
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 2021-11-10  

 

Tid och plats 10 november 2021, kl. 13:00 – 20:30, ajournering 15:05 – 15:30 och 17:05 – 
17:40, i Kommunhuset, A-salen, Tierp 

Paragrafer 115-147 

Utses att justera Lars-Göran Birkehorn Karlsen, Börje Wennberg  

Plats och tid för justering Arkivet, kommunhuset den 15 november klockan 15:00  

Beslutande    
 
 

Ledamöter 

 
Sara Sjödal (C) 
Erik Kolm (C) 
Lotta Carlberg (C) 
Yaqub Ahmed (C) 
Anna Ahlin (C) ordförande  
Magdalena Ewert (C) 
Lars Lindgren (C) 
Helén Jaktlund (C) 
Mats Wikander (C) 
Lars–Göran Birkehorn–Karlsen (M) 
Åsa Sikberg (M) 
Sven Lokander (M) 
Carola Fredén (M) 1:e vice ordf. 
Emma Lokander (M) 
Kenneth Karlsson (M) 
Anders Eklund (M) §§ 115-118 
Lars Svensk (KD) 
Jenny Lundström (MP) 
Alfred Mujambere (L) 

Viktoria Söderling (S) 
Bengt–Olov Eriksson (S) 2:e vice ordf. 
Jonas Nyberg (S) 
Barbro Wiklund (S) 
Gunnar Jansson (S) 
Christina Svensson (S) §§ 119-147 
Lars–Olof Färnström (S) 
Marie–Louise Rindå (S) 
Oskar Nilsson (S) 
Christina Holmström (S) §§ 119-147 
Christer Niklasson (S) 
Joakim Larsson (SD) 
Bengt Lindström (SD) 
Per Karlsson (SD) §§ 115-133 
Rosa Ingeborg Malmberg (SD) 
Lars–Ola Sandström (SD) 
Agnetha Andersson (V) 
Emmanuel Nzisabira (V) 
 

Beslutande ersättare Filip Håkansson (C) 
Roger Henningsson Brander (C) 
Regina Birkehorn (M) §§ 119-147 
Gunilla Wisell (KD) 
Brita Kajrup (MP) 

Börje Wennberg (S) 
Helena Broman (S) §§ 115-118 
Inger Andersson (S) 
Stefan K Andersson (S) 
Lize–Lotte Löfgren (S) 
Benny Larsson (S) §§ 115-118 
Sofia Jakobsson (SD) 
Simon Brännström (SD) 
Bengt Asplund (SD) 
Krister Andersson (V) 

Underskrifter  
 

Sekreterare 

Evelina Håkansson 
 

Ordförande 

Anna Ahlin 
 

Justerande  

Lars-Göran Birkehorn Karlsen                  Börje Wennberg 
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Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Leif Lindgren (C) Ulf Andersson (S) 
Helena Broman (S) §§ 119-147 
Benny Larsson (S) §§ 119-147 
 

Tjänstemän och övriga Evelina Håkansson, sekreterare  
Helena Carlsson, kommundirektör 
Kristin Mosand Haakonsen, kameraansvarig webbsändning  
Göran Carlsson, ordförande revisionen §§ 115-132 
Karl-Gunnar Marklund, revisor §§ 115-132 
Peter Staland, revisor §§ 115-132 
 
 
 
 
 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2021-11-15 Anslaget tas ner: 2021-12-07 

Protokollets förvaringsplats Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Upprop 

 
  

 Val av två justerare samt 
tillkännagivande av tid och plats för 
justering av protokollet - Den 15 
november kl. 15:00 i Arkivet, 
kommunhuset 
 

  

§ 115 Allmänhetens frågestund 
 

2021/54  

§ 116 Godkännande av föredragningslistan 
 

2021/50  

§ 117 Redovisning av kommuninvånarnas 
postlåda 
 

2021/52  

§ 118 Aktuellt från revisionen 
 

2021/53  

§ 119 Allmänpolitisk debatt 
 

  

§ 120 Anmälan av interpellationer 
 

2021/57  

§ 121 Svar på interpellationer 
 

2021/57  

§ 122 Revisorernas utlåtande avseende 
delårsrapport 2021 
 

2021/64  

§ 123 Delårsrapport 2021 
 

2021/64  

§ 124 Taxa för vatten och avlopp 2022 
 

2021/856  

§ 125 Taxa för slamavgift 2022 
 

2021/857  

§ 126 Taxa för renhållning 2022 
 

2021/858  

§ 127 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 
och dricksvatten 2022 
 

2021/810  

§ 128 Taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen, lag om tobak och 
liknande produkter samt lag om handel 
av vissa receptfria läkemedel - 2022 
 

2021/811  

§ 129 Taxa för grävtillstånd 2022 2021/822  
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§ 130 Taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 
 

2021/824  

§ 131 Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- 
och mättaxa 2022 
 

2021/827  

§ 132 Skattesats 2022 
 

2021/862  

§ 133 Plan för Tierps kommuns ekonomi och 
verksamhet 2022-2024 
 

2021/721  

§ 134 Ombudgetering av driftsanslag budget 
2021 
 

2021/109  

§ 135 Redovisning av ej verkställda beslut 
kvartal 2 2021 BoU 
 

2021/187  

§ 136 Redovisning av ej verkställda beslut 
kvartal 2 2021 AoO 
 

2021/187  

§ 137 Avgift träningslägenhet 
 

2021/799  

§ 138 Grundskolans organisation 
 

2019/908  

§ 139 Biblioteksplan för Tierps kommun 
2022-2024 
 

2021/786  

§ 140 Finansiering av utbyggnad av nya 
exploateringsområden i Tierps kommun 
 

2021/76  

§ 141 Anhållan om att nyttja option - Lidén 
data 
 

2020/647  

§ 142 Godkännande av entledigande från 
uppdrag i kommunfullmäktige 
 

2021/26  

§ 143 Redovisning av inkomna beslut och 
skrivelser 
 

2021/55  

§ 144 Sammanträdesdagar år 2022 
 

2021/773  

§ 145 Kungörelse av kommunfullmäktiges 
sammanträden år 2022 
 

2021/773  
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§ 146 Val av ersättare för förtroendevald som 
är sjukskriven och föräldraledig 
 

2021/26  

§ 147 Godkännande av entledigande och val 
av ny ersättare i kommunstyrelsen 
 

2021/26  
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§ 115 
Dnr 2021/54    
 
Allmänhetens frågestund  
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid varje kommunfullmäktigesammanträde har allmänheten möjlighet att 
ställa frågor direkt till politikerna, ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden 
pågår i 30 minuter och alla som vill är välkomna att ställa frågor om 
kommunens verksamheter. För att en fråga ska tas upp under frågestunden 
måste den ha skickas in skriftligt i förväg. Frågeställaren är sedan 
välkommen att delta på mötet i Humlesalen.  
 
Syftet med allmänhetens frågestund är bland annat till för att skapa en 
dialog mellan allmänheten och de politiskt folkvalda för att 
kommunmedborgarna ska kunna påverka, väcka opinion och få bättre 
möjligheter att ta tillvara dina demokratiska rättigheter. Möjligheten att 
lyssna på allmänhetens frågestund finns på www.tierp.se. 
 
Två frågor ställdes och besvarades under sammanträdet. Frågorna berörde 
återvinningscentral i centrala Tierp och landsbygdsskolor.  
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§ 116 
Dnr 2021/50    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan med följande revideringar:  
 

- att ärende 8, 11 och 12 stryks från föredragningslistan då inga 
motioner eller frågor har lämnats in.  
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§ 117 
Dnr 2021/52    
 
Redovisning av kommuninvånarnas postlåda  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag inkomna till den digitala postlådan på kommunens hemsida och 
förslag som lämnats i Demokratierp-brevlådorna på kommunens bibliotek 
hanteras av verksamheterna och det är en tjänsteman som svarar på 
förslagen. Förslagen och svaren redovisas i kommunfullmäktige. 
 
Följande förslag och svar redovisas: 
 
Dnr KS 2021/848 – Postlådan – Motionsslinga med belysning i Edvalla 
Förslag: Att kommunen bygger en motionsslinga med belysning i Edvalla 
som kan utgå från skolan där man kan gå, springa och även gå med rullator. 
Den får gärna vara anpassad till skidåkning.  
 
Svar: I dagsläget finns det inga planer på att anlägga ett kommunalt 
motionsspår i Edvalla. Det finns i Skärplinge där man även gör skidspår 
vintertid. Det finns också föreningsägda spår i Vavd och Karlholm. 
 
Dnr KS 2021/848 – Postlådan – Breddande av trottoarer vid förskolor. 
Trottoarer utanför förskolor, exempelvis Vallskoga och Humlegården är 
smala och resulterar i att vuxna och barn får gå på vägen. Förskolor bör vara 
tillgängliga och välkomnande som möjligt. 
 
Svar: Tierps kommun arbetar kontinuerligt för att förbättra trafiksituationen 
kring förskolor och skolor och att 
se över gång och cykelvägar och dess anslutningar är en del av detta. Vi tar 
med oss dina synpunkter i det fortsatta arbetet. 
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Dnr KS 2021/848 – Postlådan – Satsa på Kyrkbyn. 
Förslag att man satsar lite på Kyrkbyn. Vi är många som bor här, men det 
finns inget att göra. Gym och en affär/liten butik vore det bästa att få hit. 
 
