medlemmar hos 
förbundet. 
 
Förbundet består av en styrelse, en beredningsgrupp med hög expertis, både 
ifrån miljömedicin och trafikplanering och miljöinspektörer.  Förbundet har 
också kontaktombud som är kommunikationskanalen mellan medlemmarna 
och kansliet. Kontaktombuden är tjänstepersoner som arbetar inom miljö 
och hälsa eller planavdelningar i kommuner eller medlemsorganisationer. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 44/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Lönecentrum  
• Administratör Ledningsstöd  
• Berörda förtroendevalda 
• Östra Sveriges luftvårdsförbund 
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§ 188 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 ombud och 1 ersättare till stämman i Tämnarens Vatten 
Ideell förening 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ombud och ersättare till stämman i Tämnarens Vatten Ideell förening 
för perioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 välja: 
 
Ombud 
Emma Lokander (M) 
 
Ersättare 
Sara Sjödal (C) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreningen Tämnarens Vatten bildades 2014 med en målsättning att bilda 
opinion för sjön Tämnaren och att utveckla sjön. Föreningen är en ideell 
förening öppna för alla som vill värna vår sjö. 
 
Föreningen har som vision att Tämnaren ska vara en frisk, tillgänglig och 
attraktiv sjö år 2070. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 45/2022 
• Förslag till beslut 
• Förslag från valberedningen 

 
Beslutet skickas till 

• Tämnarens Vatten Ideell förening 
• Förtroendevald 
• Administratör ledningsstöd 
• Lönecentrum 
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§ 189 
Dnr KS/2022:436  

Val av representant till Länskommittén för Uppsala län av 
Stiftelsen Sveriges nationaldag 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att som kommunens representant delta vid sammanträden med 
länskommittén för Uppsala län av Stiftelsen Sveriges Nationaldag under 
perioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 välja: 
 
Representant 
Daniel Blomstedt (M) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Sveriges Nationaldag arbetar för att alla svenskar ska 
kunna känna och visa glädje och stolthet över vårt land. Uppdraget är att 
”främja intresset och respekten för Nationaldagen och svenska flaggan”. 
Bland annat arbetar stiftelsen för att firandet av Nationaldagen ska öka och 
bli allt mer populärt. 
Stiftelsen samarbetar med människor och organisationer i landets län och 
kommuner, då bland annat länskommittén i Uppsala län där Tierps 
kommun utser en representant. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 46/2022 
• Förslag till beslut 

 
Beslutet skickas till 

• Länskommittén för Uppsala län av Stiftelsen Sveriges nationaldag 
• Förtroendevald 
• Administratör ledningsstöd 
• Lönecentrum 
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§ 190 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 adjungerad ledamot till Nedre Tämnaråns 
fiskevårdsförening 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att som adjungerad ledamot till Nedre Tämnaråns fiskevårdsförenings 
styrelse under perioden 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 välja:  
 
Adjungerad ledamot 
Kristoffer Nordfors (L) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med Nedre Tämnaråns fiskevårdsföreningen är att underhålla en god 
tillgång på ädelfisk i området samt administrera köp av fiskekort. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 47/2022 
• Förslag till beslut  
• Gruppledarnas nominering   

 
Beslutet skickas till 

• Nedre Tämnaråns fiskevårdsförenings styrelse 
• Berörd förtroendevald 
• Administratör Ledningsstöd  
• Lönecentrum 
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§ 191 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 representant och 1 ersättare till förbundsstämman med 
Svealands Kustvattenvårdsförbund 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ombud och ersättare vid förbundsstämmor med Svealands 
Kustvattenvårdsförbund för tiden efter 2023 års förbundsstämma till och 
med förbundsstämman för 2026 års förvaltning välja: 
 
Ombud 
Emma Lokander (M) 
 
Ersättare 
Filip Håkansson (C) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förbundet har som syfte att till sina medlemmar tillhandahålla ett regionalt 
system för miljöövervakning av Svealands kustvatten. Förbundet ska också 
så långt som möjligt ta fram underlag till aktörer som arbetar med åtgärder 
och med information påverka olika aktörer i en positiv riktning. 
 
