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Innehållsförteckning 

Paragraf Rubrik Dnr

Upprop

Val av justerare  - Viktoria Söderling

§ 154 Godkännande av föredragningslistan 2020/42 5

§ 155 Ekonomisk information från 
representanter för bolagen (13:00) samt 
ekonomichefen (13:30)

2020/43 6

§ 156 Godkännande av enskild huvudman för 
fristående förskoleverksamhet

2020/673 7 - 8

§ 157 Medborgardialogprocess för 
skolsituation i Skärplinge och Hållnäs

2020/241 9 - 
11

§ 158 SEKRETESS Nedläggning av 
faderskapsutredning

12

§ 159 SEKRETESS Utredning 
vårdnadsöverflytt

13

§ 160 Antagande av detaljplan - DP 1070 
Klockars väg

14

§ 161 Hållbarhetslöfte i regionalt 
åtgärdsprogram för ekosystem och 
biologisk mångfald

2020/680 15 - 
16

§ 162 Hållbarhetslöften i regionalt 
åtgärdsprogram för klimatet

2020/722 17 - 
18

§ 163 Ombudgeteringar samt totalutgift 
investeringar

2020/768 19 - 
23

§ 164 Vendelbadet - ombudgetering 
investering

2020/737 24 - 
27

§ 165 Rapport från bolagen - Tierps 
kommunfastigheter AB (TKAB) och AB 
Tierpsbyggen (ABTB)

2020/571 28 - 
29
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§ 166 Extra föreningsbidrag med anledning av 
Corona

2020/781 30

§ 167 Svar på remiss - Regional 
vattenförsörjningsplan för Uppsala län

2020/431 31 - 
32

§ 168 Svar på remiss - Regional 
utvecklingsstrategi, RUS för Uppsala 
län, dnr LS2019-0099

2020/461 33

§ 169 Svar på remiss - S2020/05758/SOF 
Remittering av 
departementspromemorian Stärkt 
barnrättsperspektiv för barn i skyddat 
boende – förslag till bestämmelser 
rörande bl.a. omedelbar placering, 
sekretess och skolgång (Ds 2020:16)

2020/583 34 - 
35

§ 170 Godkännande av entledigande och val 
av ny ersättare till utskottet 
samhällsbyggnad

2020/25 36

§ 171 Godkännande av entledigande och val 
av ny ersättare i kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor

2020/25 37

§ 172 Teckningsrätt avseende kommunens 
bankkonton, bankgirokonton, 
plusgirokonton och checkräkningar

2020/462 38

§ 173 Bemyndigande underteckna handlingar 2020/694 39 - 
40

§ 174 Sammanträdesdagar för år 2021 2020/734 41

§ 175 Återrapportering av organiserade 
företagsbesök

2020/50 42

§ 176 Redovisning av delegationsbeslut - 
Oktober 2020

2020/106 43 - 
44

§ 177 Redovisning av protokoll 2020/44 45 - 
46

§ 178 Redovisning av inkomna beslut och 
skrivelser

2020/122 47

§ 179 Delårsrapport 2020 2020/809 48 - 
49
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§ 180 Taxa för vatten och avlopp 2021 2020/820 50

§ 181 Taxa för Slamavgifter 2021 2020/821 51 - 
52

§ 182 Taxa för renhållning 2021 2020/822 53

§ 183 Skattesats för 2021 2020/811 54

§ 184 Plan för Tierps kommuns ekonomi och 
verksamhet 2021-2023

2020/793 55 - 
56

§ 185 Grundskolans organisation 2019/908 57 - 
58

§ 186 Återbetalning av förlagslån och 
inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening

2020/157 59 - 
61

§ 187 Policy för förtjänsttecken och gåvor 2020/772 62

§ 188 Pensionsriktlinjer för Tierps kommun 2020/773 63 - 
64

§ 189 Upphävande av styrdokument 2020/774 65 - 
67

§ 190 Julgåva 2020 2020/790 68 - 
69

§ 191 Redovisning av ej verkställda beslut 
AoO kvartal 2 2020

2020/435 70 - 
72

§ 192 Redovisning av ej verkställda beslut 
BoU Kvartal 2 2020

2020/434 73 - 
74
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§ 154
Dnr 2020/42   

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan med följande revidering:

Ärende 6 - Programutbud för gymnasieskolan 2021/2022, stryks från 
föredragningslistan.
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§ 155
Dnr 2020/43   

Ekonomisk information från representanter för bolagen samt 
ekonomichefen  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
I samband med delårsbokslutet har bolagen ombetts att muntligt föredra 
delår och prognos för respektive bolag i kommunstyrelsen.
Bolagens skriftliga rapporteringar bifogas.

Barnrättskonsekvenser
Inga barnrättskonsekvenser med anledning av rapporteringen.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag 
 Delårsbokslut AB Tierpsbyggen
 Delårsbokslut Tierps kommunfastigheter AB
 Delårsrapport Tierps Energi och Miljö AB

Beslutet skickas till
 Ekonomichef
 Kommundirektör
 Kommunrevision 
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§ 156
Dnr 2020/673   

Godkännande av enskild huvudman för fristående 
förskoleverksamhet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen godkänna Child Academy Uppsala 
AB (bolaget) som huvudman för fristående förskola vid skolenheten 
Karlholm Strand,

att slutgiltigt godkännande för skolenheten Karlholm Strand kan lämnas 
först när lokaler för verksamheten har granskats och godkänts, bolaget gett 
in intyg från Miljö- och byggförvaltningen och Brandmyndigheten samt 
intyg på genomförd kurs i livsmedelshygien och egenkontroll, och 

att beslutet om godkännande av enskild huvudman gäller från och med att 
detta beslut vunnit laga kraft och ett år framåt.

Reservation 
Alexander Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande./Bilaga/

Sammanfattning av ärendet
Bolaget inkom den 14 augusti 2020 med en ansökan om att medges 
godkännande att bedriva enskild verksamhet i form av fristående 
förskolenhet Karlholm Strand startdatum vårterminen 2021.
Bolaget uppfyller kraven enligt 2 kap. 5 § och 2 kap. 5 a § skollagen i fråga 
vad gäller ägar- och ledningsprövning. Bolaget uppfyller även övriga krav 
vad gäller verksamhet och kvalitet  som kommunen uppställt, utifrån sin 
ansökan.

Enligt 2. Kap. 5 § skollagen ska ett godkännande avse viss utbildning vid en 
viss skolenhet eller förskolenhet  och när det gäller tilltänkta lokaler för en 
förskola ska lokalerna prövas mot bestämmelserna i 2 kap. 35 §, 8 kap. 2 
och 8 §§ skollagen. Dessa bestämmelser anger att det för utbildningen ska 
finnas de lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med 
utbildningen ska kunna uppfyllas och att barn ska erbjudas en trygg omsorg 
i en god miljö. Tilltänkta lokaler och utrustning ska tillsammans med andra 
faktorer möjliggöra att barn ges den ledning och stimulans som de behöver i 
sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
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förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 
utbildningens mål (3 kap. 3 § skollagen).

I bolagets ansökan anges att den planerade förskolan ska inrymmas i lokal 
vilken ännu inte är uppförd varför erforderliga intyg från Miljö- och 
byggförvaltningen och Brandmyndigheten inte har kunnat ges in. Inte heller 
finns i nuläget intyg rörande livsmedelshygien och därtill hörande 
egenkontroll. 

Ett slutligt beslut om godkännande att bedriva fristående 
förskoleverksamhet kommer att fattas när ovan nämnda intyg har getts in till 
kommunen. Om kompletteringar ej inkommit inom ett år från att detta 
beslut vunnit laga kraft måste en ny ansökan per enhet lämnas in.

Barnrättskonsekvenser
Godkännandet av ny förskolenhet medför att barn i Tierps kommun får en 
större valfrihet och tillgång till fler förskolor. För att en enhet ska godkännas 
ska den uppfylla författningar och kommunens regler avseende pedagogisk 
kvalitet, trygghet och säkerhet, detta har beaktats i godkännandet av 
huvudman vilket säkerställer barns rätt till lärande, trygghet, utveckling och 
säkerhet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande
Alexander Karlsson (V) yrkar avslag. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Alexander 
Karlssons (V) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar att anta 
liggande förslag.

Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet Barn och ungdom § 202/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Ansökan inskickad 14 augusti samt komplettering inkommen 8 

september 2020.

Beslutet skickas till
 Skolchef
 Kommundirektör
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§ 157
Dnr 2020/241   

Medborgardialogprocess för skolsituation i Skärplinge och 
Hållnäs 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att genomföra medborgardialogen i komplexa frågor i Hållnäs-Skärplinge 
utifrån angiven metod.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav, § 49/2020, kommundirektör i uppdrag att ta fram ett 
förslag på medborgardialogprocess som ska resultera i ett underlag för 
fortsatt politisk hantering av frågan. Processen ska följa den av Sveriges 
kommuner och regioner, SKRs, framtagna metod för medborgardialog i 
komplexa frågor. 

En plan för processen har tagits fram av ett designteam. Teamet är 
tvärsammansatt, där ingår tjänstepersoner och förtroendevalda från utskottet 
barn och unga (företrädare för styrande och opposition). 

Modellerna Tierps kommun hittills har använt för medborgardialog har 
fungerat bra, men det krävs ett annat arbetssätt för komplexa frågor. 
Grunden i SKRs modell är att de som är berörda av frågan behöver vara 
involverade, kommunen behöver bygga tillit och ta in fler perspektiv för att 
kunna fatta beslut. I dessa dialoger behöver de förtroendevalda vara med 
och delta likt övriga deltagare.

Diskussioner har pågått en längre tid om behoven framöver och hur resurser 
ska fördelas i skolområde 4 i Tierps kommun. Uppdraget från 
kommunstyrelsens att ta fram en plan föranleddes av att det den 16 januari 
respektive 18 februari 2020 inkom skrivelser från medborgare och Framtid 
Hållnäs med förslag på framtida organisation av årskurser och nyttjande av 
skollokaler i Hållnäs-Skärplinge-området. 

Utskottet barn och ungdom diskuterade frågan vid sitt möte 17 juni, 
§ 138/2020 och uttrycker att frågan om skolorganisation är komplex och 
innehåller många dimensioner. Den rör bland annat pedagogik, barn, 
personal, föräldrar, resursfördelning och landsbygdens utveckling. 
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Beslutsmotivering 
Designteamet har utformat planen för processen, formulerat syfte och 
huvudfråga för dialogen. Nedan finns huvudfråga och syfte:

Huvudfråga: Vad ska vi göra åt situationen med skola och förskola i 
Hållnäs och Skärplinge?