Svar: Det är svårt att hitta företag som är intresserade att etablera sig i 
Kyrkbyn. Det finns företag som driver obemannade livsmedelsbutiker som 
är intresserade. Man kan också starta en förening som driver en 
livsmedelsbutik. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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§ 118 
Dnr 2021/53    
 
Aktuellt från revisionen  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga aktuell information från revisionen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorernas ordförande, Göran Karlsson, redogör för aktuell information 
från revisionen. Följande punkter tas upp:  

 Revisionens planering hösten 2021 och våren 2022 
 Pågående granskningsarbete  
 Kommande granskningsarbete 
 Granskningsrapport av grundskolans styrning 
 Nyheter inom kommunal ekonomi och revision 

 
Kommunen har fem revisorer varav tre representerar oppositionen. Enligt 
12 kap. 1 § kommunallag (KL 2017:725) är revisonens uppgift att årligen 
granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller 
fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna ska också 
bedöma om resultaten i den delårsrapport som enligt 11 kap. 16 § (KL) ska 
behandlas av fullmäktige och årsredovisningen är förenliga med de mål 
fullmäktige beslutat. I sin granskning biträds revisorerna av sakkunniga 
som ska ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som behövs 
för att kunna fullgöra uppdraget. 
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§ 119 
Dnr      
 
Allmänpolitisk debatt  
 
Den allmänpolitiska debatten inleds av kommunalrådet Sara Sjödal (C), 
därefter gruppledarna för Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, 
Moderaterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, samt 
Liberalerna. Efter inledningen är debatten fri.  
 
Talartiden för gruppledare i inledningsanförande vid allmänpolitisk debatt 
begränsas till 10 minuter. Efter gruppledarnas inledningsanföranden startar 
debatten. Talartiden vid debattinlägg är 5 minuter och replik 2 minuter. 
 
Följande ledamöter deltar i debatten:  
Sara Sjödal (C), Viktoria Söderling (S), Joakim Larsson (SD), Emma 
Lokander (M), Krister Andersson (V), Lars Svensk (KD), Jenny Lundström 
(MP), Alfred Mujambere (L), Jonas Nyberg (S), Gunilla Wisell (KD), Lotta 
Carlberg (C), Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M), Börje Wennberg (S), 
Sven Lokander (M), Yaqub Ahmed (C), Lars-Olof Färnström (S), och Åsa 
Sikberg (M),  
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§ 120 
Dnr 2021/57    
 
Anmälan av interpellationer  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att den inlämnade interpellationen får ställas.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande interpellation har lämnats in: 

- Nyttjande av datorsal på Högbergsskolan, Simon Brännström (SD), 
dnr KS 2021/781 

 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Inlämnad interpellation 

 
Beslutet skickas till 

 Sekreterare för kommunfullmäktige 
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§ 121 
Dnr 2021/57    
 
Svar på interpellationer  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att interpellationsdebatten anses avslutad.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Börje Wennberg (S) har lämnat in en interpellation med frågor om Tierps 
kommuns placering i skolrankingen. Interpellationen anmäldes till 
kommunfullmäktige den 21 september 2021 och besvaras av ordförande i 
utskottet barn och ungdom, Lotta Carlberg (C), under dagens sammanträde. 
 
Yttrande 
Börje Wennberg (S) och Lotta Carlberg (C) yttrar sig.  
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Svar på interpellation - Sveriges sämsta skola 
 Interpellation - Sveriges sämsta skola, Börje Wennberg (S), dnr KS 

2021/768 
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§ 122 
Dnr 2021/64    
 
Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2021  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med beaktan av revisorernas påpekande lägga rapporten till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de 
mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i 
årsbudgeten och flerårsplanen. Ordförande för revisionen, Göran Carlsson 
föredrar ärendet. 
 
Yttrande 
Sara Sjödal (C) yttrar sig.  
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2021 
 Översiktlig granskning delår 2021 

 
Beslutet skickas till 

 Revisorerna 
 Ekonomienheten 
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§ 123 
Dnr 2021/64    
 
Delårsrapport 2021  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Delårsrapport 2021, samt 
 
att i enlighet med kommunrevisionens utlåtande avseende delårsrapport 
2021 uppdra till kommunstyrelsen att säkerställa att kommunstyrelsens 
återkoppling av kommunens mål- och budgetdokument är tillfredsställande i 
delårsrapport och årsredovisning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I delårsrapporten sammanställs kommunens ekonomiska resultat 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 
planeringsdirektiv 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  
Efter delårsrapporten är gjord så har en ombudgetering gjorts vilket ger 
andra budgetavvikelser inom bl.a. utbildning och individ- och 
familjeomsorgen. Inom de verksamhetsområden som redovisar negativa 
prognosavvikelser pågår ett åtgärdsarbete. Med anledning av det stora 
positiva prognosticerade årsresultat bedöms det att inga ytterligare 
sparåtgärder fordras. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då den inte bedöms påverka barns rättigheter. 
 
Mål och uppdrag 
I rapporten bedöms kommunens måluppfyllelse utifrån gällande budget. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Kommunen redovisar ett resultat för perioden januari-augusti på 53,9 Mkr, 
jämfört med plus 10,5 Mkr för motsvarande period föregående år. 
Årsprognosen visar på ett överskott på 48,2 Mnkr mot -0,6 Mnkr i 
årsresultat för 2020. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
   
Bifall  
Sara Sjödal (C) och Viktoria Söderling (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges presidiums förslag.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunfullmäktiges presidium § 9/2021 
 Beslut kommunstyrelsen § 218/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Delårsrapport jan-aug 2021 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Revisionen 
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§ 124 
Dnr 2021/856    
 
Taxa för vatten och avlopp 2022  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med styrelsen för Tierps Energi & 
Miljö AB:s förslag 
 
att anta Taxa för vatten och avlopp 2022, samt 
 
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Den gällande taxan  för vatten och avlopp blev senast antagen av 
kommunfullmäktige 3 november 2020 och gäller från den 1 januari 2020. 
Taxan ska finansiera de kostnader Tierps Energi & Miljö AB har för att 
utföra uppdraget av de kommunala vatten- och avloppstjänsterna. 
 
Beslutsmotivering  
Taxan ska täcka alla kostnader för de kommunala vatten- och 
avloppstjänsterna. Anläggningsavgifterna i taxan revideras på grund av 
höjda kostnader, bland annat för ökade kostnader för nya anslutningar. 
Brukningstaxan höjs bland annat på grund av högre underhålls- och 
kapitalkostnader. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Inga barnrättskonsekvenser har identifierats.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då 
verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB. Kostnadsökningen för 
vatten och avlopp är beräknad till 7 % för 2022. Huvudanledningen är stora 
behov att öka reinvesteringstakten för ledningsnäten, reningsverken och 
införandet av fjärravlästa kundmätare. Under kommande år kommer 
huvudfokus vara att minimera läckage på vattenledningsnätet samt minska 
ovidkommande vatten och bräddningar i avloppsnätet.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 219/2021 
 Missiv till KF angående taxa för vatten och avlopp 2022 
 Taxa för vatten- och avlopp 2022 
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Beslutet skickas till 
 Kommundirektör 
 Vd för Tierps Energi & Miljö AB 
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§ 125 
Dnr 2021/857    
 
Taxa för slamavgift 2022  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med styrelsen för Tierps Energi & 
Miljö AB förslag  
 
att anta Slamtaxa år 2022, samt 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Den gällande slamtaxans revidering blev senast antagen av 
kommunfullmäktige den 3 november 2020 och gäller från den 1 januari 
2021. Taxan ska finansiera de kostnader Temab har för att utföra uppdraget 
av det kommunala renhållningsansvaret för tömning av slam från enskilda 
avlopp, slutna tankar 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. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet bedöms inte påverka barn och ungas rättigheter.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då 
verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB.  
Slamtaxan för år 2022 är korrigerad efter nya förutsättningar utifrån 
genomförd upphandling, samt att det ska korrelera bättre till mängden slam 
som tas om hand, då den största kostnaden är kopplad till omhändertagande 
av slam.  
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Taxan ska finansiera de kostnader Temab har för att utföra uppdraget av det 
kommunala renhållningsansvaret för tömning av slam från enskilda avlopp, 
slutna tankar och slamavskiljare/köksavlopp. 
 
Kostnadsökningen för slammet är beräknad till 7,7% för 2022. Taxan är 
beräknad att täcka dessa kostnader. Anledningen till kostnadsökningen är 
dels att kostnaden för omhändertagandet av slam har ökat under 2021 samt 
beräknas öka under kommande år. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 220/2021 
 Missiv till KF angående slamtaxa 2022 
 Taxa för slamavgift år 2022 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör  
 Vd för Tierps Energi & Miljö AB 
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§ 126 
Dnr 2021/858    
 
Taxa för renhållning 2022  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med styrelsen för Tierps Energi & 
Miljö AB förslag 
 
att anta taxa för renhållning 2022, samt 
 
att taxan gäller från och med den 1 januari 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Den gällande renhållningstaxans revidering blev senast antagen av 
kommunfullmäktige den 3 november 2020, och gäller från den 1 januari 
2021. Taxan ska finansiera de kostnaderna Temab har för att utföra det 
kommunala renhållningsansvaret. 
 
