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Tid och plats  21 mars 2023, kl.13:45 - 16:21, ajournering 14:45-15:05,  i Stora och 
lilla A-salen, kommunhuset, Tierp 

Paragrafer § 73 - § 99 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2023-03-24  Anslaget tas ner: 2023-04-14  

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Matilda Svahn 

Beslutande  Sara Sjödal (C), Ordförande  
Emma Lokander (M), 1:e vice 
ordförande 
Erik Kolm (C) 
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) 
Filip Håkansson (C) 
Sara Nordfors (L) 
 

Lars-Olof Färnström (S) 
Jonas Nyberg (S) 
Matilda Svahn (S)  
Marie-Louise Rindå (S) 
Benny Larsson (S) 
Agnetha Andersson (V) 
Joakim Larsson (SD) 
Jan Jansson (SD) 
Maj-Louise Ljungmark (SD) 

   

Ersättare Yaqub Ahmed (C) §§ 73-74, 76-86, 99, 
96 
Jessica Tindre Falk (M) 
Lisbeth Piatos (V) 
 
 

Lars-Ola Sandström (SD) 
Veronica Mattsson (SD) 

Mötessekreterare Pontus Stålberg 
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Övriga närvarande Helena Carlsson, kommundirektör 
Veikko Niemi, ekonomichef 
Per Angemo, utbildningschef § 96 
Annica Lagman, verksamhetschef Utbildning § 96 
Kent Bingström, bygglovshandläggare § 76 
Linda Isaksson Vestberg, enhetschef Familjestödsenheten § 76 
Ulrica Stjerngren, verksamhetschef Vård och omsorg § 75, 87, 95 
Anita Rönnback, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 75 
Emma Haglöf, medicinskt ansvarig för rehabilitering § 75 
Kristina Hadziresic, verksamhetschef Kultur och fritid § 74 
Johanna Kastenholm, chef Ledningsstöd § 74 
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  
 

 
 Upprop   
 
 Val av justerare   
 
§ 73 Godkännande av föredragningslistan KS/2023:49  
 
§ 74 Kartläggning och nulägesanalys av 

fritidsgårdar 
KS/2022:425  

 
§ 75 Patientsäkerhetsberättelse 2022 KS/2023:166  
 
§ 76 Internkontroll av delegationsbeslut - 

redovisning av de 2 slumpmässigt valda 
besluten på förra sammanträdet 

KS/2023:54  

 
§ 77 Inkomna beslut och skrivelser KS/2023:68, 

KS/2023:1, 
KS/2023:113 

 

 
§ 78 Inkomna beslut och skrivelser - 

Samhällsbyggnad 
KS/2023:68  

 
§ 79 SEKRETESS Anmälan av beslut fattade 

med kompletterande beslutsrätt av 
förordnade ledamöter 

KS/2023:41  

 
§ 80 Förlängning av markanvisningsavtal, 

del av Tierp 1:1 
EDP-2021-568  

 
§ 81 Slutredovisning av investerings-och 

exploateringsprojekt 
KS/2023:224  

 
§ 82 Uppmaning till riksdagens Miljö- och 

jordbruksutskott angående strömming 
KS/2023:231  

 
§ 83 Antagande av ny detaljplan DP 1074 - 

Verkstadsgatan 
EDP 2022.539  

 
§ 84 SEKRETESS Behandling i öppna 

former enligt 4 kap 1 § SoL 
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§ 85 SEKRETESS Behandling i öppna 
former enligt 4 kap 1 § SoL 

  

 
§ 86 SEKRETESS Behandling i öppna 

former enligt 4 kap 1 § SoL 
  

 
§ 87 Revidering av riktlinjer inom vård och 

omsorg 
KS/2023:147  

 
§ 88 Avtal om byggnation av ny brandstation KS/2023:268, 

KS/2021:958 
 

 
§ 89 (KF) Revidering av lokala 

ordningsföreskrifter 
KS/2022:915  

 
§ 90 (KF) Redovisning av ej verkställda 

beslut kvartal 4 2022 utskottet Barn, 
utbildning och kultur 

KS/2022:315  

 
§ 91 (KF) Redovisning av ej verkställda 

beslut kvartal 4 2022 utskottet Arbete 
och omsorg 

KS/2022:315  

 
§ 92 (KF) Ombudgetering driftbudget 2023 KS/2023:150  
 
§ 93 (KF) Förlängning av 

Renhållningsordning 
KS/2022:874  

 
§ 94 (KF) Förlängning av Avfallsplan KS/2022:971  
 
§ 95 (KF) Taxa för service och tjänster inom 

vård och omsorg 
KS/2023:148  

 
§ 96 (KS) Initiativärende - Frigör utrymme i 

Örbyhus skola genom att hitta tillfälliga 
lokaler för förskolan 

KS/2023:277  

 
§ 97 (KS) Överklagat bygglovsbeslut 2022-

06-28, TK-2022-1005-11 avseende 
nybyggnad av enbostadshus och 
tvåbostadshus 

EDP 2022-
1005 

 

 
§ 98 (KS) Överklagan - Laglighetsprövning 

enligt kommunallagen, Mål nr 1439-23 
KS/2023:286  

 
§ 99 (KS) Redovisning av delegationsbeslut KS/2023:54  
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§ 73 
Dnr KS/2023:49  

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

- Ärende 29, (KS) Redovisning av delegationsbeslut, läggs till på 
föredragningslistan.  

- Ärendena behandlas i följande ordning: 
Ärende 3, 6, 29, 4, 26, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 5, 17, 25, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 
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§ 74 
Dnr KS/2022:425  

Kartläggning och nulägesanalys av fritidsgårdar 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna presentationen av den kartläggning av fritidsgårdarna som har 
genomförts. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten kvalitet och strategisk utveckling har fått i uppdrag att göra en 
genomlysning av kommunens fritidsgårdar. Syftet med översynen var att 
belysa fritidsgårdarnas uppbyggnad i kommunen och parallellt åskådliggöra 
deras kapacitet i praktiken. Målsättningen med översynen var att upptäcka 
delar i fritidsgårdsverksamheten som fungerar bra men i synnerhet 
identifiera de delar som behöver utvecklas och förbättras. I samband med 
genomlysningen har det gjorts digitala intervjuer med personal på respektive 
fritidsgård, studiebesök i varje fritidsgård samt i samband med 
studiebesöken förts samtal med personal och besökare. 
 
Barnrättskonsekvenser 
En genomlysning av fritidsgårdarnas kvalitet och kapacitet bedöms vara 
gynnsam för barn och unga eftersom eventuella kvalitetsbrister i 
verksamheterna lyfts fram och förtydligas. I samband med genomlysningen 
har även fritidsgårdarnas besökare intervjuats. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Beslut utskottet Barn, ungdom och kultur §15 (KS) Kartläggning 

och nulägesanalys av fritidsgårdar 
 

Beslutet skickas till 
• Verksamhetschef kultur och fritid 
• Enhetschef kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 75 
Dnr KS/2023:166  

Patientsäkerhetsberättelse 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna rapporteringen av patientsäkerhetsberättelsen 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 
patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att 
öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet 
med att förbättra patientsäkerheten. 
 