Syfte med att genomföra medborgardialogen: Det finns kunskap och 
kompetens internt, men kommunen saknar medborgarnas perspektiv på 
frågan. För att samla in kunskap och fånga idéer behövs dialog, men 
den formella beslutsmakten ska finnas kvar i det politiska systemet.

Det finns ett värde i att gå in i ett samhällsledarskap och samla in fler 
perspektiv från berörda. Detta för att tillsammans hitta en hållbar 
lösning på frågan, både på kort och lång sikt. Processen bidrar till att 
öka relations- och tillitsbyggandet i samhället.

Förutsatt att kommunstyrelsen ställer sig bakom det framtagna arbetssättet 
och metoden behöver planen genomföras fullt ut, det går inte att frångå den 
halvvägs. Det är viktigt att våga satsa och följa modellen från start till mål.

Barnrättskonsekvenser
Frågan är central för barnen. I medborgardialogen kommer barns perspektiv 
fram dels genom perspektivinsamling med barn och dels genom 
perspektivinsamling med pedagoger och föräldrar.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Genomförandet av dialogprocessen kommer ta tjänstemannaresurser i 
anspråk, totalt cirka 460 timmar. I det ingår två samtalsledare, designteam 
med nio personer som fungerar som styr- och rådgivningsgrupp, samt även 
konsultstöd i modellens metodik för samtalsledare och designteam. Utöver 
det tillkommer att tjänstepersoner intervjuas under perspektivinsamlingen 
och att någon/några tjänstepersoner kommer ingå i arbetsgruppen. Cirka 20-
30 timmar, samt hyra för lokaler och viss förtäring, i samband med 
arbetsgruppens möten.

Kostnaderna ryms inom ram. Vissa omprioriteringar görs bland uppdragen 
till enheten Kvalitet och strategisk utveckling. 
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Beslutsunderlag 
 Beslut Utskottet barn och ungdom § 203/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Plan för medborgardialog - Medborgardialogprocess för 

skolsituation i Skärplinge och Hållnäs
 Beslut kommunstyrelsen § 49/2020 Uppdrag 

medborgardialogprocess för skolorganisation i Skärplinge och 
Hållnäs

Beslutet skickas till
 Chef Kvalitet och strategisk utveckling
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§ 160
Dnr EDP 2019-1519

Antagande av detaljplan - DP 1070 Klockars väg 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta ny detaljplan DP 1070 – Klockars väg, för del av fastigheten Tierp 
2:1 i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. §§ 24, 27.

Beslutsunderlag 
 Beslut Utskottet samhällsbyggnad § 129/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Plankarta (2020-09-14)
 Planbeskrivning (2020-09-14)
 Undersökning om betydande miljöpåverkan (2020-03-09)
 Barnchecklista (2020-03-09)
 Fastighetsförteckning (2020-01-21, ajourförd 2020-09-14)
 Samrådsredogörelse (2020-05-25)
 Granskningsutlåtande (2020-09-14)

Beslutet skickas till
 Medborgarkansliet för expediering till sökande med flera
 Planavdelningen
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§ 161
Dnr 2020/680   

Hållbarhetslöfte i regionalt åtgärdsprogram för ekosystem och 
biologisk mångfald 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta föreslagna hållbarhetslöften i åtgärdsprogram för ekosystem och 
biologisk mångfald.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Uppsala län har bjudit in aktörer i kommunen att teckna 
hållbarhetslöften inom det regionala åtgärdsprogrammet för ekosystem och 
biologisk mångfald. 

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

Åtgärdsprogrammet samlar sjutton prioriterade åtgärder inom följande 
områden; Vattenlandskapet, Skogslandskapet, Jordbrukslandskapet, 
Invasiva främmande arter, Byggd miljö samt Beteende och konsumtion 
samt ett stort antal tillhörande aktiviteter. Programmet ska vara en morot för 
aktörer – kommuner, region, företag, föreningar och universitet -  att höja 
sina ambitioner på miljöområdet, genom att synliggöra åtgärder i 
hållbarhetslöften och genom att noga följa upp hur arbetet går.

Kommunen bedriver idag ett väldigt aktivt naturvårdsarbete och därför 
föreslås att vi ska teckna ett stort antal hållbarhetslöften, för att visa på det 
goda arbete som bedrivs men även för att höja ambitionerna. 

Detta är det andra av fyra åtgärdsprogram som tas fram av länsstyrelsen, 
under 2019 tecknade kommunen sex hållbarhetslöften inom 
åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan.

Beslutsmotivering 
Genom att länets kommuner och andra aktörer tar ett gemensamt ansvar 
med åtgärder för att skydda och stärka biologisk mångfald och ekosystem 
kan vi komma längre i arbetet mot ett hållbart län. 
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Vi har sedan länge ett väl utvecklat naturvårdsarbete i kommunen och 
genom att anta sjutton olika hållbarhetslöften på området kan vi visa på det 
goda arbete vi bedriver och även höja ambitionerna.

Barnrättskonsekvenser
Barn och unga bedöms påverkas positivt av beslutet, då det innebär fler 
åtgärder och aktiviteter för att nå våra miljömål och i förlängningen ge barn 
och unga lika goda möjligheter till ett gott liv.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Alla hållbarhetslöften har grund i antagen Naturvårdspolicy och förra årets 
budget och de miljömål vi antog där, på så sätt säkerställer vi att de ska 
rymmas inom ordinarie budget. 

Beslutsunderlag 
 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott § 63/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Hållbarhetslöften för ekosystem och biologisk mångfald
 Inbjudan att teckna hållbarhetslöften inom åtgärdsprogrammet för 

ekosystem och biologisk mångfald
 Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk 

mångfald
 Policy för naturvård i Tierps kommun
 Verksamhetens planering för att verkställa hållbarhetslöftena 

Beslutet skickas till
 Hållbarhetsstrateg 
 Kommunekolog 
 Naturvårdshandläggare 
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§ 162
Dnr 2020/722   

Hållbarhetslöften i regionalt åtgärdsprogram för klimatet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta föreslagna hållbarhetslöften i åtgärdsprogram för minskad 
klimatpåverkan.

Sammanfattning av ärendet
Under hösten har länsstyrelsen bjudit in kommunen att delta i 
genomförandet av det regionala åtgärdsprogrammet Färdplan för ett hållbart 
län – åtgärder för minskad klimatpåverkan. Kommunen deltog under 2019 
och tecknade då sex olika hållbarhetslöften, som ska följas upp innan 
årsskiftet. Nu har vi möjlighet att teckna nya löften för att skärpa vårt 
klimatarbete ytterligare.

Åtgärdsprogrammet omfattar tjugoen olika åtaganden med över hundra 
olika aktiviteter för att minska klimatpåverkan i länet. Under hösten 2019 
tecknade trettio olika aktörer hållbarhetslöften, inklusive alla kommuner i 
länet men även företag och föreningar. 

Syftet med åtgärdsprogrammet är att länets aktörer tillsammans ska komma 
längre i klimatarbetet – genom att gemensamt höja ambitionerna, genom att 
synliggöra åtgärder i form av hållbarhetslöften och genom att noga följa upp 
hur arbetet går.  

Detta är det första av fyra åtgärdsprogram inom miljö som tas fram av 
länsstyrelsen, under 2020 tas också åtgärdsprogrammet för ekosystem och 
biologisk mångfald, under 2021 tas programmet för vatten och under 2022 
för samhällsutveckling.

Beslutsmotivering 
Länets hållbarhetslöften är ett av de viktigaste arbeten inom miljö- och 
klimatområdet som pågår i regionen just nu. Det finns fler skäl till att delta 
återigen, dels för att visa upp allt klimatarbete som görs i kommunen, dels 
för att höja ambitionsnivån ytterligare men även för att synliggöra för 
kommuner, företag och medborgare att vi bidrar i arbetet med att minska 
klimatutsläppen.
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Barnrättskonsekvenser
Barn och unga bedöms påverkas positivt av beslutet, då det innebär fler 
åtgärder och aktiviteter för att nå våra klimatmål och i förlängningen ge 
barn och unga lika goda möjligheter till ett gott liv.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Alla hållbarhetslöften har sin grund i antagna policys på området eller i 
förra årets budget och de miljömål vi antagit, på så sätt säkerställer vi att de 
ska rymmas inom ordinarie budget. 

Beslutsunderlag 
 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott § 64/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan
 Inbjudan att anta hållbarhetslöfte för minskad klimatpåverkan.
 Färdplan för ett hållbart län – åtgärdsprogram för minskad 

klimatpåverkan
 Antagna hållbarhetslöften år 2019
 Verksamhetens planering för att verkställa de kompletterande 

hållbarhetslöftena 

Beslutet skickas till
 Hållbarhetsstrateg
 Samhällsplanerare infrastruktur och hållbarhet
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§ 163
Dnr 2020/768   

Ombudgeteringar samt totalutgift investeringar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att totalutgifter för redan pågående projekt som baseras på den 
prognostiserade totalutgiften beviljas, samt

att bevilja begärda ombudgeteringar av projektmedel inom 2020 års 
investeringsram.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 10 kap. 2 § LKBR ska investeringsredovisningen
innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet.
Investeringsredovisningen gör det möjligt för fullmäktige att jämföra 
beslutade/beräknade totalutgifter och anslag med utfall.

Den kommunala budgeten består bland annat av en investeringsredovisning 
som visar finansieringen av investeringsobjekten (utgifter och inkomster). 
Investeringsredovisningen ska utformas så att utfallen på ett överskådligt 
sätt kan stämmas av mot fullmäktiges budget och andra för 
investeringsverksamheten relevanta fullmäktigebeslut. 
Investeringsredovisningens budgetposter ska avse senast beslutad budget. I 
de fall utgiftsbeslut tagits under året ska uppgift lämnas om till vilka belopp 
och vid vilka tidpunkter budgetposterna justerats. Fleråriga pågående och 
under året avslutade investeringar ska kunna stämmas av mot beslutade eller 
beräknade totalutgifter.

Eftersom investeringsredovisningen från 2019 och tidigare inte på ett 
överskådligt sätt redovisar fullmäktiges beslutade totalutgifter meddelas 
härmed förslag till beslut. Förslag till beslut baseras på den prognostiserade 
totalutgiften för redan pågående projekt. Detta på grund av den 
övergångsperiod som krävs för att kunna fullfölja 10 kap. 2 § LKBR och 
den normerande delen i RKRs rekommendation R14. 

Definitionen nedan för färdigställande av fleråriga investeringsprojekt är: 
Beslutad totalutgift= förkalkyl/medgiven investeringsram, (ej budget eller 
anslag)
Beräknad totalutgift= Prognostiserad totalutgift vid rapporttillfället 

19



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-10-20

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

Beslutsmotivering 
För att verkställa befintliga investeringar begärs ombudgeteringar inom 
befintlig investeringsram. Fleråriga pågående och under året avslutade 
investeringar ska kunna stämmas av mot politiskt beslutade eller beräknade 
totalutgifter.