Beslutsmotivering  
Renhållningstaxan är miljöstyrd 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. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet bedöms inte påverka barn och ungas rättigheter.  
 
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 2022 är miljöstyrd. 
Hela taxans uppbyggnad är genomgången. Bland annat är 
hämtningsavgifterna för rest- och matavfall ändrade så att avgiften är 
korrelerad till liter avfall per kärl och antal hämtningar per år. 
 
Intäkterna från renhållningstaxan ska täcka de ökade kostnaderna som finns 
för transport, omhändertagande av avfall och vidareutveckling av 
återvinningscentralerna. 
  
Taxan ska finansiera de kostnaderna Temab har för att utföra uppdraget att 
utföra det kommunala renhållningsansvaret. 
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Kostnadsökningen för renhållningen är beräknad till 4,3% för 2022. Taxan 
är beräknad att täcka dessa kostnader. Anledningen till kostnadsökningen är 
dels att HVO planeras införas som drivmedel i våra fordon för att uppnå 
fossilfria transporter samt ökade kostnader för destruering av 
avfallsfraktioner.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bifall  
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 221/2021 
 Missiv till KS angående slamtaxa år 2022 
 Taxa för renhållning år 2022 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Vd för Tierps Energi & Miljö AB 
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§ 127 
Dnr 2021/810    
 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2022  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten och 

 
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022, samt 
 
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1110 kr. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt aktuell lagstiftning ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll 
inom livsmedelsområdet vara 100 %. Eftersom lönekostnaderna stiger och 
taxefinansieringsgraden sedan tidigare är mycket låg sker en årlig översyn 
av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan. Vissa formuleringar har 
även anpassats för att möta ny kontrollförordning från EU och även omfattar 
taxan nu import- och exportkontroll. 
 
Beslutsmotivering  
Timavgiften är höjd för att täcka budgeterade kostnader för kontrollen och 
handläggningen för år 2021 som beräkningsgrund. Enligt aktuell lagstiftning 
ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
vara 100 %. Det sker en årlig översyn av timavgiften samt översyn av 
innehållet i taxan. Taxan justeras utifrån Konsumentprisindex. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom 
rubricerade områden för Tierps kommun. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 222/2021 
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 125/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2022 
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Beslutet skickas till 
 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten
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§ 128 
Dnr 2021/811    
 
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak 
och liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria 
läkemedel - 2022  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och 
liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 2022 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2022, samt  
 
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska vara 
1110 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med 
syfte att hålla jämn takt med för verksamheten stigande kostnader. Taxan 
har fasta avgifter baserade på tidsbedömningar för respektive område där vi 
inom rubricerade lagstiftningar utför tillstånds- eller tillsynsärenden. 
Timtaxan är justerad efter konsumentprisindex samt avrundad till jämna 10-
kr. Timtiden för tillståndsärenden för tobakstillstånd är höjd till 7 timmar.  
 
Beslutsmotivering  
Avgiften är beräknad med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2021 
som beräkningsgrund. Taxorna ska täcka kostnader för att utföra 
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun. 
Timavgiften och avgiftsnivåerna har justerats för att samtliga taxor för 
myndighetsutövningen för Miljö- och hälsoskyddsenheten baseras på 
samma timavgift. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för 
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps kommun. 
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Beslutsunderlag  
 Beslut kommunstyrelsen § 223/2021 
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 126/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och 

liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria läkemedel 
– 2022 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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§ 129 
Dnr 2021/822    
 
Taxa för grävtillstånd 2022  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Taxa för grävtillstånd 2022,  
 
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022, samt  
 
att uppdra till Samhällsbyggnad att genomföra en översyn av taxan under 
2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
För att gräva, schakta, sponta (stöd mur) eller göra liknande ingrepp i 
kommunens mark krävs ett särskilt så kallat grävtillstånd från kommunen. 
Tierps kommun har en befintlig taxa för detta ändamål som gäller till och 
med 31 december 2021. Förslaget till beslut är att förlänga den innevarande 
taxan samt att uppdra till Samhällsbyggnad att genomföra en översyn av 
taxan under 2022. Syftet med översynen är att en gång per mandatperiod se 
över taxan och ta fram ett förslag på taxa som ska gälla i fyra år framåt men 
som justeras årligen med konsumentprisindex (KPI). 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 224/2021 
 Beslut utskottet samhällsbyggnad §127/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för grävtillstånd 2022 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Samhällsbyggnadsenheten 
 Chef Förvaltning & Genomförande 
 Bredbandsamordnare 
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§ 130 
Dnr 2021/824    
 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2022,  

 
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022, samt  
 
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1110 kr. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med 
syfte att möta för verksamheten stigande kostnader. Detta för att 
komplicerade ärenden ska avgifter utöver grundavgift kunna tas ut. 
Timavgiften har indexjusterats. Ärenden för tillståndsprocess för 
strandskydd samt värmepumpärenden har ändrats för att kunna ta ut mer 
avgift i komplicerade ärenden. Taxan har i övrigt ändrats i ett antal punkter 
utifrån att den har aktualiserats där det antagits nya lagstiftningar. 
 
Beslutsmotivering  
Timavgiften är höjd med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2021 
som beräkningsgrund. Timavgiften har höjts med motsvarande höjning av 
konsumentprisindex, med avrundning för jämt antal kronor vilket 
underlättar vid debitering.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra tillstånds- och tillsynsdelen av 
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 225/2021 
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 128/2021 
 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 

strålskyddslagen 2022 
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Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten  
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§ 131 
Dnr 2021/827    
 
Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 2022  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2022, 

 
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022 
 
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1150 kr. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få 
täckning för sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras 
via avgifter. 
 
Förändrade avgiftsnivåer 
Tierp kommuns plan- och bygglovstaxa är uppbyggd utefter Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR) riktlinjer och bygger på antalet timmar 
som läggs ner vid handläggning av bygglov i olika ärendetyper.  
En översyn har genomförts av taxa gällande ärenden om lov-, anmälan 
enligt PBL och förhandsbesked. I översynen har Tierp kommuns taxa för år 
2021 jämförts med PBL-taxa i kommunerna Gävle, Uppsala, Älvkarleby, 
Östhammar, Heby och Knivsta. Även dessa gällande för år 2021. 
Översyn har även genomförts utifrån den jämförelse av tidsuppskattningar 
som SKR tagit fram i slutet av 2019. Jämförelsen av tidsuppskattningar 
bygger på uppgifter från ca 15 kommuner och ger ett medelvärde av antal 
timmar för tidsåtgång vid handläggning av olika ärendetyper. 
 
Det nuvarande upplägget för Tierps PBL-taxa arbetades fram under 2018. 
Flera av våra närliggande kommuner har också gått över till SKR:s riktlinjer 
om taxautformning vilket ger ett bättre underlag för en lättare och mer 
likvärdig jämförelse mellan olika kommuners avgift för samma åtgärd.  
Utifrån översynen kan konstateras att Tierp kommuns PBL-taxa har lägre 
avgiftsnivåer än flertalet närliggande kommuner. Tierp ligger även lågt i 
förhållande till beräknad tidsåtgång jämfört med underlag från SKR.  
De stora skillnaderna i avgifter finns främst vid åtgärder som gäller ny- eller 
tillbyggnad samt ändring av byggnader som inte är en-eller tvåbostadshus. 
Tillväxten i Tierps kommun har bidragit till mer erfarenhet av att handlägga 
betydligt fler större och komplexare byggnader. Vi ser att den tidsåtgång 
som tidigare uppskattats för denna typ av ärenden är missvisande. Även 
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jämförelse med andra kommuner bekräftar detta. En höjning av avgifter 
behövs för att täcka den tid som läggs ned vid handläggning. 
 
Underlaget från SKR, som togs fram under 2019, ger ett medelvärde i 
antalet timmar som läggs ned för handläggning av olika ärendetyper. Sedan 
2019 har mycket utvecklats inom den digitala hanteringen och 
handläggningen av ärenden. I det nya förslaget till taxa föreslår vi beräkning 
utifrån ett något lägre antal timmar än SKR:s underlag. Detta med stöd av 
att digitaliseringen förenklar och förkortar handläggningstiden i de flesta 
ärenden. 
 
Handläggningskostnad 
PBL-taxan bygger på att det antal timmar som läggs ned vid handläggning 
multipliceras med handläggningskostnaden per timme. För vissa 
ärendetyper är det inte lämpligt att sätta en generell avgift, i de 
ärendetyperna tillämpas istället timdebitering.  
Vid översyn och jämförelse med andra kommuner samt SKR, med 
indexreglering och de ökande lönekostnaderna som grund, föreslås timtaxan 
höjas från 1080 kr till 1150 kr för år 2022.  
 
Nya kategorier 
Vid jämförelsen med andra kommuners PBL-taxor tar vi till oss av goda 
idéer och andra förslag på kategorier. Detta har resulterat i att vi föreslår tre 
nya kategorier i taxan inför 2022. 
Den första gäller möjligheten att få en reducerad bygglovavgift i ärenden 
där det finns ett gällande beviljat förhandsbesked, där bygglovsansökan 
följer de villkor som anges i förhandsbeskedet. Vid ett gällande 
förhandsbesked krävs, i bygglovskedet, inte den fullskaliga 
lokaliseringsprövningen och remisshanteringen som annars skulle ha krävts 
om det inte fanns ett förhandsbesked. Vi ser därför möjlighet att reducera 
avgiften vid denna typ av ärende. 
 