Det pågår ett ständigt förbättringsarbete för att skydda patienter från att 
skadas när de får vård. Sveriges kommuner och regioner har tillsammans 
med Socialstyrelsen gemensamt beslutat att systematiskt arbeta för att 
minska antalet vårdskador genom en nationell satsning för ökad 
patientsäkerhet. 
I Tierps kommun ges kommunal hälso- och sjukvård inom äldreomsorg, 
funktionshinderomsorg (LSS) samt hemsjukvård. Systematiska arbetssätt 
för att förebygga risken för vårdskador och helhetssyn är kärnan i allt 
patientsäkerhetsarbete. 
Pandemin med covid-19 har varit i fokus ännu ett år och arbetet med att 
förhindra smittspridning har varit ständigt pågående även under 2022.  De 
covid-utbrotten vi hade och den periodvis höga smittspridningen bland 
personal medförde stora utmaningar i form av omfattande smittspårningar, 
provtagningar och tillsättandet av vikarier.  
Nya tjänster har tillkommit under våren som har gett oss goda 
förutsättningar för att arbeta mer systematiskt med kvalitetsförbättrande 
åtgärder för att säkerställa en god patientsäkerhet: Medicinskt ansvarig för 
rehabilitering, MAR, samt Specialistsjuksköterska med ansvar för 
kvalitetsutveckling.  
En nulägesanalys enligt SKRs nationella handlingsplan för ökad 
patientsäkerhet har genomförts under året. Den identifierade några 
utvecklingsområden som vi kommer att arbeta med under kommande år.   
Under året har en del extra utbildningar hållits för alla professioner. Chefer 
har utbildats i patientsäkerhet. Sjuksköterskor har utbildats i klinisk 
bedömning och omvårdnadspersonalen har utbildats inom psykisk hälsa.  
Alla enheter har arbetat intensivt för att hitta hållbara strukturer för 
teamsamverkan kring riskbedömningar och avvikelsehantering.  
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Resultatet från kvalitetsregistret Senior Alert visar på en förbättring mot 
tidigare år, men vi har en bit kvar till målet framför allt inom ordinärt 
boende. Det samma gäller för registreringarna i palliativa registret och där 
ser vi tyvärr ett något sämre resultat gällande antal genomförda 
brytpunktssamtal.  
BHK-mätningar (kontroll av följsamhet till hygienregler) visar på 
varierande resultat. Vissa enheter har kommit igång bra medan andra 
enheter inte har kommit igång alls. Ett arbete vi måste fortsätta med under 
2023. 
 
Anita Rönnback (MAS) har fått i uppdrag att göra vissa justeringar och 
förtydliganden i Patientsäkerhetsberättelsen som uppmärksammades i 
samband med utskottets sammanträde. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet Arbete och omsorg §15 (KS) 
Patientsäkerhetsberättelse 2022 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Patientsäkerhetsberättelse 2022 

 
Beslutet skickas till 

• Vård och omsorg verksamhetschef 
• MAS medicinskt ansvarig sjuksköterska 
• MAR medicinskt ansvarig för rehabilitering 
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§ 77 
Dnr KS/2023:68, KS/2023:1, KS/2023:113  

Inkomna beslut och skrivelser 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I utskicket av handlingar till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 
bifogas inkomna beslut och skrivelser som bedöms vara av intresse för 
politiken.  
 
Inkomna inbjudningar till utbildningar, kurser och konferensen läggs 
löpande på Insidan i gruppen Utbildningar, kurser och konferenser. Samtliga 
ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen har tillgång till gruppen samt 
eget ansvar att bevaka de inbjudningar som publiceras. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Bifogade inkomna beslut och skrivelser 
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§ 78 
Dnr KS/2023:68  

Inkomna beslut och skrivelser - Samhällsbyggnad 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I utskicket av handlingar till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 
bifogas beslut och skrivelser inkomna till Tillväxt och samhällsbyggnad och 
bedöms vara av intresse för politiken. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Bifogade inkomna beslut och skrivelser - Samhällsbyggnad 
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§ 80 
EDP-2021-568  

Förlängning av markanvisningsavtal, del av Tierp 1:1 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förlänga markanvisningen på område C i Triangelparken till R E Equity 
Fund AB till och med 2024-06-30 enligt bifogat avtal. 
 
Sammanfattning av ärendet 
R E Equity Fund AB har idag ett markanvisningsavtal på område C i 
Triangelparken som gäller till och med 2023-11-30. Med anledning av 
nuvarande omvärldssituation med höjda priser på byggmaterial, längre 
leveranstider, ökad inflation och räntebild samt svårigheter med finansiering 
önskar byggherren ytterligare tid för projektering. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 11.1, Verka för fullgoda och 
ekonomiskt överkomliga bostäder för alla och delmål 11.3, Skapa 
inkluderande tätortsmiljöer som erbjuder god tillgång till grönområden och 
offentliga platser och som ger möjlighet att ta sig fram säkert som gång- 
och cykeltrafikant enligt Agenda 2030 i Tierps kommun. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förlängning av markanvisningsavtalet innebär att likvid samt 
resultatförutsättningarna enligt Plan för Tierps kommuns ekonomi och 
verksamhet 2023-2025 enligt Avsnitt 7.3 Investeringsbudget samt Bilaga 6 
Nettoexploatering och tomtförsäljning med en resultatpåverkan om ca 17,5 
miljoner kronor skjuts på framtiden. Förlängning av markanvisningsavtalet 
innebär därmed att Exploateringsverksamheten kommer att få svårt att 
införliva ett resultat på 10 miljoner kronor enligt ramtilldelning avsnitt 7.2 
Driftbudget under 2023.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott §15 Förlängning av 
markanvisningsavtal, del av Tierp 1:1 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
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• Förlängning av markanvisningsavtal 
• Markanvisningsavtal från 2021 med bilagor 

 
Beslutet skickas till 

• Kommundirektör 
• Ekonomichef 
• Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
• Chef Förvaltning och Genomförande 
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§ 81 
Dnr KS/2023:224  

Slutredovisning av investerings-och exploateringsprojekt 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna bifogade slutrapporter och slutredovisningar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnad har lämnat in slutrapporter/slutredovisningar för följande 
investeringar/exploateringar. 
Io års avskriv 

Benämning Investeringsutgift Budget 
GC-väg Upplandia-Örbyhus 5 415 395 6 000 000 
GC-väg Tobo-Örbyhus 3 020 272 3 100 000 
GC-väg Strömbergsvägen 5 559 307 4 400 000 
Beläggningsprogram 2 981 233 3 000 000 
Bro Källstigen 3 454 261 3 600 000 
Inventarier Grundskolan 4 632 369  2 675 000 

 
 
Beslutsmotivering 
Rubriken kan tas bort om det är uppenbart omotiverat att ha den med. Det är 
viktigt att öppet redovisa skälen för beslutet för att det ska vara möjligt att 
förstå hur relevanta fakta har tolkats och värderats. Beslutsmotiveringen 
bidrar bland annat till att medborgare förstår varför ett visst beslut har tagits. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet att godkänna bifogade slutrapporter och slutredovisningar har inga 
barnrättskonsekvenser. Några av projekten har specifikt bidragit till positiva 
effekter för barn och unga. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott §16 Slutredovisning av 
investerings-och exploateringsprojekt 

• Slutredovisning GC väg Upplandia-Örbyhus 
• Slutredovisning GC väg Tobo-Örbyhus 
• Slutredovisning GC väg Strömsbergsvägen 
• Slutredovisning Beläggningsprogram 
• Slutredovisning Bro Källstigen 
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• Inventarier Grundskolan 
 
Beslutet skickas till 

• Chef Samhällsbyggnad 
• Utbildningschef 
• Chef Förvaltning och genomförande 
• Ekonomienheten 
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§ 82 
Dnr KS/2023:231  