Förbundets högsta beslutande organ är den årliga förbundsstämman som 
hålls i slutet av april. Till stämman inbjuds ombuden, ett ordinarie ombud 
och en ersättare från varje medlemsorganisation. Även styrelsens ledamöter 
deltar och därutöver är också beredningsgruppen inbjuden. Vid 
stämman hålls ett föredrag om aktuell kustvattenfråga och förbundets 
årsrapport presenteras. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 48/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Svealands Kustvattenvårdsförbund 
• Berörd förtroendevald 
• Administratör Ledningsstöd 
• Lönecentrum 
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§ 192 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 representant och 1 ersättare i stiftelsen Strömsbergs 
Industriminnen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att som representant och ersättare i Stiftelsen Strömsbergs Industriminnen 
under perioden 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 välja: 
 
Representant 
Erik Kolm (C) 
 
Ersättare 
Börje Wennberg (S) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen bildades 2003-12-16 med ett stort och avgörande insatskapital av 
Stora Enso. Enskilda, föreningar samt företag bidrog med kompletterande 
summor. 
 
Under året 2004 ombildas Föreningen Strömsbergs Industriminnen från att 
ha varit en interimistisk organisation för att förbereda bildandet av en 
stiftelse, till att bli en vän och stödförening för densamma, FSI blir FSIv det 
vill säga Föreningen Strömsbergs Industriminnesvänner. Det interimistiska 
ansvaret föreningen iklätt sig tillsammans med Stora Kopparbergets 
Bergslag AB för byggnader, mark och vatten tas nu över i sin helhet av 
stiftelsen. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 49/2022 
• Förslag till beslut 
• Nomineringar från gruppledare 

 
Beslutet skickas till 

• Stiftelsen Strömsbergs Industriminnen 
• Förtroendevald 
• Administratör Ledningsstöd 
• Lönecentrum 
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§ 193 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 representant till stiftelsen Eric Sahlström Institutet 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till representant till stiftelsen Eric Sahlström Institutet under perioden 1 
januari 2023 till och med 31 december 2026 välja: 
 
Representant 
Anna Ahlin (C) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Eric Sahlströms Institutet är ett nationellt center för traditionell 
musik och dans. Institutet bedriver utbildningar och kurser samt nätverk och 
projekt som stärker och utvecklar, synliggör och sprider genren folkmusik 
och dans. Särskild vikt läggs vid nyckelharpan och arbete med ungdomar.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 50/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Stiftelsen Eric Sahlström Institutet  
• Berörd förtroendevald 
• Administratör Ledningsstöd  
• Lönecentrum 
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§ 194 
Dnr KS/2022:436  

Val av 2 representanter i Ängskärs anläggningsråd, 
Upplandsstiftelsen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att som representanter i Ängskärs anläggningsråd, Upplandsstiftelsen under 
perioden 1 januari 2023 till  och med 31 december 2026 välja: 
 
Representanter  
Nils Arne Kastberg (KD) 
Lars-Olof Färnström (S) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Upplandsstiftelsen har arbetat aktivt i Uppsala län under 45 års tid. Våra 
medlemmar är region Uppsala och länets kommuner, som har och har haft 
stor betydelse för främjandet av naturvård, friluftsliv och barn/ungdom 
inom länet. 
 
Från och med 1 januari 2017 är Upplandsstiftelsen organisatoriskt 
placerade under Regionen Uppsala. Upplandsstiftelsen fortsätter dock vara 
en fristående ideell förening där regionen och kommunerna är medlemmar 
med en egen styrelse och en stämma. Verksamheten finansieras via region 
Uppsala, uppdrag, projektmedel och andra bidrag. 
 
Stiftelsen driver en mängd projekt, både för att främja naturvården och 
friluftslivet. Stiftelsen förvaltar 43 områden i länet på uppdrag, som ägare 
eller som arrendator. Syftet med skötseln av dessa områden är både god 
naturvård och att skapa attraktiva strövmarker och utflyktsmål i naturen. I 
några av dessa finns campingplats eller stugby. 
 