Det andra förslaget ger möjlighet till reducering av avgift per styck för 
nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus, utöver det första, då 
bygglov för fler bostadshus söks i samma ansökan. Om en ansökan gäller 
flera byggnader med likartad utformning och i direkt närhet av varandra 
bedöms granskning och handläggning av byggnaderna inte behöva göras 
lika utförligt för samtliga byggnader, vi ser därför möjlighet till reducering 
av avgiften för byggnader utöver den första. 
 
Det tredje förslaget till ny kategori gäller förlängning av tidsbegränsat lov 
vid oförändrade förutsättningar. I nuläget tas full avgift ut, för aktuell 
ärendetyp, vid förlängning av tidsbegränsat lov men den nya kategorin ger 
möjlighet till en eventuell lägre avgift som bättre återspeglar den 
handläggningstid som läggs ned.  
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Beslutsmotivering  
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 11 kap. 5 § 
kommunallagen (2017-725). Enligt självkostnadsprincipen får kommuner 
inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster de 
tillhandhåller, 11 kap 6 § KL. Även 12 kap 8-10 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900) ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter. 
 
Det nya förslaget till plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, har 
justerats gällande bygglovsavgifter i ”Tabell A – Plan- och bygglovstaxa 
samt anmälan mm”. Detta för att bättre överensstämma med det antal 
timmar som läggs ned vid handläggning av ärendetyper enligt tabellen.  
Förslaget innebär även tre nya kategorier i taxan. Kategorierna möjliggör en 
mer rättvis återspegling av den handläggningstid som läggs ned i de aktuella 
ärendetyperna. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Taxorna ska stämma överens med de tjänster kommunen tillhandhåller inom 
området och täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom 
rubricerade områden. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 226/2021 
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 129/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2022 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Planering och Myndighet 
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
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§ 132 
Dnr 2021/862    
 
Skattesats 2022  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa skattesatsen för år 2022 till 21,29 procent. 
 
Reservation  
Krister Andersson (V), Agnetha Andersson (V) och Emmanuel Nzisabira 
(V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i § 96/2020 beslutat om skattesats för år 2021 till 
21,29 procent. Förslaget till beslut är att skattesatsen förblir oförändrad för 
år 2022. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Inga särskilda konsekvenser för barnens rätt. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Krister Andersson (V) yrkar att fastställa skattesatsen för år 2022 till 21,49 
procent.  
 
Bifall 
Sara Sjödal (C), Joakim Larsson (SD), Alfred Mujambere (L), Jonas Nyberg 
(S), Lotta Carlberg (C), Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M), Jenny 
Lundström (MP), Viktoria Söderling (S), Åsa Sikberg (M) och Lars Svensk 
(KD) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Avslag 
Sara Sjödal (C) yrkar avslag till Krister Anderssons (V) yrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Krister Anderssons 
(V) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande 
förslag.  
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Beslutsunderlag  
 Beslut kommunstyrelsen § 227/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
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§ 133 
Dnr 2021/721    
 
Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avsätta 1 810 tkr till revisionen i enlighet med förslag från 
kommunfullmäktiges presidium, 
 
att enligt de nya borgensprinciperna ska varje nytt lån bedömas individuellt 
varför borgensavgiften kan hamna i ett intervall om 0,2 % - 0,8 %, 
 
att fastställa förslag till driftbudget enligt avsnitt 7.2 och resultatbudget 
enligt avsnitt 7.4 för 2022, 
 
att fastställa investeringsbudget enligt avsnitt 7.3, 
 
att fastställa finansieringsbudget enligt avsnitt 7.5 och balansbudget enligt 
avsnitt 7.6 för 2022, 
 
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 2022 – 2024 enligt avsnitt 7.2, 7.4, 7.5 
och 7.6. 
 
Reservation  
Viktoria Söderling (S), Bengt–Olov Eriksson (S), Jonas Nyberg (S), Barbro 
Wiklund (S), Gunnar Jansson (S), Christina Svensson (S), Lars–Olof 
Färnström (S), Marie–Louise Rindå (S), Oskar Nilsson (S), Christina 
Holmström (S), Christer Niklasson (S), Börje Wennberg (S), Inger 
Andersson (S), Stefan K Andersson (S) och Lize–Lotte Löfgren (S) 
reserverar sig till förmån för egna yrkanden /Bilaga/.  
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Joakim Larsson (SD), Bengt Lindström (SD), Per Karlsson (SD), Rosa 
Ingeborg Malmberg (SD), Lars–Ola Sandström (SD), Sofia Jakobsson (SD), 
Simon Brännström (SD) och Bengt Asplund (SD) reserverar sig till förmån 
för egna yrkanden.  
 
Krister Andersson (V), Agnetha Andersson (V) och Emmanuel Nzisabira 
(V) reserverar sig till förmån för egna yrkanden och Socialdemokraternas 
yrkanden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagens 11 kap. 5-11 §§ 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. 
 
Beslutsmotivering  
Enligt kommunallagen måste kommunen årligen fastställa en plan för de 
kommande tre åren. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Förslaget har stor påverkan för barn och ungas rättigheter genom de mål, 
uppdrag och medel som beslutas i Plan för Tierps kommuns ekonomi och 
verksamhet 2022-2024 som i stor grad berör barn och ungas liv och 
förutsättningar.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Med oförändrad skattesats uppnås en ekonomisk hushållning med ett 
resultat på 2 % av skatter och bidrag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Viktoria Söderling (S) att kommunfullmäktige ska besluta enligt 
Socialdemokraternas förslag till budget /Bilaga/.  
 
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta enligt 
Sverigedemokraternas förslag till budget /Bilaga/.  
 
Joakim Larsson (SD) yrkar att avslå kommunstyrelsens förslag till 
ägardirektiv och lämna befintliga direktiv oförändrade.  
 
Tilläggsyrkande 
Krister Andersson (V) yrkar att begränsa politikerarvoden så att ingen 
politiker i Tierps kommun kan erhålla ett arvode på totalt med än 60% av 
riksdagsledamots grundarvode på månad.  
 
Krister Andersson (V) yrkar att genomföra ett försök med 30 timmars 
arbetsvecka i ett hemtjänstområde.  
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Krister Andersson (V) yrkar att förstärka grundskolan med ytterligare 
personalresurser genom en satsning på höjda löner.  
     
Börje Wennberg (S) yrkar att återupprätta samarbetet med Stiftelsen Leufsta 
och bibehålla kommunens informationscenter på Tierp porten för att stärka 
besöksnäringen.  
 
Viktoria Söderling (S) yrkar att Örbyhus skola får lokaler tillräckligt stora 
för att bedriva välfungerande undervisning.  
 
Viktoria Söderling (S) yrkar att genomföra ett försök med samverkan 
mellan förskola och äldreomsorg på Vallskoga förskola och Åskarbygården 
där den äldre avdelningen barn besöker de äldre på boendet för att skapa 
mervärde för både barn och äldre.  
 
Jonas Nyberg (S) yrkar att inte ändra bolagens ägardirektiv i samband med 
budget utan att de i framtiden alltid tas som enskilda ärenden senast i 
oktober för att sedan vara en bilaga till det samlade budgetdokumntet.  
 
Viktoria Söderling (S) yrkar att investeringsbudgeten kompletteras med 
inköp av en ny bokbuss.  
 
Bifall  
Sara Sjödal (C), Emma Lokander (M), Lars Svensk (KD), Jenny Lundström 
(MP), Alfred Mujambere (L), Gunilla Wisell (KD), Lotta Carlberg (C), 
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M), Sven Lokander (M), Yaqub Ahmed (C) 
och Åsa Sikberg (M) yrkar bifall till liggande förslag inklusive sjunde att-
satsen gällande bolagens ägardirektiv.  
 
Krister Andersson (V), Jonas Nyberg (S), Börje Wennberg (S) och  
Lars-Olov Färnström (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till 
budget.  
 
Avslag 
Emma Lokander (M) och Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till 
Socialdemokraternas förslag till budget och Sverigedemokraternas förslag 
till budget.  
 
Jenny Lundström (MP) yrkar avslag till Börje Wennbergs (S) 
tilläggsyrkande gällande att stärka besöksnäringen och Jonas Nybergs (S) 
tilläggsyrkande gällande bolagens ägardirektiv.  
 
Sara Sjödal (C) yrkar avslag till samtliga tilläggsyrkanden från 
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.  
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Beslutsgång budgetförslagen 
Ordförande föreslår propositionsordning för budgetförslagen som godkänns 
av kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer proposition på de tre budgetförslagen; 
liggande förslag exklusive sjunde att-satsen att komplettera befintliga 
ägardirektiv i enlighet med förslag i kapitel 8, Socialdemokraternas 
budgetförslag och Sverigedemokraternas budgetförslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag exklusive sjunde att-
satsen. 
 
Beslutsgång Joakim Larssons (SD) yrkade gällande ägardirektiven  
Ordförande föreslår propositionsordning Joakim Larssons (SD) yrkande 
gällande ägardirektiven som godkänns av kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer proposition på sjunde att-satsen i liggande förslag och 
Joakim Larssons (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt liggande förslag.  
 