Uppmaning till riksdagens Miljö- och jordbruksutskott angående 
strömming 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ställa sig bakom det framtagna faktaunderlaget och sända det till 
riksdagens Miljö- och jordbruksutskott, samt 
 
att uppmana riksdagens Miljö- och jordbruksutskott att skyndsamt agera för 
att  

- pausa det storskaliga industrifisket i Bottenhavet för att låta 
strömmingen återhämta sig 

- skapa flertalet större fredningsområden där strömmingen övervintrar 
i Bottenhavet för att skydda fiskens reproduktionsförmåga 

- framtida fiskekvoter utgår från hur den biologiska mångfalden kan 
stärkas i havet och hur olika strömmingsbestånd kan bevaras 

- Sverige tar initiativ till att minska fiskekvoterna, exempelvis 
tillsammans med Finland 

 
Sammanfattning av ärendet 
Inom projektet Ekosystembaserad havsförvaltning i Södra Bottenhavet har 
ett faktaunderlag om strömmingens situation tagits fram. Faktaunderlaget 
samlar befintlig forskning och data som visar på den akuta situation som 
strömmingen och våra lokala yrkesfiskare står inför. Sammanställningen är 
tänkt att användas som underlag för beslutsfattare och riktar sig till lokala 
och regionala politiker. 
 
Beslutsmotivering 
Strömmingen är akut hotad efter decennier av storskaligt industrifiske. Den 
bifogade sammanställningen av flera forskarrapporter är bara en av många 
sammanställningar som tydligt visar samma akuta läge. Samtliga bestånd av 
strömming är nu starkt hotade och riskerna är stora att delar av dem redan 
helt utrotats. Det gäller framförallt de bestånd som lever nära kusten och 
som i århundraden fiskats vid vår kust.  
 
Längs Tierps kust och längs hela Södra Bottenhavets kust är strömmingen 
en viktig fisk ur flera perspektiv. Förutom dess avgörande betydelse för det 
lokala och regionala marina livet är det småskaliga lokala fisket en viktig 
del av både kultur och arbetstillfällen. Den kollaps av strömmingsbeståndet 
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som nu pågår får oöverskådliga konsekvenser för näringsliv och 
lokalsamhällen längs kusten, men också för den biologiska mångfalden då 
strömmingen är en nyckelart för livet i havsmiljön. 
 
Gävle kommun fattade 2023-02-21 beslut att ställa sig bakom 
faktaunderlaget och skicka en uppmaning till riksdagens Miljö- och 
jordbruksutskott. Samtliga kustkommuner vid Södra Bottenhavet bör 
ansluta och skicka samma uppmaning till riksdagen för att uppmärksamma 
det stora behovet av handling. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas direkt av beslutet, men kan anses 
påverkas indirekt eftersom ett hållbart fiske och återuppbyggnad av 
livskraftiga fiskbestånd har en stor betydelse för framtida 
livsmedelsförsörjning.   
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till att uppnå det globala Agenda 2030 målet ”mål 2 Ingen 
hunger”, främst delmål 2.1 Tillgång till mat för alla samt delmål 2.3 
fördubbling av småskaliga livsmedelsproducenters produktivitet och 
intäkter. Beslutet bidrar också starkt till att uppnå det globala och lokala 
Agenda 2030 målet ”mål 14 Hav och marina resurser”, främst delmål 14.2 
Förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt samt 
delmål 14.3 Verka för stärkta fiskpopulationer. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Faktaunderlag Strömming i Södra Bottenhavet 2023-02-17 
• Gävle kommuns uppmaning till riksdagens Miljö- och 

jordbruksutskott 
 
Beslutet skickas till 

• Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott 
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§ 83 
EDP 2022.539 

Antagande av ny detaljplan DP 1074 - Verkstadsgatan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta ny detaljplan DP 1074 – Verkstadsgatan, för fastigheten Vallskoga 
1:131 och del av fastigheten Vallskoga 1:120, i enlighet med plan- och 
bygglagen 5 kap. 27 §. 
 
Beslutsunderlag  

• Beslut utskottet Samhällsbyggnad §37 Antagande av ny detaljplan 
DP 1074 - Verkstadsgatan 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Plankarta (2023-03-06) 
• Planbeskrivning (2023-03-06) 
• Samrådsredogörelse (2023-01-13) 
• Granskningsutlåtande (2023-03-06) 
• Undersökning och betydande miljöpåverkan (2022-08-10) 
• Fastighetsförteckning (Upprättad 2022-05-27, uppdaterad 2023-01-

13) 
 
Beslutet skickas till  

• Medborgarkansliet för expediering till sökande med flera 
• Plankontoret 
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§ 87 
Dnr KS/2023:147  

Revidering av riktlinjer inom vård och omsorg 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet så att det kan beredas genom dialog med 
kommunala rådet för funktionshinderfrågor och kommunala pensionärsrådet 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg 
2022. De ses nu över för att vara relevanta och för att tydliggöra vissa 
områden. I riktlinjerna anges principer för avgifter, avgiftsberäkning, 
fakturering och regler vid frånvaro.  
Förändringar, tillägg eller förtydliganden föreslås för följande områden: 

• Tas bort: Avgift till Svenska kyrkan eller andra trossamfund ska inte 
räknas in i förbehållsbeloppet. Anledning: I Tierps kommun finns 
beslut att endast begravningsavgiften ska ingå i skatteberäkningen. 
Andra avgifter till kyrkan ligger i den enskildes intressen och ska 
betraktas som andra frivilliga medlemsavgifter.  

• Justeringar i stycke gällande förbehållsbelopp, minibelopp och 
individuell prövning av belopp görs för att följa socialstyrelsens 
senaste meddelandeblad om avgifter inom vård och omsorg.  

• Stycken från dokumentet taxa angående insatser enligt LSS flyttas 
till riktlinjen då innehållet är mer relevant i en riktlinje.  

• Tas bort: För resa med kommunens bilar ska avgift motsvara 
kommunens interna milkostnad. Avgiften ska delas lika mellan 
samtliga som deltar på resan, inklusive kommunens medföljande 
personal. Anledning: det är inte tillåtet att ta betalt för milkostnad 
utan trafiktillstånd.  

• Förtydligande ang. avgifter för medboende/parboende och elevhem 
görs.  

 
Beslutsmotivering 
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling vid 
handläggning, beräkning och uttag av avgifter. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Revideringen av dessa riktlinjer ger ingen anmärkningsvärd förändring i 
jämförelse med tidigare riktlinje.  
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Mål och uppdrag 
- Beslutet bidrar till delmål 16.2 kommunens verksamheter ska vara 

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

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande  
Benny Larsson (S) yrkar att återremittera ärendet så att det kan beredas 
genom dialog med kommunala rådet för funktionshinderfrågor och 
kommunala pensionärsrådet. 
 
Bifall 
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till Benny Larssons (S) yrkande. 
 
Avslag 
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) yrkar avslag till Benny Larssons (S) 
yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om det 
ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 
avgöras idag. 
 
Benny Larsson (S) begär omröstning. 
 
