
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-11-13

Tid och plats 13 november 2018, kl. 18:00-18:30 i Kommunhuset, A-salen, kommunhuset, 
Tierps köping, Tierp

Paragrafer 148-154

Utses att justera Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

Beslutande 
Ledamöter Sara Sjödal ordförande (C) ordförande

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)
Lotta Carlberg (M)
Åsa Sikberg (M)
Ann-Kristin Ringefors (KD)
Alfred Mujambere (L)

Viktoria Söderling (S), 2:e vice 
ordförande 
Jonas Nyberg (S)
Erica Aspgren Wallin (S)
Linda Friberg (S)
Torgny Helgesson (S)
Alexander Karlsson (V)
Joakim Larsson (SD)
Jonhas Åker (SD)

Beslutande ersättare  Jenny Lundström (MP)

Övriga närvarande
Ersättare Anna Ahlin (C)

Erik Kolm (C)
Emma Lokander (M)
Carola Fréden (M)

Viktor Hage (S)
Gunnar Jansson (S) 
Barbro Wiklund (S)
Christina Holmström (S)
Agnetha Andersson (V)
Annie Pettersson (V)
Bengt Lindström (SD)
Klas Jakobsson (SD)                                                                                                                  

Tjänstemän och övriga Randi Graungaard, kommundirektör
Sara Stråfors, kommunsekreterare 

Underskrifter

Sekreterare

Sara Stråfors

Ordförande

Sara Sjödal (C)

Justerande 

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)
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BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-11-13

Datum då anslaget sätts upp 2018-11-15

Datum då anslaget tas ned 2018-12-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Paragrafer 148-154

Underskrift

Sara Stråfors
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-11-13

Innehållsförteckning 

Paragraf Rubrik Dnr

Upprop

Val av justerare - Lars-Göran 
Birkehorn Karlsen

§ 148 Delgivning sammanträdesplan för 
Tierps kommun 2019

2018/860

§ 149 Teckningsrätt avseende kommunens 
bankkonton, bankgirokonton, 
plusgirokonton och checkräkningar 
2018-11-13

2018/1006

§ 150 Bemyndigande att underteckna 
handlingar

2018/1007

§ 151 Val av 5 ledamöter och 4 ersättare 
samt ordförande, 1:e vice ordförande 
och 2:e vice ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott

2018/897

§ 152 Val av 4 ledamöter och 3 ersättare 
samt ordförande och vice ordförande i 
utskottet barn och ungdom

2018/897

§ 153 Val av 4 ledamöter och 3 ersättare 
samt ordförande och vice ordförande i 
utskottet arbete och omsorg

2018/897

§ 154 Val av 4 ledamöter och 3 ersättare 
samt ordförande och vice ordförande i 
utskottet samhällsbyggnad

2018/897
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-11-13

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 148
Dnr 2018/860     

Delgivning sammanträdesplan för Tierps kommun 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga ärendet till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har § 126/2018 beslutat fastställa sammanträdesdagar för år 
2019 enligt nedan

2018
Tisdagen den 4 december 

2019
tisdagen den 12 februari 
tisdagen den 26 mars – bokslut
tisdagen den 24 april 
tisdagen den 28 maj 
tisdagen den 3 september 
tisdagen den 22 oktober – delårsrapport, skattesats, budget och flerårsplan 
tisdagen den 3 december – detaljbudget

att sammanträdena vid samtliga tillfällen börjar kl. 13.00.

Beslutsunderlag 
Sammanträdesplan 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-11-13

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 149
Dnr 2018/1006     

Teckningsrätt avseende kommunens bankkonton, 
bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal (C), kommun-
styrelsens vice ordförande Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M), 
kommundirektör Randi Graungaard, ekonomichef Conny Rönnholm, 
redovisningschef Tony Borselius, ekonom Lena Asplund, ekonom Linda 
Grundin, ekonomiassistent Agneta Rostedt, ekonomiassistent Mats 
Mattsson och ekonomiassistent Sarah Olsson, att två i förening underteckna 
order om utbetalningar från kommunens bankkonton, bankgirokonton, 
plusgirokonton och checkräkningar, samt 

att beslutet träder i kraft med omedelbar verkan samt 

att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 75/2017 upphör att gälla från 
samma datum.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av nya befattningshavare efter kommunvalet 2018 behöver 
nytt beslut avseende teckningsrätt fattas. 

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-11-13

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 150
Dnr 2018/1007     

Bemyndigande att underteckna handlingar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att utse nedanstående personer och ersättare för dessa med bemyndigande 
att underteckna handlingar enligt nedan,

att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 127/2017 upphör att gälla.

Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar 
som krävs för verkställighet av kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Lars-Göran 
Birkehorn Karlsen i förening med tf. kommundirektör Randi Graungaard 
eller ekonomichef Conny Rönnholm.