Beslutsgång Krister Anderssons (V) tilläggsyrkande gällande 
politikerarvoden  
Ordförande förslår propositionsordning för Krister Anderssons (V) 
tilläggsyrkande gällande politikerarvoden som godkänns av 
kommunfullmäktige.  
 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Krister Anderssons 
(V) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet.  
 
Beslutsgång Krister Anderssons (V) tilläggsyrkande gällande 30 
timmars arbetsvecka  
Ordförande förslår propositionsordning för Krister Anderssons (V) 
tilläggsyrkande gällande 30 timmars arbetsvecka som godkänns av 
kommunfullmäktige.  
 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Krister Anderssons 
(V) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet.  
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Beslutsgång Krister Anderssons (V) tilläggsyrkande gällande 
personalresurser i skolan 
Ordförande förslår propositionsordning för Krister Anderssons (V) 
tilläggsyrkande gällande personalresurser i skolan som godkänns av 
kommunfullmäktige.  
 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Krister Anderssons 
(V) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet.  
 
Beslutsgång Börje Wennbergs (S) tilläggsyrkande gällande att stärka 
besöksnäringen 
Ordförande förslår propositionsordning för Börje Wennbergs (S) 
tilläggsyrkande gällande att stärka besöksnäringen som godkänns av 
kommunfullmäktige.  
 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Börje Wennbergs (S) 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet.  
 
Viktoria Söderling (S) begär omröstning. 
 
Beslutsgång omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: 

- Den som vill avslå Börje Wennbergs (S) tilläggsyrkande rösta ja 
- Den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar nej 

 
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet. (Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Resultat: 
Ja – 30 röster 
Nej – 18 röster 
Avstår – 1 röst 
 
Beslutsgång Viktoria Söderlings (S) tilläggsyrkande gällande lokaler 
på Örbyhus skola 
Ordförande förslår propositionsordning för Viktoria Söderlings (S) 
tilläggsyrkande gällande lokaler på Örbyhus skola som godkänns av 
kommunfullmäktige.  
 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Viktoria Söderlings 
(S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet.  
 
Viktoria Söderling (S) begär omröstning. 
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Beslutsgång omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: 

- Den som vill avslå Viktoria Söderlings (S) tilläggsyrkande rösta ja 
- Den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar nej 

 
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet. (Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Resultat: 
Ja – 31 röster 
Nej – 18 röster 
 
Beslutsgång Viktoria Söderlings (S) tilläggsyrkande gällande 
samverkan mellan förskola och äldreomsorg  
Ordförande förslår propositionsordning för Viktoria Söderlings (S) 
tilläggsyrkande gällande samverkan mellan förskola och äldreomsorg som 
godkänns av kommunfullmäktige.  
 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Viktoria Söderlings 
(S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet.  
 
Beslutsgång Jonas Nybergs (S) tilläggsyrkande gällande bolagens 
ägardirektiv 
Ordförande förslår propositionsordning för Jonas Nyberg (S) 
tilläggsyrkande gällande bolagens ägardirektiv som godkänns av 
kommunfullmäktige.  
 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Jonas Nybergs (S) 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet.  
 
Viktoria Söderling (S) begär omröstning. 
 
Beslutsgång omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: 

- Den som vill avslå Jonas Nyberg (S) tilläggsyrkande rösta ja 
- Den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar nej 

 
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet. (Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Resultat: 
Ja – 31 röster 
Nej – 18 röster 
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Beslutsgång Viktoria Söderlings (S) tilläggsyrkande gällande bokbuss 
Ordförande förslår propositionsordning för Viktoria Söderlings (S) 
tilläggsyrkande gällande bokbuss som godkänns av kommunfullmäktige.  
 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Viktoria Söderlings 
(S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet.  
 
Viktoria Söderling (S) begär omröstning. 
 
Beslutsgång omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: 

- Den som vill avslå Viktoria Söderlings (S) tilläggsyrkande rösta ja 
- Den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar nej 

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

 Beslut kommunstyrelsen § 228/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet för 2022-2024 
 Beslut IT-nämnden § 16/2021 - Plan för IT-nämndens ekonomi och  
 verksamhet 2022-2024  
 Beslut Lönenämnden § 13/2021 - Plan för lönenämndens ekonomi 

och verksamhet 2022-2024  
 § 2 Central samverkansgrupp 2021-10-05 - Samverkan inför beslut: 

Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2022 – 2024 
 Revisorernas budgetäskande 2022 
 § 4/2021 KFs presidium - Kommunrevisorernas budgetäskande 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Verksamhetschefer 
 De kommunala bolagen 
 IT-nämndens medlemskommuner 
 Lönenämndens medlemskommuner 
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§ 134 
Dnr 2021/109    
 
Ombudgetering av driftsanslag budget 2021  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ombudgetera 1 430 tkr till verksamhet samhällsbyggnad TK 13108, samt 
 
att finansiera ombudgeteringen ur rörelsekapitalet. 
 
Reservation  
Sara Sjödal (C), Erik Kolm (C), Lotta Carlberg (C), Yaqub Ahmed (C),   
Anna Ahlin (C), Magdalena Ewert (C), Lars Lindgren (C), Helén Jaktlund 
(C), Mats Wikander (C), Filip Håkansson (C), Roger Henningsson Brander 
(C), Lars–Göran Birkehorn–Karlsen (M), Åsa Sikberg (M), Sven Lokander 
(M), Carola Fredén (M), Emma Lokander (M), Kenneth Karlsson (M), 
Regina Birkehorn (M), Lars Svensk (KD), Gunilla Wisell (KD), Jenny 
Lundström (MP), Brita Kajrup (MP) och Alfred Mujambere (L) reserverar 
sig till förmån för eget yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör och VD för Tierps kommunfastigheter AB  har genomfört 
hyresförhandlingar baserat på de faktiska konsekvenser av överlåtande av de 
objekt som förts mellan bolaget och kommunen. Hyresförhandlingarna 
genomfördes i enighet och parterna har bekräftat att den genomförda 
förhandlingen speglar det faktiska behovet. Detta finansierades genom 
Kommunfullmäktiges beslut  KF §102/2021 Tilläggsbudgetering juni 2021, 
om 1500 tkr för år 2021 och med en helårseffekt om 3 000 tkr år 2022.  
 
Kommunfullmäktige beslutade KF § 112/2021 att Tierps kommun ska sänka 
uttaget av hyra med 1430 tkr  till Tierps kommunfastigheter AB trots att 
utrymme ej finns budgeterat.  
 
Beslutet, KF § 112/2021, som fattades innebär att Samhällsbyggnad nu fått i 
uppdrag att reducera i verksamheten med motsvarande belopp under den 
återstående delen av året dvs ca 2,5 månad. Samhällsbyggnads verksamhet 
har planerats efter fastställd budget 2021 och det saknas förutsättningar att 
reducera kostnaderna motsvarande det beslut kommunfullmäktige fattade. 
Inom Samhällsbyggnad finns inga kortsiktiga möjligheter att effektivisera 
då befintliga tjänster är tillsvidareanställningar och har en uppsägningstid 
om tre månader. 
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Utifrån detta bör kostnaden finansieras av annan verksamhet i kommunen. 
För att genomföra effektiviseringar motsvarande de beslutade kostnaderna 
om 1 430 tkr på 2,5 månad bör en reducering om 15 heltider återstående del 
av året genomföras. För att kunna genomföra besparingen innan utgången 
av 2021 finns endast ett alternativ. Detta kan ske genom ett 
anställningsstopp inom de områden som anlitar timavlönade medarbetare 
dvs vård och omsorg samt förskola. Detta kommer att ge direkt negativa 
konsekvenser på verksamhetens kvalité och en högre arbetsbelastning på 
enheterna vilket vore mycket olyckligt då verksamheterna redan idag är hårt 
belastade utifrån arbetet med den pågående pandemin. 
Kostnadseffektiviseringarna innebär också att vissa enheter inte kommer att 
kunna leverera lagstadgade insatser i den omfattning som krävs. 
 
Medel avsatta till närvårdsplatser motsvarar 1 500 tkr under 2021 kommer 
inte nyttjas. En ombudgetering från verksamhet äldreomsorg om 1 430 tkr 
till verksamhet samhällsbyggnad under 2021 är därför möjlig utan att 
drastiska personalnedskärningar genomförs. 
 
Genomförs ombudgeteringen för att nyttja ej i anspråkstagna medel istället 
för andra möjliga besparingsåtgärder minskar resultatet för 2021 med 
motsvarande summa. Detta medför följande konsekvenser;  
 

 Tillskottet till egna kapitalet sjunker med 1 430 tkr 
 Soliditeten minskar  
 Likviditeten försämras 
 Längre tid tills kommunens soliditetsmål uppfylls 

 
Beslutsmotivering  
Kommundirektör, ekonomichef och kommunjurist vill uppmärksamma att 
kommunfullmäktige fattat beslut om extra kostnader utan att samtidigt fatta 
beslut om hur finansiering ska ske. Detta påverkar den fördelade budgeten 
för verksamheterna innevarande år och planeringsförutsättningarna ändras 
utan att verksamheterna kunnat bereda detta.  
 