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

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Begärda ombudgeteringar ligger inom befintlig investeringsram.
Totalutgifter för anläggningstillgångar för fleråriga redan pågående projekt

Projekt 1711 Triangelparken DP 1058- Start tillstånd beviljat-Genomförandefas

Beslutad ram 2018-2020 29 miljoner kr
Totalutgift prognos 29 miljoner kr
Behov 2020 9 miljoner kr
Ram 2020 14 miljoner kr

Genomförande enligt DP 1058 Triangelparken, lagakraft bevis EDP 2016.1831

Projekt 1709 Trädgårdsstaden DP 1036 –Inför genomförandefas

Beslutad ram 2016-2020 65,7miljoner kr
Totalutgift prognos 168 miljoner kr
Behov 2020 2, 7 miljoner kr
Ram 2020 15 miljoner kr

Genomförande enligt DP 1036 Trädgårdsstaden, lagakraft bevis EDP 2016.1830

Projekt 1827 Vattenfördröjning Siggbobäcken- Inför genomförandefas

Beslutad ram 2020-2022 2,2 miljoner kr
Totalutgift prognos 2,2 miljoner kr
Behov 2020 0,6 miljoner kr
Ram 2020 2,2 miljoner kr

Förstudie enligt KS 2018/437. Projektet har beviljats LONA-bidrag om 1,3 miljoner 
kr
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Projekt 1927 Återmeandring Siggebobäcken-Inför genomförandefas

Beslutad ram 2020 0 miljoner kr
Totalutgift prognos 0,9 miljoner kr
Behov 2020 0,5 miljoner kr
Ram 2020 0 miljoner kr

Förstudie enligt KS 2018/437

För att finanserna projekt 1927 föreslås följande omfördelning.  

Omfördelade investeringsprojekt:
Ans-13102 Chef Samhällsbyggnad
Vht-8200 Naturvård
Proj-1827 Vattenfördröjning Siggbobäcken

Totalt anslaget belopp år 2020 är 2,2 miljoner kr. 
Förbrukat belopp är 0,6 kr, varvid omfördelning begärs av 2,2 miljoner kr till 
projekt 1927 Återmeandring Siggebobäcken.

Mottagande investeringsprojekt, 0,5 miljoner kr: 
Ans-13102 Chef Samhällsbyggnad
Vht -8200 Natur
Proj-1927 Återmeandring Siggebobäcken

Projekt 1024 Tegelsmoraleden  Inför genomförandefas

Beslutad ram 2020 0 kr
Totalutgift prognos 1 miljon kr
Behov 2020 1 miljon kr
Ram 2020 0 miljoner kr

Tierps kommun har beviljats medel ur landsbygdsprogrammet 581 735 kr, 
Upplandsstiftelsen ska medfinansiera med 29 000 kr

För att finanserna projekt 1024 föreslås följande omfördelning

Ans-13104 Chef Samhällsbyggnad
Vht-3100 Gator/Vägar
Proj-1709 Trädgårdsstaden

Totalt anslaget belopp år 2020 är 15 miljoner kr. 
Förbrukat belopp är 2,7 miljoner kr, varvid omfördelning begärs av 1 miljoner kr 
till projekt 1024 Tegelsmoraleden.
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Mottagande investeringsprojekt, 1 miljon kr: 
Ans-13102 Chef Samhällsbyggnad
Vht -8200 Natur
Proj-1024 Tegelsmoraleden

Projekt 1825 Dagvattendamm Örbyhus 

Beslutad ram 0 miljoner kr
Totalutgift prognos 1,65 miljoner kr
Behov 2020 1,65 miljoner kr
Ram 2020 0 miljoner kr

Finansiering sker delvis genom LONA-bidrag med 684 000 kr

Förstudie enligt KS 2018/440

För att finanserna projekt 1825 föreslås följande omfördelning

Ans-13104 Chef Samhällsbyggnad
Vht-3100 Gator/Vägar
Proj-1709 Trädgårdsstaden

Totalt anslaget belopp år 2020 är 15 mnkr. 
Prognostiseras bli 2,7 mnkr kr, varvid omfördelning begärs 1,65 mnkr till projekt 
1825 Dagvattendamm Örbyhus.

Mottagande investeringsprojekt, 1,65 mnkr: 
Ans-13102 Chef Samhällsbyggnad
Vht -8200 Natur
Proj-1825 Dagvattendamm Örbyhus

Projekt 1027 Biogastankstation

Beslutad ram 2020 0,3 miljoner kr
Totalutgift prognos 0 miljoner kr
Behov 2020 0 miljoner kr
Ram 2020 0,3 miljoner kr

Projektet 1027 Biogastankstation utgår och ramen för 2020 ska vara noll.
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Beslutsunderlag 
 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott § 65/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
 Chef Samhällsbyggnadsenheten 
 Chef Medborgarservice
 Ekonom Medborgarservice
 Ekonomichef
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§ 164
Dnr 2020/737   

Vendelbadet - ombudgetering investering 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att inom ramen för samhällsbyggnads investeringsbudget flytta 1 500 000 kr 
från ansvar 13104300 chef samhällsbyggnad, verksamhet 3100 Kommunala 
gator och vägar, projekt 1709 trädgårdsstaden,  till ansvar 13103 chef 
samhällsbyggnad, verksamhet 2630 Idrotts- och motionsfastighet, projekt 
1041 ledningar pool till teknikrum Vendelbadets utomhuspool.

att uppdra till kommundirektören att följa frågan och kontinuerligt 
rapportera till kommunstyrelsen hur renoveringen fortlöper.

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2020 beslutades om en 
återremiss av ärendet för att få ett klargörande avseende röda punkter i 
utredningar som tidigare beställts av Tierps Kommunfastigheter AB 
(TKAB) år 2017.

De insatser som är föreslagna för ombudgetering avser att säkerställa säker 
drift utav Vendelbadets utomhusdel från sommaren 2021.

Bifogar Statusbedömning från Weedo Tech AB, juni 2017
Bifogar Statusinventering/Miljöinventering av simhall från AK-konsult 
Indoor Air AB, maj 2017.

För möjliggöra överblick bifogas ett Excell-dokument där de punkter som 
lyfts i de Weedoo Techs bedömning kommenteras kort i Excellen. 
Vissa delar samt den röda punkten i inventeringen från AK-konsult Indoor 
Air AB kommenteras ytterligare nedan.

Weedoo Tech ABs bedömning
Inomhus 
6.1.2 – 6.1.8 och 7.3.1
Stängning av hela badanläggningen skedde sommaren 2019. Tierps 
kommun valde då, efter rekommendation från TKAB, att öppna
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inomhusdelen igen inkl. duschar/omklädningsrum och WC. Se bilaga från 
extra styrelsemöte TKAB.

6.1.3 Är åtgärdat. Men är att betrakta som löpande underhåll även framåt.
6.1.5 Vid samtal med simskolelärare framkommer att simlärargången inte 
används – läraren befinner sig i bassängen med barnen.
6.1.6 Inga tillbud har rapporterats, men detta åtgärdas i samband med 
underhåll.
6.1.8 Ingen ohyra har observerats.

Utomhus
6.1.9. Inomhus- och utomhusbassängerna är inte öppna samtidigt. Dessutom 
kontrolleras värden två gångar dagligen. Vid förhöjda värden stängs badet 
tills man får kontroll på värdena.
6.1.10 Kommer åtgärdas som ett led i normalt underhåll inför öppnande. 
Information om att detta planerades gavs till gruppledarna i mail 9 juli 2020
6.1.11 Kommer åtgärdas vid ledningsbytet.
6.1.12 Kommer renoveras.
6.1.13 Bassängtäcke inte relevant ur säkerhetsaspekt då området är inhägnat 
och allmänheten enbart har tillträde när badet är bemannat.
6.1.14 Kommer åtgärdas.

Annat
6.2.2 Fungerande konstruktion som kontrolleras kontinuerligt.
6.2.3 Inte relevant ur säkerhetssynpunkt.
6.2.4 Nöddusch/ögondusch finns i angränsande rum. Rutiner utifrån 
arbetsmiljö har upprättats och där ingår bl.a. att dörren ska stå öppen mellan 
kemikalierum och angränsande rum när kemikalier hanteras. Adekvat 
skyddsutrustning har införskaffats. 
6.2.6 Skyltning kommer sättas upp.
6.2.7 Ses över tillsammans med expert inom området för att vidta adekvata 
åtgärder. 

AK-konsult Indoor Air AB

Omklädningsrum/duschar och WC
Detta beaktas vid en totalöversyn av hela anläggningen  i enlighet med 
uppdraget som beslutades av kommunstyrelsen 2020-05-26 (KS 2020/369), 
men vi delar TKABs bedömning att det inte är en brådskande åtgärd ur 
säkerhetsaspekt. 

För tydlighetens skull bifogas ytterligare bilagor som visar på 
utomhusbadets status. 

Beslutsmotivering 
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För de som idag bor i Örbyhus är bevarande av bl.a. badet oerhört viktigt. . 
Bedömningen är att möjligheten till ett aktivt fritidsliv även kommer vara 
viktigt för ortens attraktivitet i förhållande till inflyttning och folkhälsa. 
En förutsättning för att kunna öppna utomhusbassängen i tid till 
badsäsongen 2021 är att de insatser som behöver göras kan påbörjas innan 
vintern
Genom en ombudgetering inom ramen för samhällsbyggnads sedan tidigare 
beslutade investeringsram kan slutgiltiga åtgärder genomföras som 
säkerställer att Vendelbadets utomhusbassäng kan öppna sommaren 2021. 

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

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Projekt 1041 Ledningar pool till teknikrum Vendelbadet

Beslutad ram 2020                     0
Totalutgift prognos                   1,5 miljoner 
kr                                                          
Behov 2020                                   1,5 miljoner kr

För att finanserna projekt 1041 föreslås följande omfördelning av 2020 års 
investeringsbudget.

Omfördelade investeringsprojekt:
Ans-131043      Chef Samhällsbyggnad
Vht-3100           Kommunala gator och vägar
Proj- 1709         Trädgårdsstaden

Totalt anslaget belopp år 2020 för projekt 1709 är 15 miljoner kr, varvid 
omfördelning begärs av 1,5 miljoner kr till projekt 1041 Ledningar pool till 
teknikrum Vendelbadet.