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 Lars-Göran 
Birkehorn Karlsen 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 Jon-Erik Egerszegi
Verksamhetschef vård- och omsorg Helena Carlsson
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg Mikael Sjöberg 
Verksamhetschef kultur- och fritid Håkan Bergström
Ekonomichef Conny Rönnholm. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-11-13

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

Undertecknande av lånehandlingar, borgensåtaganden och skuldebrev
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Lars-Göran 
Birkehorn Karlsen i förening med kommundirektör Randi Graungaard eller 
ekonomichef Conny Rönnholm eller redovisningschef Tony Borselius.

Undertecknande av kollektivavtal
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Lars-Göran 
Birkehorn Karlsen i förening med kommundirektör Randi Graungaard eller 
personalchef Eva Berggård Nygren.

Undertecknande av pensionsbrev
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Lars-Göran 
Birkehorn Karlsen 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 Lars-Göran 
Birkehorn Karlsen 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 Conny Rönnholm. 
Med externa hyresavtal avses hyresvärdar utanför kommunkoncernen. 
Behovet och avtalsförslaget ska först stämmas av med 
fastighetsamordnaren.

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

Beslutet skickas till
Kommundirektör
Verksamhetschef Utbildning
Verksamhetschef IFO
Verksamhetschef kultur och fritid
Ekonomienheten
Upphandlingsenheten
Fastighetssamordnaren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-11-13

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 151
Dnr 2018/897     

Val av 5 ledamöter och 4 ersättare samt ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att som ledamöter och ersättare samt ordförande, 1:e vice ordförande och 
2:e vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott från och med den 13 
november 2018 till den 31 december 2022 utse:

Ledamöter
1. Sara Sjödal (C) ordförande
2. Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) 1:e vice ordförande
3. Viktoria Söderling (S) 2:e vice ordförande
4. Jonas Nyberg (S)
5. Joakim Larsson (SD)

Ersättare
1. Anna Ahlin (C)
2. Alfred Mujambere (L)
3. Linda Friberg (S)
4. Torgny Helgesson (S)

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglementet för kommunstyrelsen § 41 ska det för beredning och 
verkställighet finnas ett arbetsutskott med fem ledamöter och fyra ersättare. 
Det finns också tre utskott kallade Barn och ungdom, Arbete och omsorg 
samt Samhällsbyggnad som vardera har fyra ledamöter och tre ersättare. 
Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i utskotten.

Kommunstyrelsens utskott är beredande organ för kommunstyrelsen och
fattar beslut i frågor kring myndighetsutövning mot enskild person, samt
lämnar yttranden utifrån respektive verksamhetsområde. Ansvarsområdena
preciseras närmare i kommunstyrelsens delegationsordning.
Om en fråga berör fler än ett utskott, ska arbetsutskottet hantera ärendet. Ett 
eller flera utskott kan vara remissinstanser till kommunstyrelsen vid behov, 
men utskotten kan inte vara remissinstanser åt varandra.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-11-13

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

Kommunstyrelsens arbetsutskott har följande övergripande ansvarsområden:

- Förvaltningsfrågor kring ledning och styrning, ekonomi, personal och
administration
- Kommunala fastigheter
- Upphandling
- Näringsliv och sysselsättning
- Kultur- och fritidsverksamheten (med undantag från kulturskola)
- Krisberedskap

Kommunstyrelsens arbetsutskott har även delegation gällande 
myndighetsbeslut i trafikfrågor, exkl tillfälliga lokala trafiktillstånd, 
trafikföreskrifter och dispenser enligt Trafikförordningen.

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens reglemente

Beslutet skickas till
Respektive valda 
Lönecentrum 
Sekreteraren 
Troman

9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-11-13

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 152
Dnr 2018/897     

Val av 4 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice 
ordförande i utskottet barn och ungdom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att som ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i 
utskott barn och ungdom från och med den 13 november 2018 till den 31 
december 2022, utse:

Ledamöter
1. Lotta Carlberg (C) ordförande
2. Linda Friberg (S) vice ordförande
3. Alfred Mujambere (L)
4. Viktor Hage (S)

Ersättare
1. Emma Lokander (M)
2. Alexander Karlsson (V)
3. Joachim Stormvall (MP)

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglementet för kommunstyrelsen § 41 ska det för beredning och 
verkställighet finnas ett arbetsutskott med fem ledamöter och fyra ersättare. 
Det finns också tre utskott kallade Barn och ungdom, Arbete och omsorg 
samt Samhällsbyggnad som vardera har fyra ledamöter och tre ersättare. 
Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i utskotten.