Förslaget till beslut utgår ifrån det alternativ som får minst negativ direkt 
påverkan på för barn och unga och måluppfyllelsen inom dessa områden. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Om kostnaden tas från det egna kapitalet kan den framtida finansiering 
försämras i frågor som påverkar barn och unga.  
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I det fall att ovan upptagna möjligheter till personaleffektiviseringar beslutas 
istället för ombudgetering bedöms barn och unga påverkas på ett direkt 
negativt sätt på grund av kännbara neddragningar inom 
funktionshindradeomsorg och förskoleverksamhet under återstående del av 
året.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Beslutet får negativa ekonomiska konsekvenser då det egna kapitalet 
minskar med 1 430 tkr.  
 
Används ej i anspråkstagna medel, som i dagsläget tillfaller resultatet, tar 
det längre tid innan kommunens soliditetsmål uppfylls. Målet är 40% och 
delårsbokslutet per sista augusti redovisar 35%. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande  
Sara Sjödal (C) yrkar att ombudgetera 1 430 tkr till verksamhet 
samhällsbyggnad TK 13108 från verksamhet äldreomsorg TK 7792. 
 
Bifall  
Jonas Nyberg (S) och Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Sara Sjödals (C) 
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 229/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
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§ 135 
Dnr 2021/187    
 
Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2021 BoU  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2021 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.  
 
För perioden 1 april till 30 juni 2021, kvartal 2, har det rapporterats totalt 6 
beslut enligt SoL för barn och unga, varav 5 är rapporterade som ej 
verkställda och ett som verkställt.  
 
Ej verkställda beslut: 

- 2 beslut om kontaktperson med beslutsdatum 2021-02-18. 
Anledning till dröjsmål i båda besluten är den generella svårigheten i 
kommunen att hitta lämplig kontaktperson för uppdragen. 

- 3 beslut om öppenvårdsverksamhet med beslutsdatum 2021-04-22. 
Uppstartsmöten hölls i augusti.  
 

Beslut som har verkställts: 
- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2020-11-27. Datum för verkställighet: 

2021-04-26.   
 
Barnrättskonsekvenser 
Bedömningen är att barn och unga inte påverkas av den rapportering av ej 
verkställda beslut som görs till IVO.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 230/2021 
 Beslut utskottet barn och ungdom § 256/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
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Beslutet skickas till 
 Utredare/utvecklare Kvalitet och strategisk utveckling 
 Verksamhetschef Vård och omsorg 
 Verksamhetschef Individ och familjeomsorg 
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§ 136 
Dnr 2021/187    
 
Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2021 AoO  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2021 till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller 
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska 
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit 
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har 
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på 
nytt inom tre månader. Den här rapporteringen avser samtliga LSS-beslut 
samt SoL-beslut för vuxna över 21 år. 
 
För perioden 1 april till 30 juni 2021, kvartal 2 har det rapporterats totalt 6 
beslut enligt SoL, varav 5 st var rapporterade som ej verkställda beslut och 1 
som verkställt. Totalt har 5 beslut enligt LSS rapporterats, varav 1 var 
rapporterat som ej verkställt, 2 som verkställda, 1 som verkställt men med 
dröjsmål och 1 som avslutat utan att verkställas.  
 
Ej verkställda beslut: 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2021-03-16. 
Erbjudande om plats på ett boende har lämnats 2021-05-12 men den 
enskilde tackade då nej till platsen.  

- Korttidsboende/växelvård enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-07-17. 
Utredning om särskilt boende för äldre pågår. 

- Kontaktperson enligt LSS. Beslutsdatum: 2021-02-15. Det finns en 
tilltänkt kontaktperson men rekryteringen har inte helt färdigställts 
varför beslutet väljs att rapporteras som ej verkställt. 

- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. 
Med anledning av att den enskilde vistas på HVB tills tidigast 2022-
03-31 kommer beslutet om permanent boende inte att verkställas 
dessförinnan.  

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-08-11. 
Orsak till dröjsmålet är att den enskilde har tackat nej till erbjuden 
plats vid tre olika tillfällen. 
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- Dagverksamhet enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-11-09. 
Dagverksamheten är ännu stängd med anledning av covid-19. 
Planering för öppnande i september. Erbjudande om hemtjänst i 
avvaktan på verkställighet har lämnats men den enskilde har tackat 
nej. 

 
Beslut som har verkställts: 

- Hemtjänst. Beslutsdatum: 2020-11-27. Den enskilde tackade initialt 
nej till insatsen men beslutet verkställdes senare 2021-05-07. 

- Daglig verksamhet enligt LSS. Datum för avbrott i verkställighet: 
2020-12-10. Anledning till avbrott var covid-19. Beslutet har nu på 
nytt verkställts: 2021-05-10. 

- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Beslutsdatum: 
2019-09-20. Datum för verkställighet: 2021-05-11. Huvudsakligt 
skäl till dröjsmålet var kommunens generella svårighet att rekrytera 
lämpliga stödfamiljer.  

 
Beslut som har verkställts men med dröjsmål: 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-01-14. Datum för verkställighet: 2021-08-20. 
Dröjsmål med anledning av att ingen passande bostad var ledig 
dessförinnan.  

 
Beslut som har avslutats utan att verkställas: 

- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Beslutsdatum: 
2020-01-14. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet har varit kommunens 
generella svårighet att rekrytera lämpliga stödfamiljer. Nu har 
beslutet avslutats med anledning av att vårdnadshavare har sagt upp 
beslutet och fått insatsen familjehem istället. 

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

 Beslut kommunstyrelsen § 231/2021 
 Beslut utskottet barn och ungdom § 61/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Utredare/utvecklare Kvalitet och strategisk utveckling 
 Verksamhetschef Vård och omsorg 
 Verksamhetschef Individ och familjeomsorg
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§ 137 
Dnr 2021/799    
 
Avgift träningslägenhet  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa avgift för insatsen Träningslägenhet till 100 kr per dygn. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Individ och familjeomsorgens beroendeenhet arbetar aktivt med olika 
former av hemmaplanslösningar för att ge kommuninvånare i behov av stöd 
och vård vid beroende långsiktiga- och hållbara lösningar. Som ett led i 
detta insatsen träningslägenheter utformats. Insatsens syfte är att vara en del 
av en rehabiliteringskedja där även de som saknar eget boende och ej kunnat 
lösa det på egen hand kan övergå från HVB-placeringar till öppna insatser. 
Insatsen träningslägenhet ska kombineras med andra öppna insatser för att 
den enskilde ska få det stöd hen behöver för att uppnå långsiktig alkohol- 
och drogfrihet samt kunna övergå till ett eget boende. 
 
Insatsen träningslägenhet är inte ett hyresavtal och hyra utgår därmed inte. 
Insatsen kan istället betraktas som annan form av boende under 
rehabilitering och bör därför förknippas med en avgift. En del i en 
rehabilitering handlar även om att kunna hantera sådant som räkningar.  
 
Förslag är att avgiften utformas som en dygnskostnad som uppgår till 100 
kr/dygn. Detta i enlighet med kostnad för exempelvis vårddygn. Avgiften 
faktureras i efterhand och endast för de dygn då insatsen varit beviljad. Vid 
avslut eller avbrott av insatsen upphör den enskildes betalningsansvar dagen 
efter att insatsen avslutats.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. Insatsen kommer endast beviljas för ensamstående vuxna utan 
hemmavarande barn då insatsen är i ett rehabiliterande syfte.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 3 – God hälsa och välbefinnande. 
3.4 Kommuninvånarnas självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan 
grupper och individer minska. En del i arbetet att stärka öppna insatser för 
att minska behovet av vård utanför det egna hemmet. 
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3.5 Stärka arbetet för att förebygga och behandla drogmissbruk.  
 
Beslutet bidrar till uppdraget 6.6a; Verka för hemmaplanslösningar istället 
för placeringar av barn. Ungdomar och vuxna där kommunens kunskaper, 
erfarenheter och arbetssätt används. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
De faktiska kostnaderna för lägenheterna som kommer användas som 
träningslägenheter överstiger dygnsavgiften som föreslås vara kopplad till 
insatsen. Underskottet kommer uppgå till cirka 25 000 kr/år om 
träningslägenheterna är fullt nyttjade. Underskottet kommer kunna 
finansieras genom att placeringskostnaderna minskar när övergång till 
öppna insatser kan ske lättare även för de som saknar ett eget boende. Den 
besparing som görs när placeringar kan undvikas eller förkortas kommer att 
ge en större besparing än kostnaden för insatsen. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 232/2021 
 Beslut utskottet arbete och omsorg § 62/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Handling rutin vid insats träningslägenhet 
 Kostnadsberäkning träningslägenhet 

 
Beslutet skickas till 

 Beroendeenheten 
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§ 138 
Dnr 2019/908    
 
Grundskolans organisation  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att ärendet ska återremitteras eftersom flera delar saknas för att ha ett 
tillräckligt underlag för att besvara de att-satser som fastställdes av 
kommunfullmäktige 12 december 2019. 
 
För att få fram bästa möjliga underlag ska det fortsatta arbetet ske i bred 
dialog med fackliga, lärare, elever och föräldrar. Fortsatt arbete ska ske 
tillsammans med politisk ledning samt genom politisk dialog där alla partier 
ges möjlighet att delta. 
 