Mottagande investeringsprojekt, 1,5 miljoner kr: 
Ans-13103        Chef Samhällsbyggnad
Vht -2630         Idrotts- och motionsfastighet
Proj-1041         Ledningar pool till teknikrum Vendelbadet
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Förslag till beslut på sammanträdet

Tilläggsyrkande
Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar till 
kommundirektören att följa frågan och kontinuerligt rapportera till 
kommunstyrelsen hur renoveringen fortlöper./Bilaga/

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 73/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Statusbedömning från Weedo Tech AB, juni 2017
 Statusinventering/Miljöinventering av simhall från AK-konsult 

Indoor Air AB, maj 2017
 Bilaga extra styrelsemöte TKAB 20191025
 PM Geoteknik från Bjerking AB, april 2020 beställt av TKAB.
 Undersökning av betongkonstruktionen genomfört av Stockholm 

Betongkonsult AB juni 2020 beställt av Tierps kommun 
 PM läcksökning genomfört av samhällsbyggnad Tierps kommun 

juni 2020
 PM mätprotokoll genomfört av samhällsbyggnad Tierps kommun 

juni 2020

Beslutet skickas till
 Verksamhetschef Kultur och fritid
 Chef Tillväxt och samhällsbyggnad
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§ 165
Dnr 2020/571   

Rapport från bolagen - Tierps kommunfastigheter AB (TKAB) 
och AB Tierpsbyggen (ABTB) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår med anledning av inlämnat svar 
kommunstyrelsen besluta 

att lägga rapporten till handlingarna, samt

att ge kommundirektören i uppdrag att fortsätta dialog kring de 
frågeställningar som bolagen lyfter.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har vid flera tillfällen påpekat kommunstyrelsens ansvar 
avseende tillsynsplikt för nämnder och bolag. Detta arbete förstärks nu. 
Först ut är Tierpsbyggen AB och Tierps kommunfastigheter AB. 
Rapporteringen har inkommit från VD Roger Kjettselberg den 17 juli 2020. 
Kommunstyrelsen begärde kompletterande svar från bolaget. Dessa inkom 
18 september.

Barnrättskonsekvenser
Inga barnrättskonsekvenser med anledning av rapporteringen.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Begärda underlag, kompletteringar och inkomna svar har ingen direkt 
ekonomisk påverkan.
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Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 67/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Följebrev - Rapport från bolagen – Tierps kommun
 Rapport från bolagen Tierps kommunfastigheter AB och AB 

Tierpsbyggen
 Komplettering KS-förfrågan
 Styrdokument
 Revisionsrapport 200306
 Svar på kommunförfrågan Rapport från bolagen 200717_2
 Ledningens genomgång ABTB TKAB 200527 TK_2

Beslutet skickas till
 VD ABTB/TKAB
 Ekonomichef
 Kommundirektör
 Kommunrevision 
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§ 166
Dnr 2020/781   

Extra föreningsbidrag med anledning av Corona 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge föreningarna i Tierps kommun möjlighet att söka 
kompensationsbidrag med anledning av Corona i enlighet med bifogat 
ansökningsformulär.

Sammanfattning av ärendet
Föreningslivet har drabbats hårt, inte minst ekonomiskt, under pandemin. 
Många aktiviteter har ställts in vilket medfört stora ekonomiska förluster för 
många.
Förslaget är att ge möjlighet för föreningarna att ansöka om bidrag enligt 
bifogade.

Barnrättskonsekvenser
Föreningslivets överlevnad är av yttersta vikt för barn och folkhälsa.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kostnaden bedöms rymmas inom kultur och fritids budget på verksamhet 
4010 (administration). Budget där uppgår till 1827,1 tkr. Förbrukat hittills i 
år är 141 tkr. Ytterligare ca 150 tkr kommer behövas till ordinarie 
verksamhet. 

Förslag till beslut på sammanträdet

Bifall
Viktoria Söderling (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 70/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Förslag extra föreningsbidrag

Beslutet skickas till
 Ekonomichef
 Kommundirektör
 Kultur- och fritidschef 
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§ 167
Dnr 2020/431   

Svar på remiss - Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala 
län 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar
 
att anta remissvaret och skicka det till Länsstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har berett kommunen tillfälle att lämna synpunkter på förslag 
till Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län. 

Den regionala vattenförsörjningsplanen är ett planeringsunderlag som ska 
belysa vattenbehovet i länet i ett långsiktigt, flergenerationsperspektiv. 
Planen ska peka ut de vattenresurser, ytvatten som sjöar eller vattendrag, 
grundvattenmagasin eller områden med saltvatten, som kan säkerställa 
dricksvattenförsörjningen i länet och utgöra underlag till strategiska beslut. 
Planen ska också belysa de möjligheter som finns kring samverkan kring 
vattenresurser i ett brett perspektiv. 

Länsstyrelsen önskar främst synpunkter på del C, där långsiktig strategi, 
utpekade vattenresurser samt förslag på åtgärder behandlas. De föreslagna 
åtgärderna avses sedan stämmas av årligen i Länsstyrelsens miljö- och 
klimatråd.

Kommunen avser medverka till att samtliga åtgärder som berör kommunen 
genomförs, flera av åtgärderna är redan påbörjade/pågående men för att öka 
åtgärdstakten krävs mer resurser. 

Barnrättskonsekvenser
Barn och unga gynnas av en väl genomarbetad vattenförsörjningsplan. Att 
säkra långsiktig vattenförsörjning är av största betydelse för kommande 
generationer och en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Genomförandet av de föreslagna åtgärderna i den regionala 
vattenförsörjningsplanen kommer att innebära ett ökat resursbehov, främst 
av personella resurser, både på kommunen och på Temab.
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Beslutsunderlag 
 Beslut Utskottet Samhällsbyggnad § 130/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Remissvar
 Remiss Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län, dnr. 408-3369-

20

Beslutet skickas till
 Medborgarkansliet för vidareexpediering till Länsstyrelsen 
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§ 168
Dnr 2020/461   

Svar på remiss - Regional utvecklingsstrategi, RUS för Uppsala 
län, dnr LS2019-0099 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta remissvaret.

Sammanfattning av ärendet
Under våren 2020 presenterade Region Uppsala ett nytt förslag på Regional 
utvecklingsstrategi (RUS) för länet. Strategin ska ersätta den befintliga 
regionala utvecklingsstrategin och ska styra länets långsiktiga 
utvecklingsarbete mot år 2030. Den nya RUS:en ska också fungera som 
länets Agenda 2030-strategi. Strategin har tagits fram i bred dialog med 
länets aktörer under 2019 och 2020 och ska beslutas av Regionfullmäktige i 
februari 2021.

Beslutsmotivering 
Den Regionala utvecklingsstrategin är viktig då den syftar till att öka 
samverkan och styra utvecklingsarbetet i hela länet. I remissvaret har vi 
samlat åsikter från alla verksamheter och lyft fram det som är viktigt för vår 
kommuns utveckling och utmaningar framöver.  

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

Beslutsunderlag 
 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott § 61/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Remissvar
 Förslag till regional utvecklingsstrategi för Uppsala län

Beslutet skickas till
 Region Uppsala
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§ 169
Dnr 2020/583   

Svar på remiss - S2020/05758/SOF Remittering av 
departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i 
skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. 
omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig bakom de förslag som presenteras i promemorian, samt

att hemställa om att Socialdepartementet och Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) hittar en ersättningsmodell som kompenserar kommunen för 
det merarbete som förändringarna kommer att innebära.

Sammanfattning av ärendet
Socialdepartementet har skickat rubricerad handling till Tierps kommun för 
synpunkter. Remissvaret ska vara Socialdepartementet  tillhanda senast 
2020 11 13.

Beslutsmotivering 
De lagändringar som föreslås i utredningen är adekvata. En förändring av 
dagens regelverk är önskvärd då det finns brister i hur arbetet på detta 
område sker idag.

Det finns ett flertal aktörer som erbjuder skyddade boenden. Eftersom det 
inte är en tillståndspliktig verksamhet så kan kvalitén variera kraftigt. Vad 
som menas med yrkesmässig verksamhet är otydlig. Det finns Kvinnojourer 
som gör ett ovärderligt arbete med att skydda brottsoffer, och en del av 
dessa brottsoffer skulle dra sig för att söka skydd hos socialtjänsten, är detta 
att betrakta som yrkesmässig verksamhet?

En möjlighet att placera barn utan den ena vårdnadshavarens tillstånd är en 
viktig förändring. Som det ser ut idag anses det emellanåt som att 
Socialtjänsten är delaktig i egenmäktighet med barn. Sen är det alltid en svår 
uppgift att bedöma trovärdigheten i uppgifter som kommer till 
socialtjänstens kännedom och i dessa ärenden är det vanligt att ord står emot 
ord.
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Den bedömning som görs i promemorian att ändrade regler inte medför 
kostnader för socialtjänsten kan ifrågasättas. Idag placeras oftast den vuxne 
och anses tillgodose barnens behov av skydd mm. Om det ska göras 
placeringar på varje barn och dessa placeringar ska jämställas med 
barnplaceringar kommer detta att kräva en hel del resurser. Förfarandet med 
placering liknande LVU (lagen [1990:52] med särskilda bestämmelser om 
vård av unga) kommer också att kräva resurser både från tjänstepersoner 
och förtroendevalda. Det kan också finnas skäl att misstänka att kravet på 
tillstånd för skyddade boenden kan vara kostnadsdrivande.
 
En dialog mellan departementet och Sveriges kommuner och regioner, SKR, 
om ekonomisk kompensation för kommunerna bör ske innan införande av 
de förslagna regeländringarna sker.

När det gäller förändringar i Skollagen anses inte detta medföra några 
merkostnader för kommunen. Förändringarna anses adekvata utifrån ett 
barnrättsperspektiv.

Barnrättskonsekvenser
De förslag som läggs fram i promemorian stärker barnrättsperspektivet på 
flera punkter.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Som beskrivits ovan finns det skäl att anta att föreslagna lagändringar 
kommer att medföra ökade kostnader för handläggning. Det finns idag ingen 
möjlighet till egen finansiering av dessa kostnader.

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 62/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Remiss - S2020/05758/SOF Remittering av 

departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i 
skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar 
placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16)

Beslutet skickas till
 Socialdepartementet
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§ 170
Dnr 2020/25   

Godkännande av entledigande och val av ny ersättare till 
utskottet samhällsbyggnad 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna Emma Lokanders (M) begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ersättare i utskottet samhällsbyggnad från och med 3 
november 2020, samt

att under förutsättning att kommunfullmäktige väljer Sven Lokander (M) till 
ny ersättare i kommunstyrelsen, välja Sven Lokander (M) till ny ersättare i 
utskottet samhällsbyggnad under perioden 4 november 2020 till och med 31 
december 2022. 

Sammanfattning av ärendet
Emma Lokander har den 30 september 2020 lämnat in en begäran om 
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i utskottet samhällsbyggnad. 