Upplandsstiftelsen ansvarar även för länets vandringsled, Upplandsleden, 
och för fyra kanotleder. Genom vår naturskola stimulerar vi lärare och 
klasser till mer uteverksamhet. En viktig del i arbetet är även att sprida 
kunskap om länets natur, naturvård och friluftsmöjligheter. Detta görs bland 
annat genom skrifter, foldrar, vår hemsida, appar och på Biotopia. 
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Beslutsunderlag 
• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 51/2022 
• Förslag till beslut 
• Nomineringar från gruppledare  

 
Beslutet skickas till 

• Ängskärs anläggningsråd, Upplandsstiftelsen 
• Berörda förtroendevalda 
• Administratör Ledningsstöd 
• Lönecentrum 
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§ 195 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 ombud och 1 ersättare till stämman samt val av 1 
ledamot i styrelsen för Leader Nedre Dalälven 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ombud och ersättare vid stämman samt ledamot till styrelsen i Leader 
Nedre Dalälven under perioden 1 januari 2023 till och med 31 december 
2026 välja: 
 
Ombud 
Carola Fredén (M) 
 
Ersättare 
Jonas Nyberg (S) 
 
Ledamot 
Erik Kolm (C) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nedre Dalälvsområdet ligger i gränstrakterna mellan de fyra länen Dalarna, 
Västmanland, Uppsala och Gävleborg och omfattar de sju kommunerna 
Säter, Hedemora Avesta, Sala, Heby, Tierp och Älvkarleby samt socknarna 
Österfärnebo i Sandvikens kommun och Hedesunda i Gävle kommun. Totalt 
har området 116 031 invånare med en befolkningstäthet på 13,3 personer 
per km2. 
 
Genom området rinner Dalälven, som berör alla nio kommuner. Älven är 
det som främst sammanlänkar området. Nedre Dalälvsområdet utgör på 
grund av att älven sträcker sig i öst-västlig riktning, topografiska, andra 
landskaps- och naturmässiga faktorer, samt klimatiska, den naturliga 
Norrlandsgränsen (Limes Norrlandicus). Särskilt utmärkande är de höga 
natur- och kulturvärdena. 
 
Leader Nedre Dalälvens insatsområden och övergripande mål är 

 Ett attraktivt område 
 Hållbara jobb 
 Livskraftiga verksamheter 
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Beslutsunderlag 
• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 52/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Leader Nedre Dalälven 3 
• Förtroendevald 
• Lönecentrum 
• Administratör Ledningsstöd 
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§ 196 
Dnr KS/2022:114  

Godkännande av entledigande och val av ny suppleant till 
styrelserna för Tierps Energi & Miljö AB samt TEMAB 
Fjärrvärme AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna Ann-Kristin Hillis (V) begäran om entledigande från sina 
uppdrag som suppleant i styrelserna för Tierps Energi & Miljö AB och 
TEMAB Fjärrvärme AB,  
 
att till ny suppleant i styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB under perioden 
19 december 2022 till och med bolagsstämman för 2022 års förvaltning 
välja Jörgen Pettersson (V), samt 
 
att till ny suppleant i styrelsen för TEMAB Fjärrvärme AB under perioden 
19 december 2022 till och med bolagsstämman för 2022 års förvaltning 
välja Jörgen Pettersson (V). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ann-Kristin Hilli har den 3 december 2022 inkommit med en begäran om 
entledigande från sina uppdrag i styrelserna för Tierps Energi & Miljö AB 
samt TEMAB Fjärrvärme AB. 
 
Yttrande 
Alexander Karlsson (V) yttrar sig.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Inkommen begäran om entledigande  

 
Beslutet skickas till 

• Berörda förtroendevalda 
• Tierps Energi & Miljö AB 
• TEMAB Fjärrvärme AB 
• Lönecentrum 
• Administratör Ledningsstöd 
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§ 197 
Dnr KS/2022:1043  

Tillsättandet av och uppdrag för tillfällig beredning - 
Ändamålsenliga lokaler, kostproduktion och likvärdig skolgång 
för grundskolans elever i Tierps köpings upptagningsområde 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tillsätta en tillfällig kommunfullmäktigeberedning,  
 
att fastställa uppdrag och tidsplan enligt nedanstående, samt 
 
att utse ledamöter, ersättare samt ordförande till beredningen:  
 
Ledamöter 
Lotta Carlberg (C)   
Daniel Blomstedt (M) 
Elin Åkerlund (KD) 
Peter Zoné (KD) 
Kristoffer Nordfors (L) 
Börje Wennberg (S) 
Ylva Skiöld (V) 
Maj-Louise Ljungmark (SD) 
Dennis Åkerlind (TList) 
Max Fredriksson (MP) 
 