Utredningen behöver kompletteras med hur våra lokaler kan nyttjas på ett 
mer optimalt sätt. Att stänga skolor är ett sätt att sänka lokalkostnaderna, 
men det finns många andra sätt att utnyttja vårt lokalbestånd optimalt. 
 
Dessutom behöver utredningen kompletteras med en översyn av skolornas 
upptagningsområden. 
 
Alla förslag som presenteras i fortsatt utredning även skall innehålla en 
Ekonomisk analys. 
 
Reservation  
Sara Sjödal (C), Erik Kolm (C), Lotta Carlberg (C), Yaqub Ahmed (C),   
Anna Ahlin (C), Magdalena Ewert (C), Lars Lindgren (C), Helén Jaktlund 
(C), Mats Wikander (C), Filip Håkansson (C), Roger Henningsson Brander 
(C), Lars–Göran Birkehorn–Karlsen (M), Åsa Sikberg (M), Sven Lokander 
(M), Carola Fredén (M), Emma Lokander (M), Kenneth Karlsson (M), 
Regina Birkehorn (M), Lars Svensk (KD), Gunilla Wisell (KD), Jenny 
Lundström (MP), Brita Kajrup (MP) och Alfred Mujambere (L) reserverar 
sig till förmån för eget yrkande /Bilaga/. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhet Utbildning har av Kommunfullmäktige (KF §150/2019) fått i 
uppdrag att presentera underlag för förslag till ny organisation av 
grundskolan i Tierps kommun.  
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Landsbygdsskolorna i Tierps kommun ska vara kvar. Verksamhetens 
underlag ger förslag på förändringar som inte uppfyller nuvarande uppdrag 
om att dagens skolstruktur i form av skol- och förskoleverksamhet på 
nuvarande orter ska bibehållas (Plan för Tierps kommuns ekonomi och 
verksamhet 2021-2023, uppdrag 6.2.a) 
 
Avseende förslaget om en förändrad skolorganisation i Tierps centralort för 
Centralskolan och Aspenskolan bör en bred intressentdialog genomföras för 
att samla in synpunkter i den enskilda frågan. Dessa synpunkter kommer 
därefter att utgöra underlag inför beslut. Kommunstyrelsen bör utforma 
uppdraget om intressentdialog så att det tydligt framgår vilka intressenter 
som avses, struktur för dialogforum, tidsplan etc. i enlighet med Riktlinjer 
och principer för medborgardialog i Tierps kommun.    
 
Barnrättskonsekvenser 
Genom att bibehålla dagens skol- och förskoleverksamhet på nuvarande 
orter har barn och ungas bästa beaktats.  Genom ett beslut om bred 
intressentdialog i frågan avseende förändrad skolstruktur i centralorten 
Tierp säkerställs att barn och ungas delaktighet beaktats i beslutet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
 
Yrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar att ärendet ska återremitteras eftersom flera 
delar saknas för att ha ett tillräckligt underlag för att besvara de att-satser 
som fastställdes av kommunfullmäktige 12 december 2019. 
 
För att få fram bästa möjliga underlag ska det fortsatta arbetet ske i bred 
dialog med fackliga, lärare, elever och föräldrar. Fortsatt arbete ska ske 
tillsammans med politisk ledning samt genom politisk dialog där alla partier 
ges möjlighet att delta. 
 
Utredningen behöver kompletteras med hur våra lokaler kan nyttjas på ett 
mer optimalt sätt. Att stänga skolor är ett sätt att sänka lokalkostnaderna, 
men det finns många andra sätt att utnyttja vårt lokalbestånd optimalt. 
 
Dessutom behöver utredningen kompletteras med en översyn av skolornas 
upptagningsområden. 
 
Alla förslag som presenteras i fortsatt utredning även skall innehålla en 
Ekonomisk analys. 
 
Joakim Larsson (SD) yrkar att tredje att-satsen i liggande förslag stryks och 
ersätts med följande att-sats: 
 
att dagens skolorganisation i Tierps centralort bibehålls.  
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Bifall  
Sara Sjödal (C), Emma Lokander (M), Lotta Carlberg (C), Jenny Lundström 
(MP) yrkar bifall till liggande förslag,  
 
att anse verksamhetens uppdrag avslutat och lägga utredningen till 
handlingarna, 
 
att dagens skolstruktur i form av skol- och förskoleverksamhet på nuvarande 
orter ska bibehållas, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en bred intressentdialog 
utifrån verksamhetens förslag till förändring av skolorganisationen i Tierps 
centralort. 
 
Magdalena Ewert (C) yrkar bifall till tredje att-satsen i liggande förslag.  
 
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till första och andra att-satsen i liggande 
förslag. 
 
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till Viktoria Söderlings (S) återremissyrkande. 
 
Avslag  
Lotta Carlberg (C) och Sara Sjödal (C) yrkar avslag till Viktoria Söderlings 
(S) återremissyrkande och Joakim Larssons (SD) yrkande.    
 
Yttrande 
Börje Wennberg (S), Alfred Mujambere (L), Yaqub Ahmed (C) och Simon 
Brännström (SD) yttrar sig.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att ärendet återremitteras.  
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Beslutsunderlag  
 Beslut utskottet barn och ungdom § 255/2021 
 Förslag till beslut 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Slutrapport avseende underlag för förslag till möjliga 

organisationsförändringar 
 Bilaga 1. Rapport Lokalutredning Tierp  november 2018 
 Bilaga 2. Segregationskartläggning Tierp Sweco 210303 
 Bilaga 3. Scenarier för skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge 

2024 
 Bilaga 4. Perspektivsammanställning - skola och förskola i Hållnäs 

och Skärplinge 
 Bilaga 5. Sammanställning av arbetsgruppsträffar  - Dialog 

skolsituationen 
 Bilaga 6. Revisionsrapport - Granskning av skolans styrning 
 Bilaga 7. Revisorernas utlåtande - Granskning av grundskolans 
 Bilaga 8. Lärarförbundets ranking 2020 Tierps kommun 
 styrning 
 Bilaga 9. Internstatistik 2021-08-10_inskrivningar_återstår 

 
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Verksamhetschef Utbildning 
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§ 139 
Dnr 2021/786    
 
Biblioteksplan för Tierps kommun 2022-2024  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige besluta  
 
att anta Biblioteksplan för Tierps kommun 2022-2024. 
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD), Bengt Lindström (SD), Per Karlsson (SD), Rosa 
Ingeborg Malmberg (SD), Lars–Ola Sandström (SD), Sofia Jakobsson (SD), 
Simon Brännström (SD) och Bengt Asplund (SD) reserverar sig till förmån 
för eget yrkande /Bilaga/.  
 
Viktoria Söderling (S), Bengt–Olov Eriksson (S), Jonas Nyberg (S), Barbro 
Wiklund (S), Gunnar Jansson (S), Christina Svensson (S), Lars–Olof 
Färnström (S), Marie–Louise Rindå (S), Oskar Nilsson (S), Christina 
Holmström (S), Christer Niklasson (S), Börje Wennberg (S), Inger 
Andersson (S), Stefan K Andersson (S) och Lize–Lotte Löfgren (S) 
reserverar sig till förmån för eget yrkande /Bilaga/.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I bibliotekslagen (SFS 2013:801) anges att: ”Kommuner och regioner ska ha 
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet”. Denna plan 
föreslås ersätta den biblioteksplan som antogs 2019 av kommunfullmäktige 
i Tierps kommun och föreslås gälla 2022-2024. Planen ska vara det 
styrdokument som visar inriktning och prioriteringar i verksamheten under 
planperioden men också fungera som uppföljningsbar plan för folkbibliotek 
och skolbibliotek i kommunen. 
 
Beslutsmotivering  
Som ovan angetts är Tierps kommun i enlighet med skrivelse i 
bibliotekslagen (SFS 2013:801) ålagd att anta en biblioteksplan för sin 
verksamhet på biblioteksområdet. Planen fungerar även som det 
styrdokument som visar inriktning och prioriteringar i verksamheten under 
planperioden och fungerar som uppföljningsbar plan för folkbibliotek och 
skolbibliotek i kommunen. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Planen har stor betydelse för alla barn och ungdomars rätt till likvärdig och 
kvalitativ biblioteksservice och böcker och annan media. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Beslutet innebär inga förändrade ekonomiska konsekvenser. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar att följande stycken ska strykas i Biblioteksplan 
för Tierps kommun 2022-2024: 
 
Sidan 7: Stryk de två första meningarna i den första punkten. Ersätt med 
Biblioteken ska erbjuda medier på lättläst svenska, 
Sidan 8: Stryk punkt 2 och 4, 
Sidan 10: Stryk punkt 2 längst upp, 
Sidan 11: Stryk punkt 1. 
 
Tilläggsyrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar att under rubriken ”Det uppsökande 
biblioteket” på sidan 12 i Biblioteksplan för Tierps kommun 2022-2024 
lägga till följande punkt: 
 
”Bokbussen besöker regelbundet de delar av vår kommun som inte har 
något eget bibliotek för att fler ska ha tillgång till biblioteksupplevelser.” 
 
Bifall  
Yaqub Ahmed (C), Lotta Carlberg (C) och Jenny Lundström (MP) yrkar 
bifall till liggande förslag.  
 