Kommunstyrelsens utskott är beredande organ för kommunstyrelsen och
fattar beslut i frågor kring myndighetsutövning mot enskild person, samt
lämnar yttranden utifrån respektive verksamhetsområde. Ansvarsområdena
preciseras närmare i kommunstyrelsens delegationsordning.
Om en fråga berör fler än ett utskott, ska arbetsutskottet hantera ärendet. Ett 
eller flera utskott kan vara remissinstanser till kommunstyrelsen vid behov, 
men utskotten kan inte vara remissinstanser åt varandra.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-11-13

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

Utskottet barn och ungdom har följande övergripande ansvarsområden:

- Individ- och familjeomsorg för personer till och med 20 år.
- Förskola, skolbarnomsorg och övrig barnomsorg
- Det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna
- Kulturskola
- Skolskjuts

Utskottet har bland annat delegation på beslut om omedelbart 
omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
– LVU. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens reglemente

Beslutet skickas till
Respektive valda 
Lönecentrum 
Sekreteraren 
Troman
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-11-13

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 153
Dnr 2018/897     

Val av 4 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice 
ordförande i utskottet arbete och omsorg 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att som ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i 
utskott arbete och omsorg från och med den 13 november 2018 till den 31 
december 2022 utse:

Ledamöter
1. Åsa Sikberg (M) ordförande
2. Viktoria Söderling (S) vice ordförande
3. Gunilla Wisell (KD)
4. Erica Aspgren Wallin (S)

Ersättare
1. Erik Kolm (C)
2. Agnetha Andersson (V)
3. Sarah Näslund (L)

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglementet för kommunstyrelsen § 41 ska det för beredning och 
verkställighet finnas ett arbetsutskott med fem ledamöter och fyra ersättare. 
Det finns också tre utskott kallade Barn och ungdom, Arbete och omsorg 
samt Samhällsbyggnad som vardera har fyra ledamöter och tre ersättare. 
Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i utskotten.

Kommunstyrelsens utskott är beredande organ för kommunstyrelsen och
fattar beslut i frågor kring myndighetsutövning mot enskild person, samt
lämnar yttranden utifrån respektive verksamhetsområde. Ansvarsområdena
preciseras närmare i kommunstyrelsens delegationsordning.
Om en fråga berör fler än ett utskott, ska arbetsutskottet hantera ärendet. Ett 
eller flera utskott kan vara remissinstanser till kommunstyrelsen vid behov, 
men utskotten kan inte vara remissinstanser åt varandra.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2018-11-13

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

Utskottet arbete och omsorg har följande övergripande ansvarsområden:

- Individ- och familjeomsorg för personer över 21 år
- Vård och omsorg inklusive stöd och service till vissa funktionshindrade
- Kommunal hälso- och sjukvård
- Flyktingmottagning
- Bostadsanpassning

Utskottet har bland annat delegation på ansökan till förvaltningsdomstol om 
tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall - LVM.

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens reglemente

Beslutet skickas till
Respektive valda 
Lönecentrum 
Sekreteraren 
Troman
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2018-11-13

Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

§ 154
Dnr 2018/897     

Val av 4 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice 
ordförande i utskottet samhällsbyggnad 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att som ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i 
utskott samhällsbyggnad från och med den 13 november 2018 till den 31 
december 2022 utse:

Ledamöter
1. Jenny Lundström (MP) ordförande
2. Jonas Nyberg (S) vice ordförande
3. Anna Ahlin (C)
4. Gunnar Jansson (S)

Ersättare
1. Vakant (M)
2. Annie Pettersson (V)
3. Ann-Kristin Ringefors (KD)

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglementet för kommunstyrelsen § 41 ska det för beredning och 
verkställighet finnas ett arbetsutskott med fem ledamöter och fyra ersättare. 
Det finns också tre utskott kallade Barn och ungdom, Arbete och omsorg 
samt Samhällsbyggnad som vardera har fyra ledamöter och tre ersättare. 
Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i utskotten.

Kommunstyrelsens utskott är beredande organ för kommunstyrelsen och
fattar beslut i frågor kring myndighetsutövning mot enskild person, samt
lämnar yttranden utifrån respektive verksamhetsområde. Ansvarsområdena
preciseras närmare i kommunstyrelsens delegationsordning.
Om en fråga berör fler än ett utskott, ska arbetsutskottet hantera ärendet. Ett 
eller flera utskott kan vara remissinstanser till kommunstyrelsen vid behov, 
men utskotten kan inte vara remissinstanser åt varandra.
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Ordf sign Justerandes sign Sekr sign

Utskottet samhällsbyggnad har följande övergripande ansvarsområden:

- Planfrågor
- Naturvård och markanvändning
- Livsmedel och dricksvatten
- Bygg, miljö och hälsoskydd
- Alkohol, tobak, receptfria läkemedel, automatspel och lotterier

Utskottet har bland annat delegation på myndighetsbeslut gällande bygglov 
enligt plan- och bygglagen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens reglemente

Beslutet skickas till
Respektive valda 
Lönecentrum 
Sekreteraren 
Troman
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