Ersättare 
Marie-Louise Rindå (S) 
 
Ordförande 
Peter Zoné (KD) 
 
Reservationer 
Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), Marie-Louise Rindå (S), Benny 
Larsson (S), Robin Falk (S), Christina Holmström (S), Bengt-Olov Eriksson 
(S), Christina Svensson (S), Lars-Olof Färnström (S), Börje Wennberg (S), 
Gunnar Jansson (S), Oskar Nilsson (S), Andrea Nyberg (S), Ulf Andersson 
(S), Katarina Larsson (S) och Per Sangert (S) reserverar sig till förmån för 
egna yrkanden.  
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2022-12-13 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

99 
 

Alexander Karlsson (V), Agnetha Andersson (V) och Jörgen Pettersson (V) 
reserverar sig till förmån för Viktoria Söderlings (S) yrkanden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Barn och unga tillbringar en stor del av sin uppväxt i förskolans och skolans 
inom- och utomhusmiljöer, och miljöerna behöver därför vara 
ändamålsenliga utifrån deras perspektiv.  
 
Lokalerna på Centralskolan i Tierp har omfattande renoveringsbehov. I 
lokalerna inryms Centralskolans 498 elever i årskurs F-9, grundsärskolans 
32 elever i årskurs 1-9 och anställda. På Centralskolan finns också ett 
tillagningskök som förser kommunala verksamheter i Tierp, Kyrkbyn och 
Månkarbo med mat. Det är viktigt att elever och anställda i kommunens 
verksamheter har tillgång till ändamålsenliga lokaler. 
Enligt kommunens vision ska eleverna i Tierps kommuns skolor erbjudas en 
kvalitativ och jämlik skolgång. Enligt skollagen ska skolan vara likvärdig 
och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet. I Tierps kommun 
finns det idag en utbredd skolsegregation då skolresultatet i grundskolan och 
andel som är gymnasiebehöriga skiljer sig väsentligt mellan områdena. Det 
finns ett starkt samband mellan socioekonomisk bakgrund och skolresultat.  
 
Beslutsmotivering 
Det finns behov av en långsiktig lösning. För att ta fram ett underlag till 
beslut föreslås en tillfällig fullmäktigeberedning tillsättas som får arbeta 
fram ett förslag. Förslaget behöver omfatta ändamålsenliga lokaler för 
grundskolans anställda och elever i Tierps köpings upptagningsområde. 
Förslaget behöver ta hänsyn till att eleverna i Tierps köpings 
upptagningsområde ska erbjudas en kvalitativ och likvärdig skolgång, utan 
skolsegregation. Det behöver också finnas ett förslag till en långsiktig 
lösning för kostproduktionen som idag sker i Centralskolans tillagningskök.  
 
Uppdrag 
Beredningens uppdrag är att ta fram ett förslag på en långsiktig lösning 
gällande: 
 

- lokaler för grundskolans anställda och elever i Tierps köpings 
upptagningsområde 

- en kvalitativ och likvärdig skolgång, utan skolsegregation, för 
eleverna i Tierps köpings upptagningsområde 

- kostproduktionen som idag sker i Centralskolans tillagningskök  
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Metod 
Arbetet med tillfälliga beredningar ska följa ”Vägledning för tillfälliga 
fullmäktigeberedningar”. I det här fallet behöver frågan hanteras skyndsamt, 
därför frångår arbetet vägledningen i vissa delar.  
Ledamöterna i beredningen har ansvar för att löpande förankra beredningens 
arbete i respektive partigrupp. 
I arbetet behöver det tas hänsyn till befolkningsprognoser och planerad 
byggnation av nya bostäder. 
 
Omfattning 
Det pågår arbete på verksamhetsnivå med att hitta lösningar på kort sikt 
gällande lokalerna i Centralskolan. Fullmäktigeberedningens arbete ska 
resultera i ett förslag till långsiktig lösning på övergripande nivå. Det 
beredningen kommer fram till kommer även att få betydelse för vilka 
åtgärder som genomförs på kort sikt. Därav kommer beredningen behöva 
arbeta mer intensivt under en kortare tidsrymd. 
Uppdraget berör grundskolorna i Tierps köping och deras 
upptagningsområde. För att hitta lösningar kan det bli aktuellt att se över 
upptagningsområdet. 
 
