
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 2021-11-16  

 

Tid och plats 16 november 2021, kl. 08:30-10:53, ajournering 09:53-10:00,  i 
Kommunhuset, Stora A-salen, Tierp 

Paragrafer 92-106 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2021-11-16 Anslaget tas ner: 2021-12-08 

Protokollets förvaringsplats Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Jonas Nyberg 

Beslutande   
 
 
 Ledamöter 

 
Sara Sjödal (C) ordförande 
Emma Lokander (M) 1:e vice 
ordförande 
Jonas Nyberg (S) 
Joakim Larsson (SD) 
 

 

Beslutande ersättare  Torgny Helgesson (S)  
 
 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare  
 

 
 

Tjänstemän och övriga Maria Ekstrand, nämndsekreterare  
Helena Carlsson, kommundirektör 
Veikko Niemi, ekonomichef 
Catrin Alvinder, samhällsplanerare, § 95 
Thomas Khilström, chef Samhällsbyggnad, §§ 97-98, 106 
Patrik Helgesson, Fastighetschef AB Tierpsbyggen, § 106 
Nicklas Rydgren, kommunjurist, §§ 101, 104-105 
Mathiaz Boström, säkerhetssamordnare/ säkerhetschef, §§ 101, 104 
 
 
 
 

   
Underskrifter  
 

Sekreterare 

Maria Ekstrand 
 

Ordförande 

Sara Sjödal 
 

Justerande  

Jonas Nyberg 

1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 2021-11-16  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
 
 
 
Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Val av justerare 

 
  

§ 92 Godkännande av föredragningslistan 
 

2021/18  

§ 93 Detaljerad investeringsbudget 
 

2021/934  

§ 94 Svar på remiss - Riksarkivets förslag till 
författningar 
 

2021/833  

§ 95 Svar på remiss - Länsplan för regional 
transportinfrastruktur i Uppsala län 
2022–2033 och samråd 
hållbarhetsbedömning, dnr TS2021-
00277 
 

2021/800  

§ 96 Svar på remiss - Riskhanteringsplan för 
översvämning i Fyrisån med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning 
 

2021/813  

§ 97 Markanvisningsavtal  avseende 
Triangelparken område C, del av Tierp 
1:1 
 

TK-2021-568  

§ 98 Försäljning, del av Tobo 1:8 
 

TK-2021-
1858 

 

§ 99 Partistöd 2022 
 

2021/528  

§ 100 Riktlinjer för resor i tjänsten inom Tierps 
kommunkoncern 
 

2021/160  

§ 101 Reglemente för Krisledningsnämnden 
 

2021/894  

§ 102 Reglemente för valnämnden 
 

2021/852  

§ 103 Reglemente för kommunalt 
näringslivsråd 
 

2021/849  

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 2021-11-16  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

§ 104 Samverkansavtal för den gemensamma 
räddningsnämnden 
 

2021/908  

§ 105 Överklagande gällande Återremiss – 
Ombudgetering av driftsanslag budget 
2021, mål nr 6663-21 
 

2021/892  

§ 106 Solgläntan - utrangering av byggnad 
 

2021/918  

 
 

 
 

3



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-11-16  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 92 
Dnr 2021/18    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan med följande revidering: 
 
att ärende 17 -  Svar på revisionens granskningsrapport gällande 
Delårsrapport 2021 dras ur från föredragningslistan och behandlas vid 
kommunstyrelsens arbetsutskott extrainsatta sammanträde den 23 
november. 
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§ 93 
Dnr 2021/934    
 
Detaljerad investeringsbudget  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa bifogad detaljerade investeringsbudget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I Plan för Tierps kommun ekonomi och verksamhet 2022-2024 fastställdes 
investeringsbudgeten på övergripande nivå. Förslaget till beslut är nu att 
fastställa en detaljerad investeringsbudget.  
 
Den detaljerade investeringsbudgeten har arbetats fram tillsammans med de 
kommunala bolagen.  
 