Beslutsgång omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: 

 Den som vill bifalla att ärendet avgörs idag röstar ja 
 Den som vill bifalla Benny Larssons (S) yrkande om återremiss 

röstar nej 
 
Omröstning verkställs och kommunstyrelsen beslutar att återremittera 
ärendet enligt Benny Larssons (S) yrkande (Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Resultat: 
Ja – 6 röster 
Nej – 9 röster 
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Beslutsunderlag 
• Beslut utskottet Arbete och omsorg §10 Revidering av riktlinjer 

inom vård och omsorg 
• Tjänsteutlåtande 
• Förslag till riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg för insatser 

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

 
Beslutet skickas till 

• Verksamhetschef Vård och omsorg, VoO 
• Områdeschef bistånd VoO 
• Områdeschef funktionshindradeomsorgen VoO 
• Områdeschef äldreomsorgen VoO 
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§ 88 
Dnr KS/2023:268, KS/2021:958  

Avtal om byggnation av ny brandstation 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna förslagen till nya avtal för Skärplinge resp. Söderfors 
brandstationer. 
 
att godkänna nytt avtal för Knutby brandstation 
 
Sammanfattning av ärendet 
I Samverkansavtalet för den gemensamma räddningsnämnden står det att 
kommunerna ska följande angående nybyggnationer gällande: ”Fastigheter 
för verksamheten ägs av respektive kommun (eller hyrs in av respektive 
kommun) som sedan den gemensamma nämnden hyr. Kostnadsförändringar 
i samband med eventuell nybyggnation, omfattande ombyggnationer eller 
genomgripande renoveringar ska diskuteras av Kommunerna och avtalas 
separat. Av avtalet ska framgå hur finansieringen av såväl byggnation som 
löpande drift skall finansieras.” Detta avtal avser att reglera hur 
finansieringen av en ny brandstation, som ersätter nuvarande brandstation i 
Söderfors och Skärplinge, ska ske. 
 
Beslutsmotivering 
Tierps kommunfastigheter håller nu på att projektera brandstationer. 
Under samma period kommer Knutby brandstation att projekteras och 
byggas i Östhammars kommun men inte av TKAB. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet syftar till att säkerställa lokal närvaro av räddningstjänst i Söderfors 
och Skärplinge vilken bedöms gynna såväl barn som vuxna.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål  
11.6 Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög kvalitet 
och tillgänglighet i hela kommunen. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kostnadsuppskattning är 25 000 tkr (-10/+30%) för respektive projekt 
inklusive byggherrekostnader och tomt. Lokalytan bedöms till cirka 500 
kvm per brandstation. Hur stor stationen slutligen ska vara beslutar Tierps 
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kommun med bistånd av sakkunskap om verksamhetskrav från den 
gemensamma räddningsnämnden. Vid en investeringskostnad på cirka 25 
000 tkr bedöms årshyra till cirka 1 750 tkr per brandstation.  
 
Nuvarande årshyra för befintlig brandstation i Söderfors är 397 tkr, 
hyresökningen en ny station skulle medföra blir då således cirka 1 353 tkr 
 
Nuvarande årshyra för befintlig brandstation i Skärplinge är 240 tkr, 
hyresökningen en ny station skulle medföra blir då således cirka 1 510 tkr. 
 
Totalt blir det en hyresökning på 2 863 tkr per år. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande. 
• Avtalsförslag för brandstationen i Söderfors. 
• Avtalsförslag för brandstationen i Söderfors. 
• Avtalsförslag för brandstationen i Knutby. 
• KS beslut §31/2022 Lokalförändring - Skärplinge brandstation och 

Söderfors brandstation 
 
Beslutet skickas till 

• Ekonomienheten 
• Chef samhällsbyggnad 
• Räddningsnämnden 
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§ 89 
Dnr KS/2022:915  

(KF) Revidering av lokala ordningsföreskrifter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta Lokala ordningsföreskrifter för Tierps kommun med förslagna 
revideringar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 13 december 2022 nya lokala 
ordningsföreskrifter (KS/2022:915) vilka anmäldes till länsstyrelsen i 
Uppsala län i enlighet med 3 kap. 13 § ordningslagen (1993:1617).  
 
Länsstyrelsen beslutade den 21 december 2022 att upphäva föreskrifterna i 
följande delar. 

- 3 § andra stycket avseende naturreservatet Iggelbo,  
- 10 § första stycket avseende affischering,  
- 14 § avseende fyrverkerier och andra pyrotekniska varor,  
- 17 § tredje stycket avseende lösa hundar och  
- 22 § avseende överträdelse av lokal ordningsföreskrift i lokala 

ordningsföreskrifter 
 
3 § andra stycket och 17 § tredje stycket i föreskrifterna 
(naturreservatet Iggelbo samt lösa hundar) 
Länsstyrelsens motivering vad avser 3 § andra stycket och 17 § tredje 
stycket är att dessa punkter avser förhållanden som är eller kan vara 
reglerade i annan ordning och därför inte omfattas av kommunens 
föreskriftsrätt enligt 3 kap. 12 § ordningslagen.  
 
Eftersom länsstyrelsens bedömning får anses vara korrekt ska reglering 
gällande naturreservatet Iggelbo samt om lösspringande hundar således utgå 
från kommunens föreskrifter. För naturreservatet Iggelbo gäller därmed att 
hänvisning till reservatet i bilaga 2 ska strykas. I 17 § ska hela tredje stycket 
om lösspringande hundar strykas. 
 
10 § första stycket i föreskrifterna (affischering på träd) 
Vad avser föreskriften 10 § första stycket anser länsstyrelsen att 
bestämmelsen har en alltför vid tillämpning och att det är oklart på vilket 
sätt den syftar till att upprätthålla den allmänna ordningen. I detta fall 
hänvisar länsstyrelsen till 3 kap. 12 § ordningslagen som innebär att en 
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föreskrift inte får lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra 
obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.  
 
Eftersom ett generellt affischeringsförbud på samtliga träd i hela kommunen 
obestridligen inte kan anses vara befogat ska även denna punkt utgå från 
föreskrifterna. 
 
14 § i föreskrifterna (fyrverkeri och andra pyrotekniska varor) 
Länsstyrelsen har även upphävt 14 § fyrverkerier och andra pyrotekniska 
varor med hänvisning till 3 kap. 12 § ordningslagen.  
 
Användningen av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor kräver enligt 3 
kap. 7 § ordningslagen Polismyndighetens tillstånd om användningen med 
hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter 
innebär risk för skada på eller beaktansvärd olägenhet för person eller 
egendom. I en kommuns lokala ordningsföreskrifter kan denna bestämmelse 
kompletteras och då i viss utsträckning skärpas eller förtydligas vad gäller 
exempelvis plats.   
 
Det ska noteras att det i många av landets kommuner finns 
ordningsföreskrifter rörande fyrverkerier som är utformade på samma sätt 
som den upphävda paragrafen. Om detta beror på att andra kommuner inte 
har anmält sina föreskrifter till länsstyrelse är oklart. Enligt rättspraxis ska 
dock både geografiska och tidsmässiga begränsningar i föreskrifterna 
användas mycket restriktivt. Det framgår också av förarbetena till 
ordningslagen att ett sådant förbud eller en sådan tillståndsplikt som det här 
är fråga om förutsätter att förbudet begränsas till särskilt känsliga platser 
eller tidpunkter då människor eller egendom särskilt riskerar att skadas till 
följd av användandet av de pyrotekniska produkterna (prop. 1992/93:210 s 
123). 
 
Eftersom det inte kan anses särskilt påkallat saknar kommunen möjlighet att 
inskränka användningen av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor i  
kommunens samtliga detaljplanelagda områden. Inte heller kan 
användningen begränsas till ett fåtal tidpunkter på året som nyår eller 
valborg. Kommunen kan emellertid, i linje med bestämmelserna i 
ordningslagen, utforma en föreskrift som anger att fyrverkerier aldrig är 
tillåtna vid exempelvis vårdboenden eller andra särskilt utpekade känsliga 
platser. 
 