Beslutsunderlag 
 Inkommen begäran om entledigande
 Nominering från gruppledare

Beslutet skickas till
 Berörda ledamöter
 Sekretariatet
 Lönecentrum
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§ 171
Dnr 2020/25   

Godkännande av entledigande och val av ny ersättare i 
kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna Roland Malmgrens begäran om entledigande från sitt uppdrag 
som ersättare i kommunala råder för funktionshinderfrågor, samt

att till ny ersättare i kommunala råder för funktionshinderfrågor under 
perioden 21 oktober 2020 till och med 31 december 2022 välja Daniel 
Blomstedt.  

Sammanfattning av ärendet
Roland Malmgren inkom den 11 oktober 2020 med en begäran om 
entledigande från sitt uppdrag i kommunala rådet för funktionshinderfrågor. 

Beslutsunderlag 
 Begäran om entledigande
 Nominering från Diabetesföreningen
 Förslag till beslut

Beslutet skickas till
 Berörda representanter/ersättare
 Ledningsstöd
 Lönecentrum
 Diabetesföreningen
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§ 172
Dnr 2020/462   

Teckningsrätt avseende kommunens bankkonton, 
bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal (C),
kommunstyrelsens vice ordförande Emma Lokander (M),
kommundirektör Randi Graungaard, ekonomichef Veikko Niemi,
redovisningschef Tony Borselius, ekonom Lena Asplund, ekonom Linda
Grundin, ekonomiassistent Agneta Rostedt, ekonomiassistent Åsa 
Andersson, ekonomiassistent Sarah Olsson och ekonomiadministratör Mats 
Mattsson att två i förening underteckna order om utbetalningar från 
kommunens bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och 
checkräkningar,

att beslutet träder i kraft med omedelbar verkan, samt

att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 44/2020 upphör att gälla från 
samma datum.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av förändringar på tjänster i kommunens verksamhet 
behöver beslutet revideras.

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

Beslutsunderlag 
 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott § 68/2020
 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott § 44/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
 Ekonomienheten
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§ 173
Dnr 2020/694   

Bemyndigande underteckna handlingar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att utse nedanstående personer och ersättare för dessa med bemyndigande 
att underteckna handlingar enligt nedan från och med den 1 oktober 2020, 
samt

att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 162/2019 upphör att gälla från 
och med den 1 oktober 2020.

Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar 
som krävs för verkställighet av kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Randi Graungaard eller 
ekonomichef Veikko Niemi.

Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar 
inom verksamhetsområdena som krävs för verkställighet av 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Randi Graungaard, chef 
Medborgarservice Lars Ingeberg, för verksamhetsområde samhällsbyggnad 
chef samhällsbyggnadsenheten Thomas Kihlström.

Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar 
inom respektive blocks/enhets verksamhetsområde som krävs för 
verkställighet av beslut och uppdrag, inklusive budget/verksamhetsplan 
och ledningskontrakt.
Kommundirektör Randi Graungaard
Chef Medborgarservice Lars Ingeberg
Personalchef Eva Berggård Nygren
Verksamhetschef utbildning Per Angemo
Verksamhetschef vård- och omsorg Helena Carlsson
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg Mikael Sjöberg
T.f. verksamhetschef kultur- och fritid Lena Fransson
Ekonomichef Veikko Niemi
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Undertecknande av lånehandlingar, borgensåtaganden och skuldebrev
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander  i förening med kommundirektör Randi Graungaard eller 
ekonomichef Veikko Niemi eller redovisningschef Tony Borselius.

Undertecknande av kollektivavtal
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Randi Graungaard eller 
personalchef Eva Berggård Nygren.

Undertecknande av pensionsbrev
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med personalchef Eva Berggård Nygren eller 
personalassistent Pia Andersson.

Undertecknande av beställningsskrivelser och eventuella kontrakt samt 
övriga ärenden enligt beslut om upphandling av kommunstyrelsens 
arbetsutskott
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med upphandlingschef Ulf Sandell eller
kommun- och upphandlingsjurist Jenny Ljungvall Cardoso eller chef
Medborgarservice Lars Ingeberg.

Undertecknande av externa hyresavtal
Kommundirektör Randi Graungaard eller ekonomichef Veikko Niemi. 
Med externa hyresavtal avses hyresvärdar utanför kommunkoncernen. 
Behovet och avtalsförslaget ska först stämmas av med fastighetsägaren.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av förändringar på tjänster i kommunens verksamhet
revideras vilka som har bemyndigande att underteckna handlingar.

Beslutsunderlag 
 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott § 69/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
 Kommundirektör
 Verksamhetschef Utbildning
 Verksamhetschef IFO
 Verksamhetschef kultur och fritid
 Ekonomienheten
 Upphandlingsenheten
 Fastighetssamordnaren
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§ 174
Dnr 2020/734   

Sammanträdesdagar för år 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2021:

16 februari, klockan 13:00 
23 mars, klockan 13:00
27 april, klockan 13:00
25 maj, klockan 13:00
23 juni, klockan 13:00
7 september, klockan 13:00
19 oktober, klockan 13:00
30 november, klockan 13:00

att beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner 
förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2021.

Sammanfattning av ärendet
Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år
2021. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum
för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning.
Förslaget har tagits fram i samråd med kommunalråd och ekonomienheten
och med hänsyn till Tierps kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska
rapporter. Vidare har även förslaget tagit hänsyn till skolornas sport-, påsk
och höstlov och inte föreslagit några sammanträdesdatum under dessa
veckor.

Beslutet för år 2021 ska fastställas av kommunfullmäktige den 3 november
2020 och sammanträdesdagarna kommer då att offentliggöras på Tierps 
kommuns hemsida.
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
 Webbansvarig ledningsstöd
 Alla chefer
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§ 175
Dnr 2020/50   

Återrapportering av organiserade företagsbesök 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga återrapportering av organiserade företagsbesök till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Tierps kommun gör kontinuerligt företagsbesök som genomförs av
tjänstemän från enheten Näringsliv och turism tillsammans med
kommunpolitiker. Målet är att genomföra minst fyra organiserade
företagsbesök i månaden och till varje besök finns ett färdigt frågeformulär
som fylls i.

Syftet med besöken är att företagets tankar, idéer och synpunkter skall
protokollföras och sedan redovisas för kommunstyrelsen för att skapa en
tydligare koppling mellan näringslivet och politiken. Företagen kan själva
anmäla sig på kommunens hemsida och kan då meddela om de önskar att
någon speciell fråga skall diskuteras under mötet eller om en viss funktion
från kommunen skall delta.

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

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Sammanställning av organiserade företagsbesök
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§ 176
Dnr 2020/106   

Redovisning av delegationsbeslut - Oktober 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisning av delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt kommunallagen, inklusive
beslut som fattas med vidaredelegation.

Kommunstyrelsen har i kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit
beslutanderätt till utskottet, ordföranden och tjänstemän. Beslutanderätt
kan också i vissa fall delegerats i separata kommunstyrelsebeslut. Beslut
fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen.

Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen:

Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser 
Handlingsid: KS 2020.3837 Period 2020-08-01 2020-08-31
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser LSS 
Handlingsid: KS 2020.3829 Period 2020-08-01 - 2020-08-31
Handlingsid: KS 2020.3832 Period 2020-09-01 - 2020-09-30
Handlingsid: KS 2020.3863 Period 2020-09-01 - 2020-09-30

Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser SoL 
Handlingsid: KS 2020.3830 Period 2020-08-01 - 2020-08-31
Handlingsid: KS 2020.3860 Period 2020-09-01 – 2020-09-30

Individ- och familjeomsorg 
Handlingsid: KS 2020.3831 Period 2020-08-01 - 2020-08-31
Handlingsid: KS 2020.3864 Period 2020-09-01 – 2020-09-30

Anställningsavtal 
Handlingsid: KS 2020.3826 Period: 2020-08-01 - 2020-08-31
Handlingsid: KS 2020.3827 Period: 2020-08-01 - 2020-08-31
Handlingsid: KS 2020.3828 Period: 2020-08-01 - 2020-08-31
Handlingsid: KS 2020.3838 Period: 2020-09-01 - 2020-09-30
Handlingsid: KS 2020.3840 Period: 2020-09-01 - 2020-09-30
Handlingsid: KS 2020.3839 Period: 2020-09-01 - 2020-09-30
Handlingsid: KS 2020.3841 Period: 2020-09-01 - 2020-09-30
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Bostadsanpassningsbidrag 
Handlingsid: KS 2020.3842 Period: Lista nr 9
Handlingsid: KS 2020.3835 Period: Lista nr 8
Handlingsid: KS 2020.3834 Period: Lista nr 7 

Bygglov 
Handlingsid: KS 2020.3852 Period: 2020-08-27 - 2020-10-06

Miljö- och hälsoskydd 
Handlingsid: KS 2020.3851 Period: 2020-08-27 - 2020-10-06

Mark och exploatering 
Handlingsid: KS 2020.3858 Period: 2020-08-27 - 2020-10-06

Fastställande av faderskap 
Handlingsid: KS 2020.3847 Period: 2020-09-02 - 2020-10-05
Handlingsid: KS 2020.3848 Period: 2020-08-24 - 2020-10-01

Parkeringstillstånd 
Handlingsid: KS 2020.3845Period: 2020-08-24 - 2020-10-05

Skolskjuts 
Handlingsid: 2020.3859 Period 2020-08-26 - 2020-10-06

Färdtjänst 
Handlingsid:2020.3836 Period 2020-08-24 - 2020-10-06

Dödsboanmälan 
Handlingsid:2020.3845 Period 2020-08-21 - 2020-09-25

Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution Handlingsid: 
KS 2020.4028 Period: Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 20 
oktober 2020, lista 6/2020

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

Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslutslistor från verksamheten

Beslutet skickas till
 Berörda handläggare
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§ 177
Dnr 2020/44   

Redovisning av protokoll 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av protokoll.

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

Protokollen finns publicerade på www.tierp.se.

Protokoll Tierps kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde 6 oktober 2020

Utskottet arbete och omsorg
Sammanträde 5 oktober 2020

Utskottet barn och ungdom
Sammanträde 15 september 2020
Sammanträde 29 september 2020
Sammanträde 6 oktober 2020

Utskottet samhällsbyggnad
Sammanträde 6 oktober 2020

Demokratiberedningen
Sammanträde 7 oktober 2020

Jävsnämnden
Sammanträde 1 september 2020

IT-nämnden
Sammanträde 18 september 2020

Lönenämnden
Sammanträde 18 september 2020
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Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation
Sammanträde 13 juni 2020

AB Tierpsbyggen
Sammanträde 3 september 2020

Tierps kommunfastigheter
Sammanträde 3 september 2020

Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.
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§ 178
Dnr 2020/122   

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i appen 
löpande vart efter dem registrerats i kommunens diarieföringssystem. 

Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka 
handlingar som finns att tillgå.

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

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför 

kommunstyrelsens senast sammanträde
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§ 179
Dnr 2020/809   

Delårsrapport 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsrapporten för år 2020.