Barnrättskonsekvenser 
I arbete med den detaljerade investeringsbudgeten har hänsyn tagit till barn 
och ungas perspektiv gällande bland annat utveckling av lekplatser och 
cykelvägar.  
 
Mål och uppdrag 
Investeringsbudgetens innehåll bidrar bland annat till att uppfylla följande 
mål och uppdrag: 
3.2 Säkerställa ett tillgängligt friluftsliv för alla, oavsett rörelseförmåga. 
3.3 Säkerställa god tillgång till grönområden med höga rekreations- och 
naturvärden, som stimulerar till lek och utevistelse.9.1 Bygga ut en 
tillförlitlig och hållbar infrastruktur, där kollektivtrafik och olika 
mobilitetslösningar är en naturlig del, för att stödja ekonomisk utveckling 
och människors välbefinnande. 
11.2 Kommunen ska ha planberedskap för 300 bostäder per år. Fokus ska 
vara att planera i kollektivtrafiknära lägen. 
11.3 Skapa inkluderande tätortsmiljöer som erbjuder god tillgång till 
grönområden och offentliga platser och som ger möjlighet att ta sig fram 
säkert som gång- och cykeltrafikant. 
6.3.h Området södra villorna i Siggbo trädgårdsstad läggs ut på anbud inför 
tecknande av exploateringsavtal för att hålla nere kommunens belåningsgrad 
och öka näringslivets medverkan i exploatering av området. 
6.3.i Utreda möjligheterna för ytterligare delområden inom Siggbo 
trädgårdsstad att hantera via exploateringsavtal. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
De ekonomiska konsekvenserna är beaktade i Plan för Tierps kommun 
ekonomi och verksamhet 2022-2024.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Bilaga –Detaljerad investeringsbudget 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Thomas Kihlström 
 Ekonomichef 
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§ 94 
Dnr 2021/833    
 
Svar på remiss - Riksarkivets förslag till författningar  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta remissvaret och skicka det till Riksarkivet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Riksarkivet har skickat ut en remiss som utreder e-format och arkivrättsliga 
krav. Riksarkivet arbetar med att ta fram föreskrifter som ska ersätta 
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2009:2) om tekniska 
krav för elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad 
behandling). Remissen omfattar två författningsförslag: 
 

 Föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav vid framställning av 
elektroniska handlingar (TeK) reglerar tekniska krav på materiel och 
metoder för att framställa elektroniska handlingar med hänsyn till 
behovet av beständighet som gäller för hela den offentliga sektorn.  

 
 Föreskrifter och allmänna råd om arkivrättsliga krav vid 

framställning av allmänna handlingar (ArK) reglerar arkivrättsliga 
krav vid framställning av allmänna handlingar där det finns behov av 
arkivbeständighet. 

 
Tierps kommun bereds tillfälle att inkomma med svar på remissen. 
Remissen är frivillig att besvara och sista svarsdatum är den 31 januari 
2022. 
 
Beslutsmotivering  
Tierps kommun har gjort bedömningen att endast besvara remissen på 
grundläggande (lägsta) nivå, varför endast generella synpunkter och förslag 
lämnas i motiveringen. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnsrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Svar på remiss - Riksarkivets förslag till författningar, dnr RA-KS 

2021/18  
 Remiss Format E RA-KS 2021/18 ( avsnitten Konsekvensutredning 

och Plattform för samarbete enl läsinstruktioner) 
 
Beslutet skickas till 

 Riksarkivet 
 Dokumentstrategiska teamet 
 Informationsstrateg 
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§ 95 
Dnr 2021/800    
 
Svar på remiss - Länsplan för regional transportinfrastruktur i 
Uppsala län 2022–2033 och samråd hållbarhetsbedömning, dnr 
TS2021-00277  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta remissvaret och skicka det till Region Uppsala. 
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Region Uppsala har tagit fram ett förslag till länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2022–2033 för Uppsala län. Förslaget för ny länsplan 
är nu på remiss och Tierps kommun har inbjudits att komma med 
synpunkter. Länsplanen innehåller målformuleringar, nuläge och 
planeringsförutsättningar samt en beskrivning av brister och behov i 
transportsystemet i Uppsala län. Länsplanen innehåller också förslag på 
åtgärdsplaner där för Uppsala län tillgängliga medel fördelas för att åtgärda 
brister och behov. 
 