Sammansättning 
Beredningen består av nio stycken ledamöter, en från varje parti 
representerat i kommunfullmäktige. Utöver det en ordförande samt en 
ersättare. Ersättaren representerar oppositionen.  
 
Resurser 
Resurser för: 

- Beredningens sammanträdestimmar och inläsningstid inför 
sammanträden 
- Genomförande av intressentdialoger 
- Utredningar 
- Sekreterare  
- Utredarresurser  
- Övriga kringkostnader av mindre karaktär 

 
Tidsplan 
Uppdraget ska redovisas på kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2023. 
Den snäva tidsplanen göra att det i perioder kan innebära täta möten och att 
inläsningstiden inför mötena ibland blir kortare än vad den är i vanliga fall. 
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Förslag på tidsplan för beredningens arbete är följande: 
 

 
En mer utförlig beskrivning av uppdraget finns i en separat 
uppdragsbeskrivning. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beredningens fokus ska vara barnens behov i centrum. Eleverna har rätt till 
ändamålsenliga lokaler, en kvalitativ och likvärdig skolgång. Det behöver 
beaktas och genomsyra hela beredningens arbete. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar i hög grad till Agenda 2030s mål 10 Minskad ojämlikhet och 
mål 4 God utbildning för alla. Beslutet bidrar också till mål 3 God hälsa och 
välbefinnande och mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen. 
 
Följande delmål berörs:  

• 10.1 Verka för att alla barn och vuxna i 
utbildningsverksamheterna, oavsett ålder, kön, 
funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller 
ekonomisk eller annan ställning ska behandlas lika. 

• 10.3 Motverka utanförskap och öka allas upplevda trygghet 
och hälsa.  

• 10.5 De socioekonomiska skillnaderna ska minska. En 
minskad segregation bidrar till delmålet. 

• 4.2 Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god 
kvalitet som leder till relevanta och ändamålsenliga 
kunskaper. 

• 3.4 Kommuninvånarnas självskattade hälsa ska öka och 
skillnaderna mellan grupper och individer ska minska. 

• 16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet 
och utveckling ska öka. 

 
Beslutet kopplar också till följande särskilda uppdrag: 
6.2.b Fokus på tidiga insatser och förebyggande arbete för högre resultat.  
Åtgärder för att bryta segregation får en förebyggande effekt. 
6.7.b Öka attraktiviteten för Tierps kommun som arbetsgivare.  
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Ändamålsenliga och fungerande lokaler är en del av arbetet med att behålla 
och rekrytera kompetens. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Se rubriken ”Resurser” ovan.  
 
Beredningen förfogar över del av de ekonomiska resurser som finns inom 
kommunfullmäktiges befintliga budget. Kostnader för eventuellt externa 
personers medverkan kan tillkomma. Medverkan i beredningen behöver 
prioriteras av sakkunniga och utredare inom organisationen.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar att avslå förslaget att tillsätta en tillfällig 
kommunfullmäktigeberedning,  
 
att fastställa uppdrag och tidsplan enligt nedanstående, samt 
 
att utse ledamöter, ersättare samt ordförande till beredningen. 
 
Ändringsyrkande  
Om Viktoria Söderlings (S) avslagsyrkande faller yrkar hon att 
beredningens uppdrag ändras till:  
” Beredningens uppdrag är att ta fram ett förslag på en långsiktig lösning 
gällande: 

- lokaler för grundskolans anställda och elever i Tierps köpings 
upptagningsområde för att lösa den akuta situationen 

- lokaler för grundskolans anställda och elever i Tierps kommun för 
att ha fram en lokalförsörjningsplan  

- en kvalitativ och likvärdig skolgång, utan skolsegregation, för 
eleverna i Tierps kommun 

- kostproduktionen som idag sker i Centralskolans tillagningskök”  
 
Tilläggsyrkande  
Mio Tastas Viktorsson (TList) yrkar att uppdraget också ska innefatta 
tillfälliga lösningar för grundskolan i Örbyhus tills det att nya permanenta 
lokaler är lösta. 
 
Bifall 
Sara Sjödal (C), Klas Jakobsson (SD) och Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till 
liggande förslag.  
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Alexander Karlsson (V) och Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till Viktoria 
Söderlings (S) yrkanden.  
 