Sammanfattning av ärendet
I delårsrapporten sammanställs kommunens ekonomiska resultat, dels för 
perioden januari till och med augusti (delårsrapport). I delårsrapporten görs 
en prognos för Tierps kommuns resultat det aktuella året. Kommunens 
samlade resultat analyseras och förklaras och det görs en bedömning av hur 
många av kommunfullmäktigas konkretiserade mål som kommer vara 
uppnådda vid årsskiftet.
I delårsrapporterna görs en helhetsbedömning med prognos för varje av 
kommunfullmäktiges konkretiserade ekonomiska mål. Till varje 
konkretiserat mål finns också en nulägesbeskrivning med aktuella resultat 
och en analys kring målet. Det är kommunfullmäktige som i planerings-
direktiv med budget beslutar om de konkretiserade mål som ska styra 
verksamheterna. Nämnder och bolagsstyrelser tar i sin tur fram egna
mål och aktiviteter.
Verksamhetscheferna redogör på kommunstyrelsens sammanträde för sina
verksamhetsområden.

Beslutsmotivering 
Det finns skäl att anta att prognosen bygger på ett antal 
försiktighetsantaganden i överkant. Sparåtgärder bedöms inte som relevanta 
men däremot fortsätter arbetet med fortsatta effektiviseringar i syfte att rusta 
för framtiden. Inom de verksamhetsområden som redovisar negativa 
prognosavvikelser pågår ett åtgärdsarbete.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kommunen redovisar ett resultat för perioden januari-augusti på 10,5 Mkr,
jämfört med plus 35,4 Mkr för motsvarande period föregående år. I 
periodens resultat ingår omställningskostnader om 39,8 mnkr som i 
bokslutet kommer att hanteras som synnerliga skäl.
Hittills inbokade omställningskostnader är;
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Omställningskostnad/synnerliga skäl

Högbergsparken 24 426 422,30 kronor
Brandstatonen 10 082 048,66 kronor
Varumärket 
Tierps arena 3 447 222,46 kronor
"Bergis" 1 874 341,37 kronor

Summa 39 830 034,79 kronor

Budgeterat resultat för perioden är 36,8 Mkr, vilket innebär att resultatet är
26,3 Mkr lägre. Verksamheternas intäkter är 14,2 Mkr högre än
föregående år och kostnaderna är 72,2 Mkr högre än föregående år. 
Förändringen på intäktssidan beror främst på försäljning verksamhet, samt 
övriga intäkter. Förändringen på kostnadssidan kommer till största delen 
från ökade lokalhyror, (omställningskostnader), placeringskostnader
inom Individ- och familjeverksamheten samt övriga verksamhetskostnader.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Delårsrapport 2020 

Beslutet skickas till
 Ekonomienheten
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§ 180
Dnr 2020/820   

Taxa för vatten och avlopp 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Taxa för vatten och avlopp från och med 1 januari 2021.

Sammanfattning av ärendet
Den gällande VA-taxan blev senast antagen av kommunfullmäktige 5 
november 2019 och gäller från den 1 januari 2020. Taxan ska finansiera de 
kostnader TEMAB har för att utföra uppdraget av de kommunala vatten- 
och avloppstjänsterna.

Beslutsmotivering 
VA-taxan ska täcka alla kostnader för de kommunala vatten- och 
avloppstjänsterna. Anläggningsavgifterna i taxan revideras pga. höjda 
kostnader, bl.a. för ökade kostnader för nya anslutningar. Brukningstaxan 
höjs bl.a. pga. högre underhålls- och kapitalkostnader.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då 
verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB. 
VA-taxan för år 2021 höjs förbruknings taxan med 7 % och 
anslutningsavgiften höjs med 11% 
Huvudanledningen är stora behov att öka reinvesteringstakten för 
ledningsnäten och reningsverken.

Beslutsunderlag 
 Missiv
 Taxa för vatten och avlopp 2021

Beslutet skickas till
 Kommundirektör
 VD för Tierps Energi & Miljö AB
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§ 181
Dnr 2020/821   

Taxa för slamavgifter 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Taxa för slamavgifter 2021 från och med 1 januari 2021. 

Sammanfattning av ärendet
Den gällande slamtaxa revidering blev senast antagen av 
kommunfullmäktige den 5 november 2019 och gäller från den 1 januari 
2021. Taxan ska finansiera de kostnaderna TEMAB har för att utföra 
uppdraget att utföra det kommunala renhållningsansvaret för tömning av 
slam från enskilda avlopp och slamavskiljare/köksavlopp.

Beslutsmotivering 
I Tierps kommun är det TEMAB som ansvarar för insamling av 
hushållsavfall och därmed också tömning och behandling av slam från 
enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp. För själva 
tömningen anlitar TEMAB i sin tur en entreprenör. 

Slammet i enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp klassas 
som hushållsavfall och enligt miljöbalken är det endast kommunen, eller 
den entreprenör som kommunen har utsett, som får tömma och transportera 
bort hushållsavfallet. Det innebär att slam inte får tömmas eller transporteras 
på något annat sätt.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då 
verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB. 
Slamtaxan för år 2021 är korrigerad efter nya förutsättningar utifrån 
genomförd upphandling. 

Taxan ska finansiera de kostnaderna TEMAB har för att utföra uppdraget att 
utföra det kommunala renhållningsansvaret för tömning av slam från 
enskilda avlopp och slamavskiljare/köksavlopp.

Beslutsunderlag 
 Missiv
 Taxa för slamavgifter 2021
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Beslutet skickas till
 Kommundirektör
 VD för Tierps Energi & Miljö AB
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§ 182
Dnr 2020/822   

Taxa för renhållning 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Taxa för renhållning 2021 från och med 1 januari 2021.

Sammanfattning av ärendet
Den gällande renhållningstaxans revidering blev senast antagen av 
kommunfullmäktige den 5 november 2019, och gäller från den 1 januari 
2021. Taxan ska finansiera de kostnaderna TEMAB har för att utföra 
uppdraget att utföra det kommunala renhållningsansvaret.

Beslutsmotivering 
Renhållningstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra Tierps 
kommuns mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 5§ ger kommunen 
möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant sätt att miljöanpassad 
avfallshantering främjas.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då 
verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB.
Den föreslagna renhållningstaxan för år 2021 är miljöstyrd. Det innebär att 
den som väljer bort att sortera matavfall kommer att få en högre 
renhållningstaxa än den som väljer att sortera matavfall.

Renhållningstaxan föreslås att höjas med ca 4% för alla hushåll och 
verksamheter för att täcka de ökade kostnaderna för planering, information, 
administration, kundkontakt, upphandling och  vidareutveckling av 
återvinningscentralerna.
 
Taxan ska finansiera de kostnaderna TEMAB har för att utföra uppdraget att 
utföra det kommunala renhållningsansvaret.

Beslutsunderlag 
 Missiv
 Taxa för renhållning 2021

Beslutet skickas till
 Kommundirektör
 VD för Tierps Energi & Miljö AB
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§ 183
Dnr 2020/811   

Skattesats för 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa skattesatsen för 2021 till 21,29%.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i § 112/2019 beslutat om skattesats för år 2020 till 
21,29%. Skattesatsen föreslås bli oförändrad år 2021.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
 Ekonomienheten
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§ 184
Dnr 2020/793   

Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2021-2023 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avsätta 1 625 tkr till revisionen i enlighet med förslag från
kommunfullmäktiges presidium,

att fastställa borgensavgiften för år 2021 till 0,4 %,

att fastställa förslag till driftbudget enligt avsnitt 7.2 och resultatbudget
enligt avsnitt 7.4 för 2021,

att fastställa investeringsbudget enligt avsnitt 7.3 och bilaga 6 samt
nettoexploateringsbudget enligt bilaga 7 för 2021,

att fastställa finansieringsbudget enligt avsnitt 7.5 och balansbudget enligt
avsnitt 7.6 för 2021,

att anta mål och särskilda uppdrag för Tierps kommun enligt kapitel 6,
avsnitt 6.1 – 6.7,

att komplettera befintliga ägardirektiv i enlighet med förslag i kapitel 8,

att anta budget och verksamhetsplan för IT-nämnden enligt bilaga 3,

att anta budget och verksamhetsplan för Lönenämnden enligt bilaga 4, samt

att fastställa förslag till flerårsplan 2021 – 2022 enligt avsnitt 7.2, 7.4, 7.5
och 7.6.

Reservation
Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), Gunnar Jansson (S), Barbro 
Wiklund (S) och Christina Holmström (S) reserverar sig till förmån för eget 
förslag.
 
Joakim Larsson (SD) och Jonhas Åker (SD) reserverar sig till förmån för
eget förslag.
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Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagens 8 kap. 4-5 §§ ska kommuner upprätta en budget för 
nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska också innehålla en plan för
ekonomin för en period av tre år, där budgetåret är periodens första år. 
Förslaget bygger på en befolkningsprognos på 21 240 personer per 1 
november 2020.

Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkanden
Viktoria Söderling (S) yrkar bifall till eget förslag till budget./Bilaga/

Joakim Larsson (SD) yrkar avslag på både liggande förslag och Viktoria 
Söderlings (S) förslag.

Jenny Lundström (MP) yrkar avslag på Viktoria Söderlings budgetförslag.
Lotta Carlberg (C) yrkar avslag på Viktoria Söderlings budgetförslag.

Bifall
Jenny Lundström (MP) yrkar bifall till liggande budgetförslag.
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande budgetförslag.

Beslutsgång
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag, Viktoria Söderlings (S) 
yrkande och Joakim Larssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att bifalla liggande förslag.

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut
 Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet för 2021-2023
 Beslut IT-nämnden § 19/2020 - Plan för IT-nämndens ekonomi och 

verksamhet 2021-2023
 Beslut Lönenämnden § 14/2020 - Plan för lönenämndens ekonomi 

och verksamhet 2021-2023
 § 3 Central samverkansgrupp 2020-10-12 - Samverkan inför beslut: 

Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2021 – 2023

Beslutet skickas till
 Ekonomienheten
 Verksamhetschefer
 De kommunala bolagen
 IT-nämndens medlemskommuner
 Lönenämndens medlemskommuner
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§ 185
Dnr 2019/908   

Grundskolans organisation 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att tidpunkten för överlämnande av förslag till beslut om grundskolans 
organisation, enligt beslut i  KF § 150/2019, flyttas fram till 
kommunfullmäktiges sammanträde i september 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019

att ge verksamheten i uppdrag att se över grundskolans organisation och
lokalutnyttjande i syfte att organisationen följer lagen och att våra lokaler
nyttjas på ett optimalt sätt,

att inga större förändringar i grundskolans organisation görs förrän
utredningen överlämnats till och hanterats i kommunstyrelse och
fullmäktige,

att överlämna förslag till beslut till kommunstyrelsen senast vid
sammanträdet i december 2020, för att därefter slutligt fastställas av
kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagen kap. 5 § 1.