Catrin Alvinder, samhällsplanerare, informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 16 november. 
Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor.  
 
Beslutsmotivering  
Tierps kommun ser att de infrastruktursatsningar som åskådliggörs i 
länsplanen leder till en positiv utveckling av Uppsala län. I yttrandet 
redogör Tierps kommun vikten av att åtgärda de brister och behov som finns 
inom kommunen och vidare mot både angränsande kommuner och län.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Varje projekt som berör infrastruktur har en direkt inverkan på barn och 
dess möjlighet till självständigt resande. Det är därför mycket positivt att det 
har gjorts en konsekvensanalys i länsplanens bilaga 2 
Hållbarhetsbedömning där redogörs det för hur Barnkonventionen tagits i 
beaktan.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kommunstyrelsen besluta  
 
att remissvaret omarbetas så att skrivningen om cykelväg till Kyrkbyn 
stryks.  
 
Bifall  
Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Avslag 
Emma Lokander (M) yrkar avslag till Joakim Larsson (SD) yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Svar på remiss - Länsplan för regional transportinfrastruktur i 

Uppsala län 2022–2033 
 Samrådshandling Länsplan för regional transportinfrastruktur i 

Uppsala län 2022–2033 
 Bilaga 1 PM Brister och behov i transportinfrastrukturen i Uppsala 

län 
 Bilaga 2 Hållbarhetsbedömning för Länsplan för regional 

transportinfrastruktur 2022–2023 Region Uppsala 
 Bilaga 3 Åtgärdsplaner inklusive årsfördelning 

 
Beslutet skickas till 

 Region Uppsala  
 Samhällsplanerare Infrastruktur  
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§ 96 
Dnr 2021/813    
 
Svar på remiss - Riskhanteringsplan för översvämning i Fyrisån 
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta remissvaret och skicka det till Länsstyrelsen i Uppsala län.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen i Uppsala län har upprättat en plan för arbetet med att hantera 
översvämningsrisker vid Fyrisån. Riskhanteringsplanen är framtagen som 
en del i arbetet enligt EU:s översvämningsdirektiv (2007/60/EG). I Sverige 
genomförs direktivet enligt förordningen om översvämningsrisker (SFS 
2009:956) och MSB:s föreskrifter om riskhanteringsplaner (MSBFS 
2013:1). 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remissvar - Riskhanteringsplan för översvämning i Fyrisån med 

tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 
 Remiss med bilagor  

 
Beslutet skickas till 

 Säkerhetschef/Säkerhetssamordnare  
 Chef Tillväxt och samhällsbyggnad 
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§ 97 
Dnr    TK-2021-568 
 
Markanvisningsavtal  avseende Triangelparken område C, del av 
Tierp 1:1  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna markanvisningsavtal med RE Equity Fund AB för 
Triangelparken, område C, del av Tierp 1:1. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen för Triangelparken i Siggbo (DP 1058) vann laga kraft 2018. 
Därefter värderades marken i Triangelparken av VärderingsInstitutet Norra 
Norrland AB och områdena A, C och D lades ut på markanvisning 2019, 
dock utan inkomna anbud. Marken lades sedan under 2020 ut till 
direktförsäljning via  bland annat Objektvision, kommunens hemsida och 
sociala medier. Anbudstiden gick ut i september 2020 och ett flertal anbud 
hade då inkommit. Område A och D såldes men gällande område C fick vi 
inte in anbud enligt värderingen, vilket kan bero på den stora byggrätten 
inom området alternativ en för hög värdering. Område C direktanvisas nu 
via markanvisningavtal till RE Equity Fund AB. 
 
Thomas Kihlström, chef Samhällsbyggnad, finns tillgänglig för frågor på 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 16 november.  
 