Mot denna bakgrund föreslås det att 14 § får denna lydelse. 
 
Det är förbjudet att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 
närmare än 200 meter från Tierps vårdcentrum. 
Övriga tillstånd och regler för fyrverkerier och pyrotekniska varor hanterar 
polismyndigheten. 
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22 § (Överträdelse av lokal ordningsföreskrift)  
Slutligen har länsstyrelsen upphävt 22 § som avser vilket straff som kan bli 
aktuellt vid överträdelse av lokal ordningsföreskrift. I 3 kap. 22 
ordningslagen anges att böter för brott mot ordningslagen kan utdömas vid 
såväl uppsåtlighet som oaktsamhet.  
 
Som Länsstyrelsen konstaterar så skulle kommunens föreskrift kunna tolkas 
som att oaktsamma överträdelser inte kan leda till straff. Eftersom en 
kommun inte får utfärda lokala ordningsföreskrifter som strider mot 
ordningslagenslagens bestämmelser eller införa inskränkningar eller 
undantag från ordningslagens regler annat än i skärpande syfte föreslås 
paragrafen ha följande utformning. 
 
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
  
22 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av dessa 
föreskrifter döms till penningböter enligt 3 kap 22 § 2 st. ordningslagen.  
 
I ordningslagen finns bestämmelser om föreläggande och förverkande. 
 
Övrigt 
Kommunens beslut att anta eller revidera 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 
Ändringarna i de lokala ordningsföreskrifterna medför inga ekonomiska 
konsekvenser. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott §17 Revidering av lokala 
ordningsföreskrifter 

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Lokala ordningsföreskrifter för Tierps kommun 

Beslutet skickas till 
• Kommunjurist 
• Chef KSU 
• Länsstyrelsen Uppsala län. 
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§ 90 
Dnr KS/2022:315  

(KF) Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2022 
utskottet Barn, utbildning och kultur 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2022.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har 
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när 
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon 
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut 
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
För perioden 1 oktober till 31 december 2022, kvartal 4, har det rapporterats 
totalt två (2) beslut enligt SoL för barn och unga. Ett av besluten har 
rapporterats som ej verkställt beslut och ett av besluten har rapporterats som 
verkställt beslut. 
 
Beslut som har rapporterats som ej verkställt: 

- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-08-30. Möte med 
föreslagen kontaktfamilj är planerat men har ställts in på grund av 
sjukdom. 
 

Beslut som har rapporterats som verkställt: 
- Kontaktperson enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-29. Anledning till 

dröjsmål är en generell svårighet i kommunen att hitta passande 
kontaktpersoner. 

 
Barnrättskonsekvenser 
Bedömningen är att barn och unga inte påverkas av den rapportering av ej 
verkställda beslut som görs till IVO. 
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Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet Barn, ungdom och kultur §14 (KF) Redovisning av 
ej verkställda beslut kvartal 4 BUoK 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

• Verksamhetschef, Individ och familj 
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§ 91 
Dnr KS/2022:315  

(KF) Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2022 
utskottet Arbete och omsorg 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2022. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2022 till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), 
SoL, eller beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre 
månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när ett tidigare 
rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon 
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett 
verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre 
månader. Den här rapporteringen avser samtliga LSS-beslut samt 
SoL-beslut för vuxna över 21 år. 
 
Det har rapporterats totalt 17 beslut enligt LSS och SoL till IVO för 
perioden 1 oktober till 31 december 2022, kvartal 4. 10 av besluten har 
rapporterats som ej verkställda, 6 av besluten som verkställda och 1 av 
besluten som avslutade. 
 
Ej verkställda beslut: 

- Bostad med särskild service enligt LSS. Beslutsdatum: 2022-01-17. 
Anledning till dröjsmålet var till en början att det inte fanns någon 
ledig bostad som motsvarade den enskildes behov och önskemål. 
Erbjudande om lägenhet i en gruppbostad gavs i augusti 2022 men 
den enskilde tackade då nej. 

- Bostad med särskild service enligt LSS. Beslutsdatum: 2022-05-10. 
Anledning till dröjsmål är att det inte har funnits en ledig lägenhet 
som har motsvarat den enskildes behov. Erbjudande om plats har nu 
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lämnats men den enskilde har ännu inte lämnat besked om den ska 
tacka ja eller nej. 

- Bostad med särskild service enligt LSS. Beslutsdatum: 2022-06-22. 
Den enskilde har blivit erbjuden lägenhet och har tackat ja men med 
anledning av att inflytt ännu inte har genomförts har beslutet 
rapporterats som ej verkställt. 

- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2022-07-26. 
Anledning till att beslutet inte verkställs är att den enskilde ännu inte 
vill påbörja någon verksamhet. 

- Särskilt boende enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-08-30. Anledning 
till dröjsmålet är att den enskilde har önskemål om ett specifikt 
boende som ännu inte har en ledig lägenhet. 

- Särskilt boende SoL. Beslutsdatum: 2022-09-08. Den enskilde har 
blivit erbjuden en lägenhet men då lägenheten behöver renoveras har 
inte inflytt kunnat göras och beslutet har rapporterats som ej 
verkställt. 

- Särskilt boende enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-02-15. Anledning 
till dröjsmål är att den enskilde har tackat nej till erbjuden plats vid 
tre tillfällen, senaste erbjudande gavs i oktober. Annan stödinsats ges 
som alternativ. 

- Särskilt boende enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-09-28. Anledning 
till dröjsmål är att det ännu inte finns en plats i boende som 
motsvarar den enskildes behov. 

- Korttidsboende enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-19. Anledning 
till dröjsmål är att den enskilde har tackat nej till erbjudande. 
Motiveringsarbete pågår.  

- Dagverksamhet enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-09-09. Anledning 
till dröjsmål är att den enskilde behöver lång introduktion innan 
insatsen kan påbörjas. 

 
Verkställda beslut: 

- Särskilt boende enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-01. Datum för 
verkställighet: 2022-11-11. 

- Särskilt boende enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-09-15. Datum för 
verkställighet: 2023-01-04. Beslutet har inte tidigare rapporterats 
som ej verkställt utan endast som verkställt men med fördröjning. 

- Bostad med särskild service enligt LSS. Beslutsdatum: 2022-06-15. 
Datum för verkställighet: 2023-01-02. 

- Bostad med särskild service enligt LSS. Beslutsdatum: 2022-01-17. 
Datum för verkställighet: 2022-12-01. 

- Ledsagarservice enligt LSS. Beslutsdatum: 2022-05-27. Datum för 
verkställighet: 2022-12-13. 

- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. 
Beslutet har rapporterats som ett ej verkställt beslut sedan 
beslutsdatum. Efter samtal med verksamhetschef inom vård och 
omsorg samt med områdeschef för bistånd har bedömningen gjorts 
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att beslutet är att betrakta som verkställt på det HVB-hem där den 
enskilde har vistats sedan beslutsdatum och beslutet rapporteras 
därför inte fortsättningsvis till IVO. 

 
Avslutat beslut: 

- Särskilt boende enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-03-10. Datum för 
avslut: 2022-11-11. Den enskilde har flyttat till sin hemort och 
beslutet avslutas. 