Sedan beslut ovan fattades har arbete med att förbereda medborgardialog 
kring skolans organisation i Skärplinge och Hållnäs inletts. 

En sådan medborgardialog kan genomföras tidigast mars 2021 med ett 
färdigt beslutsunderlag tidigast juni 2021.

Under våren 2020 beviljades Tierps kommun statsbidrag för att genomföra 
en utredning i syfte att kartlägga segregation i kommunen. Denna utredning 
inleds oktober 2020 med preliminärt datum för slutrapport i april månad 
2021.

I Tierps kommun finns planerad omfattande nybyggnation av bostäder i 
Tierps köping i Siggboområdet, i Karlholms Strand samt i Örbyhus. För ett 
relevant beslutsunderlag kring grundskolans organisation behövs en 
kartläggning av vilken omfattning inflyttning kan bli aktuell och vilka 
behov av utbildningsplatser detta medför.
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Med hänvisning till punkterna ovan kan ett välgrundat förslag till beslut inte 
överlämnas till Kommunfullmäktige förrän tidigast vid sammanträdet 
september 2021.

Barnrättskonsekvenser
Ett förslag till beslut om grundskolans organisation får ur ett barnrättsligt 
perspektiv tydliga konsekvenser varför det är av stor vikt att ett fullgott 
beslutsunderlag finns att tillgå.

Beslutsunderlag 
 Beslut Utskottet barn och ungdom § 206/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
 Utbildningschef
 Kommundirektör
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§ 186
Dnr 2020/157   

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att Tierp kommuns kommunstyrelse bemyndigas att besluta och vidta de 
åtgärder för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav 
på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023, 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare.  

Sammanfattning av ärendet
Om Kommuninvest
Tierps kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansierings-
frågor. Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen 
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB ( ubl) 
(”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en 
solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra 
Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och 
finansiella institutioner.

Återbetalning av förlagslån
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna 
omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter 
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att 
kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att 
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. 
Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för 
förlagslånen bifogas som Bilaga 1(”Lånevillkoren”).
Tierp kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-01 till 
3 388 000 kronor, jämte ränta. Genom regeländringar får det befintliga 
förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket 
innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till 
kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats 
internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det 
befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och 
återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i 
Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen 
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sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till 
medlemmarna. Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver 
tillföras nytt kapital erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till 
förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin 
kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till 
Föreningen i form av en kapitalinsats.

Inbetalning av kapitalinsats
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapital-
insats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer 
på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har 
därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla 
för samtliga medlemmar, (idag 291 st medlemmar, varav 277 st kommuner). 
Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 
kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått 
vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där 
kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt följande:

År Kapitalinsats (kr/invånare) (kommun)
2020   900 
2021 1 000 
2022 1 100 
2023 1 200 
2024 1 300 

Beslutsmotivering 
På föreningsstämman fattades ett enhetligt beslut att samtliga medlemmar 
skulle betala in kapitalinsatsen till Föreningen enligt ovanstående tabell. 
Detta är enbart likvidpåverkande åtgärd och tack vare återbetalningen av 
förlagslånet så ska kommunen göra första inbetalningen 2022. Skulle 
kommunen avbryta medlemskapet i Kommuninvest så återbetalas hela 
kapitalinsatsen.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Eftersom en återbetalning sker av förlagslånet så behöver inte Tierps 
kommun inte betala in någon kapitalinsats år 2021. För år 2022 kraftigt 
reducerad till 661 000 kr. För åren 2023 resp. 2024 ska 2 685 500 kronor 
resp. 4 710 000 kronor inbetalas.
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Beslutsunderlag 
 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott § 71/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Dokument från Kommuninvest – ”Kapitaliseringen av 

Kommuninvest ekonomiska förening 
 Insatsnivåer för kommuner och regioner

Beslutet skickas till
 Ekonomienheten
 Ulf Bengtsson, Kommuninvest
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§ 187
Dnr 2020/772   

Policy för förtjänsttecken och gåvor 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Policy för förtjänsttecken och gåvor, samt

att upphäva Regler för utdelning av förtjänsttecken och minnesgåvor 
fastställda av kommunfullmäktige § 42/2008.

Sammanfattning av ärendet
Nya regler för förtjänsttecken och gåvor har tagits fram som ska gälla för 
Tierps kommun och de kommunala bolagen. I de nya reglerna har 
beloppsgränser för förtjänsttecken, minnesgåva och julfirande införts för att 
få en likvärdig tillämning. Policyn ska revideras 2023.

Beslutsmotivering 
Regler för utdelning av förtjänsttecken och minnesgåvor är fastställd av 
kommunfullmäktige 2008 och bör därför revideras.
Reglerna bör vara likalydande för Tierps kommun och de kommunala 
bolagen.

Beslutsunderlag 
 Beslut Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation § 27/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Regler för förtjänsttecken och minnesgåvor fastställt av 

kommunfullmäktige § 42/2008
 Policy för förtjänsttecken och gåvor

Beslutet skickas till
 Kommundirektör
 HR-chef 
 Ledningsstöd, gemensam service
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§ 188
Dnr 2020/773   

Pensionsriktlinjer för Tierps kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta Pensionsriktlinjer för Tierps kommun under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar enligt nedan.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att upphäva Pensionspolicy Tierps kommun fastställd 2005 och reviderad 
2006-11-07.

Sammanfattning av ärendet
Pensionspolicyn är fastställd av kommunfullmäktige 2005 samt reviderad 
2006 och bör därför ersättas med nya pensionsriktlinjer som bl.a. innehåller 
nya regler för politiker, OPF-KL som tillkommit. Då kommunstyrelsen är 
högsta beslutande instans för pensionsvillkor benämns dokumentet 
”Pensionsriktlinjer för Tierps kommun” och bör fortlöpande revideras av 
kommunstyrelsen då lag- eller avtalsändringar sker.

Beslutsmotivering 
Då pensionspolicyn är från 2006 bör den ersättas med ”Pensionsriktlinjer 
för Tierps kommun” som fortlöpande kan revideras av kommunstyrelsen då 
lag- och avtalsförändringar sker. Pensionsriktlinjerna innehåller bl.a. nya 
regler för politiker som tillkommit i OPF-KL. Kommunfullmäktige har 
beslutat att anta tillämpningsanvisningarna till OPF-KL 2018-05-21.

Kommunstyrelsen har delegerat till förhandlingsdelegationen att vara 
pensionsmyndighet. Förhandlingsdelegationen tolkar och beslutar i samråd 
med HR-chef och verksamhetschef, om särskild avtalspension på heltid eller 
deltid samt om pensionsförstärkning på heltid enligt överenskommelse, efter 
individuell prövning i varje enskilt fall. 

Förhandlingsdelegation beslutar även om andra pensionslösningar utöver de 
nämnda i pensionspolicyn samt om alternativ KAP-KL för 
verksamhetschefer och nyckelpersoner. Pensionshandläggaren beslutar i 
normala och löpande pensionsärenden.  
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Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation beslutade 2016-09-21 att föreslå 
kommunstyrelsen att anta en ny pensionspolicy som bifogades protokollet. 
Denna skulle ersätta den tidigare pensionspolicyn och innehöll bl.a. nya 
regler som tillkommit. På grund av brister i de administrativa rutinerna gick 
ärendet aldrig vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
Reglerna i policyn har dock tillämpats.

Beslutsunderlag 
 Beslut Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation § 28/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Pensionsriktlinjer för Tierps kommun
  Pensionspolicy Tierps kommun fastställd av kommunfullmäktige 
 § 69/2005. Reviderad 2006-11-07.
 Protokoll från Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2016-09-

21

Beslutet skickas till
 HR-chef
 Lönechef
 Pensionshandläggare 
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§ 189
Dnr 2020/774   

Upphävande av styrdokument 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att upphäva följande styrdokument: 

- Riktlinjer för hantering av bisyssla, KS § 9/2013
- Policy för ersättning för utbildningskostnader, KS § 107/1993
- Ersättning för kurslitteratur mm vid högskolestudier på fritid, 

personalutskottet § 78/90

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att upphäva Policy för belönings- och förslagsverksamhet, KF § 104/2002.

Sammanfattning av ärendet
Det är viktigt att styrdokument är relevanta och fyller en funktion i 
tillämpning av regler eller är vägledande då besluts ska fattas. Efterhand kan 
dokumenten ha spelat ut sin roll på grund av omvärldsförändringar. Den 
bedömningen har gjorts av de dokument som föreslås ska upphävas.

Beslutsmotivering 
Riktlinjer för hantering av bisyssla
En bisyssla är i princip en syssla som en medarbetare tillfälligt eller 
permanent utövar vid sidan av anställningen. 
I tre olika situationer är en bisyssla otillåten.
 Konkurrerande bisyssla: Om det anses att den konkurrerar med 

kommunens verksamhet.
 Arbetshindrande bisyssla: Om den på något sätt hindrar medarbetaren 

att utföra sina arbetsuppgifter.
 Förtroendeskadlig bisyssla: Om den kan rubba förtroendet för 

medarbetarens opartiskhet i arbetet eller kan skada kommunens 
anseende.
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I lagen om offentlig anställning (LOA) regleras de förtroendeskadliga 
bisysslorna för medarbetare i kommuner. För övriga bisysslor återfinns 
regler i AB § 8 bisysslor. Den policy som det beslutades om 2013 tillför inte 
något till de ovan nämnda regelverk som finns. Arbetstagare är numera 
skyldiga att anmäla bisyssla till arbetsgivaren som utifrån de regelverk som 
finns beslutar om bisysslan är otillåten. Vid tveksamheter kan HR kontaktas 
som i sin tur har SKR:s jurister att tillgå får rådgivning.

Policy för ersättning för utbildningskostnader
Policyn är från 1993 vilket gör att mycket förändras sedan dess. Kommunen 
står inför en stor utmaning vad gäller kompetensförsörjning varför det är 
viktigt att ersättning för utbildningskostnader beslutas i varje enskilt fall av 
arbetsgivaren. Policyn tillför inte något till detta. Sedan 2012 finns även 
omställningsfonden som kan nyttjas då utbildningen ligger inom dess 
regelverks ram.

Ersättning för kurslitteratur mm vid högskolestudier på fritid, 
personalutskottet 
Kommunstyrelsens personalutskott beslutade i § 78/90 om normer  för 
ersättning vid universitetsstudier på fritid. Då beslutet är från 1990 har 
mycket förändrats sedan dess. Kommunen står inför en stor utmaning vad 
gäller kompetensförsörjning varför det är viktigt att ersättning för 
kurslitteratur vid högskolestudier på fritid beslutas i varje enskilt fall av 
arbetsgivaren utifrån verksamhetsbehov. Att utbetalning avseende ersättning 
för kurslitteratur sker korrekt ingår i chefsuppdraget att borga för. 
Styrdokumentet fyller således ingen funktion.