Beslutsmotivering  
Markanvisningsavtalet gäller i två år från kommunstyrelsens beslut. Tanken 
är att detta avtal övergår i ett marköverlåtelseavtal innan tiden för 
markanvisningsavtalet gått ut. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Byggherrens ambition är att inom området upplåta bostäder med varierande 
upplåtelseform; hyresrätter och bostadsrätter, och även i olika 
lägenhetsstorlekar, vilket bidrar till en social mångfald som i sin tur bidrar 
till att skapa liv och dynamik. Man eftersträvar en ljus och trygg miljö, och 
avser att bygga flexibelt och skapa en form av flergenerationsboende, där 
olika generationer kan mötas och leva sida vid sida. Här ska finnas plats för 
både unga och gamla att utöva fritidsaktiviteter och samtidigt finns här 
också närhet till skola, badanläggning och fritidsanläggningar. 
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Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 11.1, Verka för fullgoda och 
ekonomiskt överkomliga bostäder för alla och delmål 11.3, Skapa 
inkluderande tätortsmiljöer som erbjuder god tillgång till grönområden och 
offentliga platser och som ger möjlighet att ta sig fram säkert som gång- 
och cykeltrafikant enligt Agenda 2030 i Tierps kommun. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Markanvisningsavtalet är giltigt i två år och är därefter tänkt att övergå i ett 
marköverlåtelseavtal. Köpeskillingen regleras i marköverlåtelseavtalet och 
är för område C 17,7 mkr vilket ger ett resultat på ca 17,4 mkr till ansvar 
13103 Chef förvaltning och genomförande, Exploateringsvht 2104 under 
2023-2024. Lantmäteriförrättningen bekostas av Byggherren. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Köpekontrakt Triangelparken område C med bilagor 
 Detaljplan DP 1058 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
 Chef Medborgarservice 
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
 Ekonom Samhällsbyggnadsenheten 
 Chef Förvaltning och genomförande 
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§ 98 
Dnr    EDP TK-2021-1858 
 
Försäljning, del av Tobo 1:8  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att del av fastigheten Tobo 1:8 säljs till nedsatt marktaxa med anledning av 
förorenad mark, till Tobo Component AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sommaren 2018 förstördes byggnader i en omfattande brand  kring 
masugnsfastigheten (Tobo 1:8) i  Tobo och en av de drabbade angränsande  
fastighetsägarna var Tobo Component AB som ägare till Tobo 1:70. 
 
Tobo Component köpte under 2019 mark av kommunen, del av Tobo 1:8, 
för att återuppbygga sin verksamhet och ersätta nedbrunna byggnader. Man 
har nu kontaktat kommunen med önskemål om att kunna köpa till ytterligare 
mark (ca 1 631 kvm) då man utökar verksamheten. Ytan är tänkt att 
användas som uppställningsplats. 
 
Marken på Tobo 1:8 och runt ”masugnen” är förorenad med anledning av 
tidigare verksamhetsutövning, vilket köparen är medveten om. 
En MIFO-fas 1 inventering är utförd, och området har tilldelats riskklass 2, 
vilket innebär hög risk och är den näst högsta riskklassen. 
Masugnen är sanerad och inhägnad och står idag på fastigheten Tobo 1:8, i 
övrigt använder inte kommunen denna mark och då markförhållandena är 
oklara finns heller inga planer för byggnation på fastigheten.  
 
Med anledning av markförhållandena föreslår vi en nedsättning av 
köpeskillingen till motsvarande råmarkspris, 50 kr/kvm, för området om ca 
1 631 kvm med förbehållet att kommunen friskriver sig från allt ansvar 
gällande förorening och sanering av mark. 
 
Thomas Kihlström, chef Samhällsbyggnad, finns tillgänglig för frågor på 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 16 november. 
 