Avslag 
Sara Sjödal (C), Mio Tastas Viktorsson (TList) och Lotta Carlberg (C) yrkar 
avslag till Viktoria Söderlings (S) yrkanden.  
 
Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till Mio Tastas Viktorssons (TList) 
tilläggsyrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings 
(S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
liggande förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings 
(S) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
liggande förslag.  
 
Ordförande ställer proposition på avslag eller bifall till Mio Tastas 
Viktorssons (TList) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå tilläggsyrkandet.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges presidium § 3/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Uppdragsbeskrivning - Ändamålsenliga lokaler, kostproduktion och 

likvärdig skolgång för grundskolans elever i Tierps köpings 
upptagningsområde 

 
Beslutet skickas till 

• Chef kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 198 
Dnr KS/2022:299, KS/2022:1, KS/2022:114, KS/2022:73  

Inkomna beslut och skrivelser 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I utskicket av handlingar till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
bifogas inkomna beslut och skrivelser som bedöms vara av intresse för 
politiken.  
 
Inkomna inbjudningar till utbildningar, kurser och konferensen läggs 
löpnade på Insidan i gruppen Utbildningar, kurser och konferenser. Samtliga 
ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige har tillgång till gruppen samt 
eget ansvar att bevaka de inbjudningar som publiceras.  
 
Protokoll från kommunfullmäktiges beredningar finns att läsa på 
kommunens hemsida.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Bifogade inkomna beslut och skrivelser 
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§ 199 
Dnr KS/2022:114  

Val av ersättare för förtroendevald vid föräldraledighet 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att bevilja Viktoria Söderlings (S) föräldraledighet under perioden 1 februari 
2023 till och med 31 mars 2023,  
 
att under ovanstående period utse Matilda Svahn (S) att ersätta Viktoria 
Söderling (S) i uppdraget som 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen,  
 
att under ovanstående period utse Matilda Svahn (S) att ersätta Viktoria 
Söderling (S) i uppdraget som ersättare i lönenämnden,  
 
att under ovanstående period utse Matilda Svahn (S) att ersätta Viktoria 
Söderling (S) i uppdraget som ersättare i IT-nämnden, samt 
 
att under ovanstående period utse Matilda Svahn (S) att ersätta Viktoria 
Söderling (S) i uppdraget som oppositionsråd.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Viktoria Söderling (S) har anmält att hon önskar vara föräldraledig från och 
med den 1 februari 2023 till och med 31 mars 2023. 
 
Enligt kommunallagen 4 kap. 18 § får kommunfullmäktige bestämma att 
förtroendevalda för sina uppdrag ska få ekonomiska förmåner och andra 
förmåner som svarar mot de löne- och anställningsvillkor som gäller för 
dem som är anställda hos kommunen. 
 
Enligt reglementet Ersättning till Tierps kommuns förtroendevalda har 
förtroendevalda med ett grundarvode om minst 40 % äger rätt att vara 
föräldralediga. Vid föräldraledighet eller sjukdom som är en månad eller 
längre kan ersättare för den förtroendevalda utses. 
 
Yttrande 
Jonas Nyberg (S) yttrar sig.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
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Beslutet skickas till 
• Berörda ledamöter 
• Lönecentrum 
• Administratör Ledningsstöd  
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§ 200 
Dnr KS/2022:436  

Val av en ledamot och en ersättare till Överförmyndarnämnden i 
Uppsala län 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ledamot och ersättare till Överförmyndarnämnden i Uppsala län 
under perioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 välja: 
 
Ledamot 
Lotta Carlberg (C) 
 
Ersättare 
Marielle Bredberg (S) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Överförmyndarnämnden är en gemensam överförmyndare för samtliga 
kommuner i Uppsala län. 
 
Överförmyndarnämnden kontrollerar att förmyndare, gode män och 
förvaltare gör sitt jobb korrekt. Syftet är att omyndiga barn eller myndiga 
personer som inte själva kan ta hand om sig, inte ska missgynnas 
ekonomiskt eller rättsligt. Överförmyndarnämnden ger tillstånd till olika 
rättshandlingar och ansöker hos tingsrätten om godmanskap eller 
förvaltarskap för en person. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nominering 

 
Beslutet skickas till 

• Överförmyndarnämnden i Uppsala län 
• Berörda förtroendevalda 
• Administratör ledningsstöd 
• Lönecentrum 
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