 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas av den rapportering som görs till IVO 
av ej verkställda beslut. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet Arbete och omsorg §14 Rapportering av ej 
verkställda beslut kvartal 4 2022 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

• Verksamhetschef, Vård och omsorg 
• Verksamhetschef, Individ och familj 
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§ 92 
Dnr KS/2023:150  

(KF) Ombudgetering driftbudget 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna föreslagna ombudgeteringar i driftbudgeten för 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2022 gjordes en ombudgetering mellan verksamheterna men alla 
konsekvenser av bla. borttaget av leasingavgifter för datorer kunde då inte 
beräknas. Dessutom måste budgettillskottet för Kyrkbyns skola fördelas 
mellan Förskola och Grundskola. Inom Äldreomsorgen och 
Funktionshindradeomsorgen har det beslutats att samla all HSL personal 
under ett och samma ansvar inom äldreomsorgen 7711. Till sista har 500 tkr 
hamnat fel hos Gemensam service men ska tillhöra Kommundirektören, 
detsamma gäller neddragningen av en ekonomtjänst under 2022 men från 
Kommundirektör till Gemensam service. 
 
Beslutsmotivering 
För att få rättvisande budgetar behöver dessa ombudgeteringar göras. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Detta är den ombudgetering som kommer att ske; 

 

Verksamhets 
kod

Verksamhet
Ej reglerat 

2022
Kyrkbyn

Tilldelade 
medel 
2023

Flytt av 
verksamhet 

ÄO/FHO
Ansvar
10 Kommundirektör 1 700 000 * 500 000
11 Gemensam service -287 000 ** -500 000
12 Medborgarservice -10 000
13 Samhällsbyggnad -70 000
46 Kultur och fritid -575 000
65 Förskola -100 000 -3 100 000
66 Grundskola -673 000 3 100 000
67 Gymnasieskola 300 000
76 VoO Bistånd 0
77 Områdeschef ÄO -150 000 3 505 479
78 Funktionshindradeomsorg -50 000 -3 505 479
88 Individ och familjeomsorg -85 000
Totaler 0 0 0 0
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Kommunens resultat kommer inte att påverkas av denna ombudgetering.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott §18 Ombudgetering 
driftbudget 2023 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

• Ekonomienheten 
  

Detta är en slutreglering av förändringar av budgetbeloppen som inte reglerades förra året.
Neddragning av en ekonom, Hyresförhandlingen, Leasingavgifterna för IT.

* Aveser - 300 ekonom + hyresförhandling + 500 ej reglerat mellan Gem.service och KD
** Avser + 300 ekonom - 500 ej reglerat GEM/KD, -587 Leasingavgifter, mm.
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§ 93 
Dnr KS/2022:874  

(KF) Förlängning av Renhållningsordning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förlänga giltighetstiden för beslut om Renhållningsordning, KF § 
160/2022, till och med 31 december 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För varje kommun ska det, enligt 15 kap. 41§ Miljöbalken, finnas en 
renhållningsordning. Renhållningsordningen ska innehålla två delar, dels 
kommunens lokala föreskrifter och bestämmelser om avfallshantering och 
dels kommunens avfallsplan.  
Renhållningsordningen är ett komplement till gällande lagstiftning på 
området och utgör ett verktyg för att styra hur avfall ska hanteras medan 
avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för hanteringen. 
 
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. Arbete med framtagande av förslag till 
renhållningsordning har pågått under 2022 och arbetet med avfallsplanen 
påbörjades under 2023. 
 
Kommunens nu gällande renhållningsordning antogs 2018 och gällande 
avfallsplan antogs 2020. Under 2020 trädde en ny avfallsförordning i kraft 
(Avfallsförordning (2020:614)), en förordning som även ändrats per 2023-
01-01.  
I arbetet med att ta fram nytt förslag till avfallsplan har det framkommit att 
förändringarna i förordningen och de föreskriva momenten som måste 
utföras i framtagandet av planen är mer omfattande än vad som först antogs. 
Detta föranleder att tidsplanen för framtagande av förslag till ny avfallsplan 
behöver förlängas.  
Eftersom avfallsplanen är en del av renhållningsordningen behöver även 
tidplan för framtagande av förslag till ny renhållningsordning förlängas, 
detta för att säkerställa att de mål och åtgärder som anges i avfallsplanen 
speglar de lokala föreskrifter som anges i renhållningsordningen. 
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Beslutsmotivering 
Kommunfullmäktiges beslut om förlängning av renhållningsordning, KF § 
160/2022, är giltigt t.o.m. 2023-06-30. 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. 2023-12-31. Arbetas 
det nya förslaget fram och beslutas innan årsskiftet 2023/2024 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. 
 
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 utskottet Samhällsbyggnad §34 (KF) Förlängning av 
Renhållningsordning 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Beslut om förlängning av Renhållningsordning KF § 160/2022 

 
Beslutet skickas till 

• Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
• Verksamhetschef Renhållning & Gata Park, TEMAB 
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§ 94 
Dnr KS/2022:971  

(KF) Förlängning av Avfallsplan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förlänga giltighetstiden för beslut om Avfallsplan, KF § 159/2022 till och 
med 31 december 2023.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Varje kommun i Sverige är ansvarig för att ta fram en kommunal 
avfallsplan. Avfallsplanen tillsammans med föreskrifter för avfallshantering 
utgör renhållningsordning, ett beslutat dokument som varje kommun är 
skyldig att ha enligt 15 kap. 41§ Miljöbalken.  
Renhållningsordning är ett komplement till gällande lagstiftning på området 
och utgör ett verktyg för att styra hur avfall ska hanteras medan 
avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för hanteringen. 
 
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. Revidering av kommunens 
renhållningsordning pågår samtidigt som nytt förslag till avfallsplan arbetas 
fram.  
 
Kommunens nu gällande renhållningsordning antogs 2018 och gällande 
avfallsplan antogs 2020. Under 2020 trädde en ny avfallsförordning i kraft 
(Avfallsförordning (2020:614)), en förordning som även ändrats per 2023-
01-01.  
I arbetet med att ta fram nytt förslag till avfallsplan har det framkommit att 
förändringarna i förordningen och de föreskriva momenten som måste 
utföras i framtagandet av planen är mer omfattande än vad som först antogs. 
Detta föranleder att tidsplanen för framtagande av förslag till ny avfallsplan 
behöver förlängas.  
Eftersom avfallsplanen är en del av renhållningsordningen behöver även 
tidplan för framtagande av förslag till ny renhållningsordning förlängas, 
detta för att säkerställa att de mål och åtgärder som anges i avfallsplanen 
speglar de lokala föreskrifter som anges i renhållningsordningen. 
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Beslutsmotivering 
Beslut om Avfallsplan, KF § 159/2022, är giltigt t.o.m. 2023-06-30. För att 
säkerställa att kommunen har en gällande avfallsplan under 
revideringsarbetet föreslås att beslutet förlängs med en giltighetstid t.o.m. 
2023-12-31. 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet Samhällsbyggnad §35 (KF) Förlängning av 
Avfallsplan 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Beslut om förlängning av Avfallsplan KF §159/2022 
• Tidplan revidering Avfallsplan 

 
Beslutet skickas till 

• Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
• Verksamhetschef Renhållning & Gata Park, TEMAB 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-03-21 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

37 
 

 
 
 
§ 95 
Dnr KS/2023:148  

(KF) Taxa för service och tjänster inom vård och omsorg 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet så att det kan beredas genom dialog med 
kommunala rådet för funktionshinderfrågor och kommunala pensionärsrådet 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den nu gällande taxan för avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen, 
hälso- och sjukvårdslagen och LSS (Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) antogs av kommunfullmäktige 2022 och en översyn görs 
i samband med att riktlinjen för avgifter inom området föreslås revideras. 
Taxan justeras årligen efter index.  
Förändring, tillägg och förtydliganden har gjorts inom områdena: 

• Korttidslån säng och lyft, vid tillfälligt besök/behov max tre 
månader (föreslås tas bort). 