Policy för belönings- och förslagsverksamhet
Policyn fastställdes av kommunfullmäktige 2002 att gälla från och med 1 
januari 2003. Policyn ska bidra till att de anställda utvecklas till att få ett 
kritiskt värderande, konstruktivt och kreativt synsätt i arbetet och därigenom 
ser möjligheter att förbättra och utveckla tjänst, metod, verksamhet, 
arbetsmiljö och trivsel men också bidrar till att öka verksamhetens 
måluppfyllelse. Allt detta ligger i den allmänna anställningsskyldigheten 
och är även sådant som ska värderas vid lönesättning. Varje arbetsgrupp 
arbetar med STAMINA som kan utläsas som ett Strukturerat Tidseffektivt 
Arbetssätt och Metoder för INkluderande Arbetsliv. I detta arbete inbegrips 
det policyn vill bidra till. Policyn fyller således ingen funktion.
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Beslutsunderlag 
 Beslut Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation § 29/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Riktlinjer för hantering av bisyssla, KS § 9/2013
 Policy för ersättning för utbildningskostnader, KS § 107/1993
 Ersättning för kurslitteratur mm vid högskolestudier på fritid, 

personalutskottet § 78/90
 Policy för belönings- och förslagsverksamhet, KF § 104/2002

Beslutet skickas till
 HR, Gemensam service
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§ 190
Dnr 2020/790   

Julgåva 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att julgåva medges december 2020.

Sammanfattning av ärendet
Då skatteverket har beslutat om tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda 
under tiden 1 juni 2020 till 31 december 2020 kan en uppskattning i form av 
julfirande/julgåva lämnas till personalen trots att julklappen delades ut i 
form av en vårgåva under våren. 
Julfirandet/Julgåvan får maximalt uppgå till en kostnad av 250 kr per 
anställd och varje verksamhetsenhet får själva avgöra hur de vill använda 
medlen. De ska dock användas så att det gynnar det lokala näringslivet och 
att hänsyn tas till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Beslutsmotivering 
Medarbetarna på Tierps kommun och i de kommunala bolagen arbetade hårt 
och under stora påfrestningar i och med pandemin. I takt med att de 
ekonomiska påfrestningarna ökade på det civila samhället, så beslutades det 
att omvandla årets julklapp 2020 till en vårgåva i form av ett 
presentkort. Presentkortet kunde endast lösas in hos företagare inom Tierps 
kommun som säljer varor och tjänster till privatpersoner, och som valt att 
acceptera presentkortet som betalningsmedel. Kortet utarbetades i 
samverkan med föreningen Företagare i Tierps kommun och hade ett värde 
på 250 kronor. 

Då skatteverket har beslutat om tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda 
under tiden 1 juni 2020 till 31 december 2020 kan en uppskattning i form av 
julfirande/julgåva lämnas till personalen trots att julklappen delats ut under 
våren. Coronapandemin fortsätter och personalen gör fortsatt ett gott arbete 
trots de påfrestningar pandemin orsakar. Julfirandet/julgåvan får maximalt 
uppgå till en kostnad av 250 kr per anställd och varje verksamhetsenhet får 
själva avgöra hur de vill använda medlen. De ska dock användas så att det 
gynnar det lokala näringslivet. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Julfirandet/Julgåvan beräknas kosta mellan 470 000 – 500 000 kr.
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Beslutsunderlag 
 Beslut Förhandlingsdelegationen § 30/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
 HR
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§ 191
Dnr 2020/435   

Redovisning av ej verkställda beslut AoO kvartal 2 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2020.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2020 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. 

Det har rapporterats totalt 12 beslut enligt LSS (avser samtliga LSS-beslut) 
och SoL (avser SoL-beslut för vuxna över 21 år) till IVO för perioden 1 
april till 30 juni 2020, kvartal 2. För fyra av de rapporterade besluten är 
omständigheterna runt Covid -19 anledning till varför besluten inte har 
verkställts.

Ej verkställda beslut:
- Kontaktperson enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-02-04. 

Rekryteringsenheten har ännu inte funnit en lämplig kontaktperson 
för uppdraget. De har regelbunden kontakt med kund.

- Boendestöd enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-03-30. Enhetschef för 
boendestöd har kontakt med kund och har erbjudit mötestider för 
planering av att verkställa beslutet. Då kund ännu inte har haft tid att 
träffas har planering ej kunnat genomföras. Kund erbjuds 
regelbundet nya tider för möte.

- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-05-27. 
Det har inte tidigare funnits en passande bostad att erbjuda kund. Nu 
är dock inflytt planerad till ett boende. Då den ej ännu är genomförd 
är beslutet rapporterat som ej verkställt.
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- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2020-02-06. 
Anledningen till att beslutet inte är verkställt är omständigheterna 
kring Covid -19. Kund tillhör en riskgrupp och har valt att avvakta 
en verkställighet. Telefonkontakt har dock inletts med kund.

- Korttidsvistelse enligt LSS i form av stödfamilj. Beslutsdatum: 
2019-08-07. Det finns en generell svårighet att rekrytera 
stödfamiljer. Specifikt i detta ärende har familjehemskonsulenter 
annonser ute för rekrytering och intervjuer har genomförts. De har 
även sökt efter konsulentstödd familj men ännu inte hittat någon 
lämplig för uppdraget. Vårdnadshavare har även blivit erbjuden 
andra insatser såsom korttidsboende och avlösarservice i hemmet 
vilket de dock har avböjt. Insatsen kontaktperson har beviljads sedan 
februari 2020. Nytt möte är inbokat för vidare diskussion kring 
alternativa insatser i avvaktan på att stödfamilj kan verkställas.

- Kontaktperson enligt LSS. Beslutsdatum: 2020-02-07. Det föreligger 
svårigheter för rekryteringsenheten att få kontakt med kund och 
vårdnadshavare och det är därför svårt att boka in möten. De har nu 
skrivit brev för att få en kontakt. Ytterligare försök till kontakt görs 
även per telefon och e-post.

- Korttidsvistelse enligt LSS i form av stödfamilj. Beslutsdatum: 
2020-01-14. Familjehemskonsultenter arbetar med att hitta en 
passande stödfamilj. De har annonser ute och även sökt efter en 
konsulentstödd familj men hittills utan framgång.

- Kontaktperson enligt LSS. Beslutsdatum: 2020-02-25. Det 
förekommer svårigheter att hitta en kontaktperson som motsvarar de 
behov och krav som ställs för uppdraget. 

- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. 
Kunden vistas för tillfället på ett HVB och kommer att vara där till 
tidigast 2021-03-31. Beslutet om permanent boende kommer inte att 
verkställas dessförinnan. Biståndshandläggare har här valt att ha ett 
pågående beslut trots att det inte är praktiskt möjligt att verkställa, 
varpå det måste redovisas som ej verkställt till IVO. Som ett 
alternativ skulle de kunna göra uppehåll i beslutet fram till dess att 
beslutet faktiskt kan verkställas.

- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2020-01-08. I 
samband med omständigheterna kring Covid -19 har få dagliga 
verksamheter varit öppna. De verksamheter som skulle ha varit 
aktuella för den här kunden har varit stängda och därför har inte 
beslutet kunnat verkställas. När de öppnar kommer verkställighet att 
planeras.

- Korttidsvistelse enligt LSS i form av stödfamilj. Beslutsdatum: 
2019-09-20. I samband med föregående rapportering informerades 
att en tilltänkt stödfamilj var intresserad av uppdraget men att de inte 
kunde starta med anledning av omständigheterna kring Covid -19. 
Samma läge kvarstår även vid denna rapportering. Familjen har 
erbjudits korttidsboende i avvaktan på stödfamilj men har avböjt. I 
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avvaktan på att invänta att tilltänkt stödfamilj kan påbörja uppdraget 
söks även efter andra stödfamiljer.

Avbrott i verkställighet där beslutet inte har verkställts på nytt inom 3 
månader:

- Kontaktperson enligt LSS. Datum för avbrott i verkställighet: 2020-
03-31. Rekryteringsenheten påbörjade omgående försök att hitta en 
ny lämplig kontaktperson, men i april meddelade kund att 
verkställighet skulle avvaktas med anledning av omständigheterna 
runt Covid -19. Sedan mitten av augusti vill dock kund att beslutet 
ska verkställas och möte är inbokat för träff med föreslagen 
kontaktperson.

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

Beslutsunderlag 
 Beslut Utskottet arbete och omsorg § 70/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
 Kvalitet och strategisk utveckling
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§ 192
Dnr 2020/434   

Redovisning av ej verkställda beslut BoU Kvartal 2 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2020. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2020 till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har 
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när 
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon 
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut 
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. 

Det har rapporterats totalt fyra beslut enligt SoL för barn och unga för 
kvartal 2 2020 och samtliga avser insatsen kontaktfamilj. 

Ej verkställt beslut:
- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-03-03. Det är 

generellt sett svårt att rekrytera kontaktfamiljer och stödfamiljer i 
Tierps kommun. Familjehemssekreterare har i detta ärende varit i 
kontakt med olika familjer vid ett flertal tillfällen men ingen har 
hittills motsvarat de krav och behov som finns. 

Verkställt beslut:
- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-12-20. I samband 

med föregående rapportering informerades att en 
kontaktfamiljsutredning var inledd men att samtliga moment inte var 
genomförda och att beslutet därför inte kunde rapporteras som 
verkställt. Nu är tilltänkt familj godkänd och beslutet har varit 
verkställt sedan juni 2020. Beslutet har således rapporterats som 
verkställt.
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Avslutade beslut som inte har verkställts:
- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-10-04. Det har varit 

svårigheter att verkställa beslutet och flertalet familjer har blivit 
tillfrågade men tackat nej. Vårdnadshavare har även själva tackat nej 
till erbjudande. I samband med ett möte under slutet av maj har 
vårdnadshavare valt att avsäga sig insatsen då de inte upplever att 
det finns ett behov. Beslutet avslutas därför utan att verkställas.

- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-10-04. Det har varit 
svårigheter att verkställa beslutet och flertalet familjer har blivit 
tillfrågade men tackat nej. Vårdnadshavare har även själva tackat nej 
till erbjudande. I samband med ett möte under slutet av maj har 
vårdnadshavare valt att avsäga sig insatsen då de inte upplever att 
det finns ett behov. Beslutet avslutas därför utan att verkställas.

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

Beslutsunderlag 
 Beslut Utskottet barn och ungdom § 205/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
 Kvalitet och strategisk utveckling
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