Avslag 
Yaqub Ahmed (C), Lotta Carlberg (C) och Jenny Lundström (MP) yrkar 
avslag till Joakim Larssons (SD) yrkande.  
 
Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till Viktoria Söderlings (S) tilläggsyrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) förslag till biblioteksplan och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt liggande förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Viktoria Söderlings 
(S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet.  
 
Viktoria Söderling (S) begär omröstning.   
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Beslutsgång omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: 

- Den som vill avslå Viktoria Söderlings (S) tilläggsyrkande rösta ja 
- Den som vill bifalla Viktoria Söderlings (S) tilläggsyrkande röstar 

nej 
 
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet. (Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Resultat: 
Ja – 30 röster 
Nej – 18 röster 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 88/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Biblioteksplan för Tierps kommun 2022-2024  
 Skolbiblioteksavtal 

 
Beslutet skickas till 

 Chef kultur och fritid 
 Chef Ledningsstöd 
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§ 140 
Dnr 2021/76    
 
Finansiering av utbyggnad av nya exploateringsområden i 
Tierps kommun  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ett förslag till finansiering av utbyggnad av nya exploateringsområden i 
Tierps kommun bereds och presenteras i den ordinarie budgetprocessen 
inför 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har i uppdrag 6.3i i budget 2021 att utreda hur exploateringar i 
framtiden ska finansieras. Arbetet är nu påbörjat och en arbetsgrupp med 
samhällsbyggnad, ekonomienheten och TEMAB är bildad.  
 
Arbetsgruppens slutsatser kommer att ingå i ordinarie budgetprocess inför 
2023, eftersom inga investeringar är aktuella att göras under 2022. 
 
Befintliga och genomförda exploateringsprojekt hanteras genom att 
överenskommelser kommer att tecknas mellan parterna för respektive 
exploatering. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Inga barnrättskonsekvenser är identifierade. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet har bäring på uppdrag 6.3.i. Utreda möjligheterna för ytterligare 
delområden inom Siggbo trädgårdsstad att exploatera genom upphandling 
av exploateringsarbetet med förbehåll om markanvisning i Plan för Tierps 
kommuns ekonomi och verksamhet 2021-2023. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Inga ekonomiska konsekvenser i nuläget. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 235/2021 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 89/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Beslut kommunstyrelsen § 139/2021 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 55/2021  
 TEMABs skrivelse i ärendet 
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Beslutet skickas till 

 Chef Tillväxt och samhällsbyggnad  
 VD TEMAB  
 Ekonomichef 
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§ 141 
Dnr 2020/647    
 
Anhållan om att nyttja option - Lidén data  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att inte låta Lidén Data nyttja optionen om ett övertagande av äganderätt.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 8 mars 2013 tecknade Tierps kommun ett avtal med Lidén Data 
gällande utbyggnad av bredband i kommunen. Lidén Data fick nyttjanderätt 
till befintligt bredbandsnät och i avtalet finns en option där Lidén Data 
erbjuds att överta äganderätten mot en symbolisk summa om överenskomna 
bredbandsmål nås 2020. Avtalet är komplext och blandar in flera delar, både 
kommunal verksamhet och privata kunder. 
 
I augusti 2020 anhöll Lidén Data om att nyttja optionen i enlighet med 
punkt 7 i avtalet. Tierp kommun har svarat på anhållan om att nyttja option 
och bett Lidén Data redovisa för hur de uppfyllt de bredbandsmål som är 
nödvändiga för att utlösa optionen.  
 
Beslutsmotivering  
Tierps kommun anser inte att alla förutsättningar för utlösande av optionen 
är uppfyllda, i vart fall inte redovisade enligt avtal. Lidén Data har därmed 
inte rätt att nyttja optionen om ett övertagande av äganderätten. Lidén Data 
delar kommunens uppfattning om att samtliga bredbandsmål inte har 
uppfyllts.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet i dagsläget. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Avtalet om kostnadsfri drift av kommunens förvaltningsnät löper vidare till 
2022-12-31.  
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Beslutsunderlag  
 Beslut kommunstyrelsen § 236/2021 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 90/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Lidén data - Anhållan om att nyttja option  
 Svar från Tierps kommun - Anhållan om att nyttja option 
 Svar från Lidén data angående anhållan att nyttja option 
 Tierps kommun LID utbyggnad 2020 
 Avtal ”KanalTierp” Kommunfullmäktige § 30/2013 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Tillväxt och samhällsbyggnad 
 Bredbandssamordnare 
 VD Lidén Data 
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§ 142 
Dnr 2021/26    
 
Godkännande av entledigande från uppdrag i 
kommunfullmäktige  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna Jonas Malmqvist (C) begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Jonas Malmqvist (C) har den 2 november 2021 inkommit med en begäran 
om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige måste godkänna avsägelsen och skicka beslutet till 
Länsstyrelsen som sedan utser en nya ersättare. 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Begäran om entledigande 

 
Beslutet skickas till 

 Länsstyrelsen Uppsala län 
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§ 143 
Dnr 2021/55    
 
Redovisning av inkomna beslut och skrivelser  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunfullmäktiges 
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i appen 
löpande vart efter dem registrerats i kommunens diarieföringssystem.  
 
Protokoll från kommunfullmäktiges beredningar finns att läsa på 
kommunens hemsida.  
 
Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka 
handlingar och protokoll som finns att tillgå. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Inkomna handlingar och upprättade protokoll sedan utskicket av 

handlingar inför kommunfullmäktiges senast sammanträde 
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§ 144 
Dnr 2021/773    
 
Sammanträdesdagar år 2022  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2022:  
 
Tisdagen den 1 mars, klockan 18:00 
Tisdagen den 5 april, klockan 18:00 
Onsdagen den 8 juni, klockan 16:00 
Tisdagen den 20 september, klockan 18:00 
Tisdagen den 18 oktober, klockan 18:00 (konstituerande)  
Tisdagen den 8 november, klockan 13:00 
Tisdagen den 13 december, klockan 18:00 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för  
kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år  
2022. 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.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Webbansvarig på ledningsstöd 
 Alla chefer 
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§ 145 
Dnr 2021/773    
 
Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2022  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kungörelser om kommunfullmäktiges sammanträden under år 2022 
ska anslås på kommunens digitala anslagstavla och publiceras i tidningen 
Norra Uppland. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap 13 § kommunallagen ska ordföranden tillkännage tid och 
plats för varje sammanträde med kommunfullmäktige samt uppgifter om de 
ärenden som ska behandlas. Kommunfullmäktiges sammanträden ska 
tillkännages på kommunens digitala anslagstavla minst en vecka före 
sammanträdesdagen. 
 
Information om sammanträdena ska också publiceras i tidningen Norra 
Uppland och vid behov i andra informationskanaler. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 
Beslutet skickas till 

 Ledningsstöd  
 Kommunikationsenheten  
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§ 146 
Dnr 2021/26    
 
Val av ersättare för förtroendevald som är sjukskriven och 
föräldraledig  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att bevilja Viktoria Söderlings (S) sjukfrånvaro och föräldraledighet under 
perioden 11 november 2021 till och med 30 juni 2022, samt 
 
att under ovanstående tid utse Jonas Nyberg (S) att ersätta Viktoria 
Söderling (S) i uppdragen som: 

 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen  
 2:e vice ordförande i krisledningsnämnd 
 Ersättare i lönenämnden 
 Ersättare i IT-nämnden 
 Oppositionsråd. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Viktoria Söderling (S) har anmält att hon kommer att vara sjukskriven och 
önskar vara föräldraledig från ovanstående uppdrag från och med den 11 
november 2021 till och med 30 juni 2022.  
 
Enligt kommunallagen 4 kap. 18 § får kommunfullmäktige bestämma att 
förtroendevalda för sina uppdrag ska få ekonomiska förmåner och andra 
förmåner som svarar mot de löne- och anställningsvillkor som gäller för 
dem som är anställda hos kommunen. 
 
Enligt reglementet Ersättning till Tierps kommuns förtroendevalda har 
förtroendevalda med ett grundarvode om minst 40 % äger rätt att vara 
föräldralediga. Vid föräldraledighet eller sjukdom som är en månad eller 
längre kan en ersättare för den förtroendevalda utses. 
 
Yttrande 
Emma Lokander yttrar sig.  
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Meddelande om sjukfrånvaro och föräldraledighet 
 Nominering av ersättare 
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Beslutet skickas till 
 Berörda ledamöter 
 Administrativ assistent Ledningsstöd 
 Lönecentrum 
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§ 147 
Dnr 2021/26    
 
Godkännande av entledigande och val av ny ersättare i 
kommunstyrelsen  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna Annie Petterssons (V) begäran om entledigade från sitt 
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen, samt  
 
att till ny ersättare i kommunstyrelsen under perioden 16 november 2021 till 
och med 31 december 2022 välja Elisabeth Rosengren (V). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Annie Pettersson (V) har den 9 november 2021 lämnat in en begäran om 
entledigande från sina samtliga politiska uppdrag i kommunen.  
 
Beslutsunderlag  

 Begäran om entledigande 
 Förslag till beslut 
 Nominering från gruppledare 

 
Beslutet skickas till 

 Berörda ledamöter 
 Administrativ assisten Ledningsstöd 
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