• Korttidslån övriga hjälpmedel vid tillfälligt besök/behov max tre 
månader, ändring av avgift.  

• Portabel ramp, läggs till.  
• För resa med kommunens bilar ska avgift motsvara kommunens 

interna milkostnad. För år 2022 är kostnaden 55 kronor per mil 
inklusive moms. Tas bort.  
 

Beslutsmotivering 
Syftet med att se över avgifternas nivå och utformning är att skapa tydlighet 
gentemot medborgarna samt säkerställa en skälig nivå för både kommunen 
och brukaren.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Revideringen av denna taxa ger ingen avgörande förändring för barn och 
unga vad gäller deras rättigheter.  
Barn och unga berörs av taxa för avgifter inom vård och omsorg i samband 
med 

• måltid vid korttidsvistelse, stödfamilj och/eller lägerverksamhet 
samt korttidstillsyn enligt LSS under skollov. Avgiften motsvarar 
50 procent av ordinarie avgift för kost i ordinärt boende.  

• kost i anslutning till bostad med särskild service enligt 9 § 8 LSS. 
Avgift uppgår till en tolftedel av 0,3884 prisbasbelopp per månad. 
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• Barn och unga vars vårdnadshavare har avgift för vård och omsorg. 
Avgifter beräknas individuellt och hänsyn tas till minderåriga barn.  
 

Mål och uppdrag 
- Beslutet bidrar till delmål 16.2 kommunens verksamheter ska vara 

effektiva, transparanta och rättssäkra. Tydliga riktlinjer bidrar till 
effektiv verksamhet och rättssäkerhet i handläggning. Transparens 
genom att riktlinjer och taxa är tillgängligt för invånare genom att de 
finns tillgängliga på kommunens hemsida.  

 
Yrkande  
Benny Larsson (S) yrkar att återremittera ärendet så att det kan beredas 
genom dialog med kommunala rådet för funktionshinderfrågor och 
kommunala pensionärsrådet. 
 
Avslag 
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) yrkar avslag till Benny Larssons (S) 
yrkande 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om det 
ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 
avgöras idag. 
 
Benny Larsson (S) begär omröstning. 
 
Beslutsgång omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: 

 Den som vill bifalla att ärendet avgörs idag röstar ja 
 Den som vill bifalla Benny Larssons (S) yrkande om återremiss 

röstar nej 
 
Omröstning verkställs och kommunstyrelsen beslutar att återremittera 
ärendet enligt Benny Larssons (S) yrkande (Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Resultat: 
Ja – 6 röster 
Nej – 9 röster 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet Arbete och omsorg §11 Taxa för service och tjänster 
inom vård och omsorg 

• Tjänsteutlåtande 
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• Förslag till taxa service och tjänster anslutning till insatser inom vård 
och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning. 
 

Beslutet skickas till 
• Verksamhetschef Vård och omsorg, VoO 
• Områdeschef Bistånd, VoO 
• Områdeschef Funktionshindradeomsorgen, VoO 
• Områdeschef Äldreomsorgen, VoO 
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§ 96 
Dnr KS/2023:277  

(KS) Initiativärende - Frigör utrymme i Örbyhus skola genom att 
hitta tillfälliga lokaler för förskolan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå yrkandet i initiativärendet samt, 
 
att uppdra till kommundirektör att inför höstterminen säkerställa att 
lokalsituationen uppfyller kraven för god undervisningsmiljö vid Örbyhus 
skola samt att återrapportera läget vid kommunstyrelsesammanträdet 2023-
09-05. 
 
Reservation 
Matilda Svahn (S), Jonas Nyberg (S), Benny Larsson (S), Marie-Louise 
Rindå (S), Lars-Olof Färnström (S) och Agnetha Andersson (V) reserverar 
sig till förmån för eget yrkande /Bilaga/.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Matilda Svahn (S) föreslår i ett initiativärende kommunstyrelsen besluta  
 

- att uppdra åt kommundirektören att omgående hitta tillfälliga lokaler 
åt förskolan för att på så vis frigöra utrymme i Örbyhus skola  

 
Ordförande i utskottet Barn, Utbildning och Kultur, Lotta Carlberg (C) 
svarar följande: 
Vi är alla i politiken måna om att finna en så bra lösning som möjligt 
gällande situationen med trångboddhet på Örbyhus skola. Frågan har vid 
flertalet tillfällen varit diskuterad och verksamheten har utrett flertalet 
alternativa lokallösningar.  
 
I bilagan beskrivs anledningen till varför det ej varit möjligt att flytta ut barn 
till tillfälliga lokaler. Precis som i interpellationsdebatten på senaste 
kommunfullmäktige så kvarstår svaret, att till höstterminen finns 
möjligheter att tillgodose behovet av klassrum i tillräcklig storlek. Därav 
föreslås avslag på initiativärendet gällande det kortsiktiga perspektivet. Att 
Örbyhus växer är positivt och med nuvarande godkända byggplaner ser 
Örbyhus ut att få ett tillskott med flera flerfamiljshus när ekonomin ger 
möjlighet för byggstart. Utbyggnationen gällande Örbyhus skola samt 
beslutet att bygga en ny förskola i Örbyhus kommer att tillgodose nuvarande 
och kommande behov av förskole- och skollokaler utifrån de i dagsläget 
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godkända byggplanerna. Därav föreslås avslag på initiativärendet samt 
frågeställningarna, som initiativärendet lyfter i bakgrundstexten, i övrigt 
besvarade. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Lokallösningarna som idag råder och som är planerade framöver är 
bedömda av utbildningschef, verksamhetschef för förskolan samt berörda 
rektorer. Anpassningar som är genomförda i skollokalerna är utförda av 
Tierps kommunfastigheter AB (TKAB) enligt samråd och beställning. 
Respektive rektor har ansvar och arbetar kontinuerligt för optimal lärmiljö. 
Bedömningen är att rådande lokallösningar är de bästa möjliga ur ett 
kombinerat barn-, och arbetsmiljöperspektiv utifrån de tillgängliga 
lokalmöjligheter som finns.  
 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Nuvarande lokallösningar ryms inom budgeterad ram för grundskola 
respektive förskola. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Ändringsyrkande 
 
Matilda Svahn (S) yrkar att bifalla yrkandet i initiativärendet. 
 
Bifall 
Agnetha Andersson (V) yrkar bifall till Matilda Svahns (S) yrkande. 
 
Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Matilda Svahn yrkar bifall till andra att-satsen i liggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande ställer proposition på första att-satsen i liggande förslag och 
Matilda Svahns (S) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag  

• Förslag till beslut – Svar på initiativärende 
• Bilaga 1 - Uppdaterad Fakta Örbyhus 
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• Initiativärende – Frigör utrymme i Örbyhus skola genom att hitta 
tillfälliga lokaler för förskolan!, Matilda Svahn (S) 

 
Beslutet skickas till  

• Ledamot som står bakom det väckta initiativärendet 
• Kommundirektör 
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§ 97 
EDP 2022-1005  

(KS) Överklagat bygglovsbeslut 2022-06-28, TK-2022-1005-11 
avseende nybyggnad av enbostadshus och tvåbostadshus 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att medge bifall till överklagande av avgiftsbeslut mål P 7847-22 som har 
yrkats till 262 200 kr. 
 
Reservation 
Matilda Svahn (S), Jonas Nyberg (S), Benny Larsson (S), Marie-Louise 
Rindå (S), Lars-Olof Färnström (S) och Agnetha Andersson (V) reserverar 
sig till förmån för eget yrkande /Bilaga/.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Det ursprungliga taxabeslutet följer taxan, Kommunstyrelsen anser dock att 
taxan var oskäligt hög och finner att jämkning bör ske i enlighet med 
möjligheten till höjning/sänkning enligt 2022 års taxa.  
 
Då ärendet just nu ligger för prövning i domstol (litis pendens) kan inte 
Kommunstyrelsen fatta beslut i avgiftsärendet, men kan medge bifall till 
motparts yrkande. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
 
Matilda Svahn (S) yrkar att medge bifall till yrkat belopp om 262 200kr i 
överklagande av avgiftsbeslut mål P 7847-22. Det särskilda skäl som 
föranleder nedsättning av avgiften är en brist i kommunikation mellan 
sökande och kommunen som ledde till att enligt tilltänkta attefallshus 
bygglovsprövades. 
 
Och i det fall ovanstående yrkande faller 
 
att avslå ärendet. Bifall till överklagan innebär även bifall till sökandens 
argumentation om att plan- och bygglovsavgift för komplementbostadshus 
ska ingå i plan- och bygglovsavgiften för tvåbostadshusen, vilket inte är 
något vi kan ställa oss bakom. 
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Bifall 
Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag 
 
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Avslag 
Emma Lokander (M) yrkar avslag till Matilda Svahns (S) yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Matilda Svahns (S) 
första yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Matilda Svahns (S) 
andra yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 

• UNDERRÄTTELSE 2023-01-30, Mark och miljödomstolen  
• Handläggarens tjänsteyttrande inklusive bilagor 
• Bygglov TK-2022-1005-11 

 
Beslutet skickas till 

• Medborgarkansliet för expediering till sökande med flera 
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§ 98 
Dnr KS/2023:286  

(KS) Överklagan - Laglighetsprövning enligt kommunallagen, 
Mål nr 1439-23 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bestrida överklagandet genom att anta upprättat yttrande av 
kommunjurist 
 
Reservation 
Matilda Svahn (S), Jonas Nyberg (S), Benny Larsson (S), Marie-Louise 
Rindå (S), Lars-Olof Färnström (S) och Agnetha Andersson (V) reserverar 
sig till förmån för eget yrkande /Bilaga/.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2023 att utöka antalet 
politiska ledamöter i rådet för funktionshinderfrågor, kommunalt 
föreningsråd och kommunalt näringslivsråd (§ 15). Beslutet har överklagats 
i form av laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (KL). Den 
invändning som riktas mot beslutet är att det saknar en anvisning enligt 10 
kap. 15 § KL om hur utökningen av ledamöter ska finansieras. 
 
Beslutsmotivering 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde redovisades för hur kostnaderna för 
det utökade antalet ledamöter inryms i kommunens sammantagna budget för 
den politiska organisationen. Genom effektivare, bättre planerade och mer 
strukturerade möten kan budgeten också lämna utrymme åt den beslutade 
utökningen. De förtydliganden som gjordes vid sammanträdet är därvid 
tillräckliga för att uppfylla kravet om finansieringsanvisning i 10 kap. 15 § 
KL. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet att bestrida överklagandet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Matilda Svahn (S) yrkar att överklagandet ska bifallas. 
 
Matilda Svahn (S) yrkar att kommunen ska yttra sig i enlighet med 
Socialdemokraternas förslag: 
 
”Att en utökning av antal ledamöter i råden innebär utökade kostnader 
framgår med all önskvärd tydlighet i ärendebeskrivningen, där 
kostnadsökningen anges till 15 – 26 kkr. Att en enskild ledamot i 
kommunfullmäktige hävdar att det inte innebär någon kostnadsökning kan 
knappast vara skäl att inte följa kommunallagens regelverk i ärendet. Vidare 
skulle ett accepterande av den politiska ledningens resonemang få en 
prejudicerande effekt, med uppenbara risker för ytterligare beslut om icke 
finansierade kostnadsökningar. 
Socialdemokraterna finner mot denna bakgrund att överklagandet skall 
bifallas.”. 
 
Bifall 
Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag 
 
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag 
 
Agnetha Andersson (V) yrkar bifall till Matilda Svahns (S) yrkanden 
 
Avslag 
Emma Lokander (M) yrkar avslag till Matilda Svahns (S) yrkanden 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Matilda Svahns (S) 
båda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Yttrande till förvaltningsrätten 
• Inspelning från Kommunfullmäktige 28 februari 2023 
• Förvaltningsrättens föreläggande i mål nr 1439-23 med därtill 

hörande bilagor 
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Beslutet skickas till 
• Förvaltningsrätten i Uppsala 
• Kommundirektör 
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§ 99 
Dnr KS/2023:54  

(KS) Redovisning av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla 
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt kommunallagen, inklusive 
beslut som fattas med vidaredelegation. 
Kommunstyrelsen har i kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit 
beslutanderätt till utskottet, ordföranden och tjänstemän. Beslutanderätt 
kan också i vissa fall delegerats i separata kommunstyrelsebeslut. Beslut 
fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen. 
Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen: 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser  
Handlingsid: KS 2023:669 Period: 2023-01-01 – 2023-01-31 
Handlingsid: KS 2023:927 Period: 2023-02-01 – 2023-02-28 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande LSS  
Handlingsid: KS 2023:668 Period: 2023-01-01 – 2023-01-31 
Handlingsid: KS 2023:804 Period: 2023-02-01 – 2023-02-28 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande SoL  
Handlingsid: KS 2023:667 Period: 2023-01-01 – 2023-01-31 
Handlingsid: KS 2023:805 Period: 2023-02-01 – 2023-02-28 
 
Individ- och familjeomsorg  
Handlingsid: KS 2023:666 Period: 2023-01-01 – 2023-01-31 
Handlingsid: KS 2023:803 Period: 2023-02-01 – 2023-02-28 
 
Anställningsavtal  
Handlingsid: KS 2023:665 Period: 2023-01-01 – 2023-01-31  
Handlingsid: KS 2023:957 Period: 2023-02-01 – 2023-02-28 
 
 
Bostadsanpassningsbidrag  
Handlingsid: KS 2023:670 Period: Lista 1 
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Handlingsid: KS 2023:763 Period: Lista 2 
 
Parkeringstillstånd  
Handlingsid: KS 2023:799 Period: 2023-01-25 – 2023-03-03 
 
Färdtjänst  
Handlingsid: KS 2023:802 Period: 2023-02-01 – 202303-06 
 
Bygglov  
Handlingsid: KS 2023:930 Period: 2023-01-31 – 2023-03-07 
 
Miljö- och hälsoskydd  
Handlingsid: KS 2023:928 Period: 2023-01-31 – 2023-03-07 
 
Gis 
Handlingsid: KS 2023:948 Period: 2023-01-31 – 2023-03-07 
 
Skolskjuts: 
Handlingsid: KS 2023:955 Period: 2022-08-28 – 2023-03-07 
 
Dödsbo: 
Handlingsid: KS 2023:991 Period: 2022-12-01 – 2022-12-22 
Handlingsid: KS 2023:992 Period: 2023-02-06 – 2023-02-22 
 
 
Övriga delegationsbeslut registrerade i Lex 
Handlingsid: KS 2023:1032 Anmälda till kommunstyrelsens 
sammanträde 21 mars 2023, lista 2. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
  
Beslutsunderlag 

• Delegationsbeslutslistor från verksamheten 
 
Beslutet skickas till 

• Berörda handläggare 
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