Beslutsmotivering  
Förorenad mark kräver ofta stora insatser i fråga om sanering, både 
tidsmässigt och ekonomiskt. Tobo Component är väl medveten om dessa 
markföroreningar då de själva verkar i området och även köpt delar av 
samma fastighet sedan tidigare. 
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 8.3: Kommunens uppdrag som 
kontrollmyndighet, markägare och tillståndsgivare ska ske på ett 
rättssäkert, effektivt och professionellt sätt för att skapa bästa 
förutsättningar för näringslivet att bedriva sin verksamhet och växa, och 
delmål 8.4: Verka för att bibehålla och öka antalet företag och stärka 
positiva attityder till entreprenörskap och företagande. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Vid försäljning av del av fastigheten Tobo 1:8 om totalt ca 1 631 kvm 
nedsätts priset till gällande råmarkspris enligt taxa tagen i KF, 50 kr/kvm, 
med anledning av förorenad mark. Försäljningssumman beräknas till  
81 550 kr och det bokförda värdet är 24 372 kr vilket genererar en 
försäljningsvinst på 57 178 kr. Intäkten hamnar hos ansvar 13103 Chef 
Förvaltning och genomförande, vht 2100 Markförsörjning. 
Köparen bekostar lantmäteriförrättningen.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänstutlåtande 
 Köpekontrakt, överenskommelse om fastighetsreglering Tobo 

Component 2021 
 Fotobilaga, Fastighetsreglering Tobo Component 2021 

 
Beslutet skickas till 

 Lars Ingeberg, Chef Medborgarservice 
 Thomas Kihlström, Chef Samhällsbyggnad 
 Maria Pettersson, Chef Förvaltning och Genomförande 
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§ 99 
Dnr 2021/528    
 
Partistöd 2022  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att partistöd för 2022 utbetalas enligt angivna belopp till alla partier i slutet 
av januari 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 § Årlig utbetalning i Regel för kommunalt partistöd, fastställd av 
kommunfullmäktige § 158/2019, betalas partistöd ut i förskott i januari 
månad efter beslut i kommunfullmäktige. Mottagare av partistöd ska årligen 
senast den 30 juni lämna en skriftlig redovisning till Tierps kommun som 
visar att partistödet från föregående år har använts för det ändamål som 
anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Har redovisning och 
granskningsintyg enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen inte 
lämnats in till kommunstyrelsen, utbetalas inget partistöd. Till 
redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg. Mottagaren utser 
själv en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis 
bild av hur mottagaren har använt partistödet.  
 
Beslutsmotivering  
Följande partier har lämnat in redovisningar av partistöd: 
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och ungdomar inte bedöms påverkas 
av beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Enligt 2 § i Regel för partistöd kommunalt partistöd består stödet av: 
- Ett grundstöd om 53,8% av basbeloppet per parti och år, samt 
- Ett mandatstöd om 40% av basbeloppet per mandat och år. 
 
Prisbasbeloppet avser prisbasbeloppet i januari året innan. 
 
Prisbasbelopp 2021-01-01   47 600 kr 

      
Grundbidrag  53,8% av prisbasbeloppet 25 609 kr 
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Partistöd per mandat 40,0% av prisbasbeloppet 19 040 kr 

      
Grundbidrag totalt  204 870 kr   
Stöd utifrån mandat totalt 932 960 kr   
      
Centerpartiet     
Grundbidrag  25 609 kr   
Mandat  11   209 440 kr 235 049 kr  
        

 
Liberalerna    

   
Grundbidrag  

 25 609 kr   
Mandat 1   19 040 kr 44 649 kr  

      
Vänsterpartiet    

  
Grundbidrag  

 25 609 kr   
Mandat 3   57 120 kr 82 729 kr  

      
Miljöpartiet   

   
Grundbidrag  

 25 609 kr   
Mandat 2   38 080 kr 63 689 kr  

      
Kristdemokraterna   

  
Grundbidrag  

 25 609 kr   
Mandat 2   38 080 kr 63 689 kr  

      
Moderaterna   

   
Grundbidrag  

 25 609 kr   
Mandat 7   133 280 kr 158 889 kr  

      
Socialdemokraterna  

   
Grundbidrag  

 25 609 kr   
Mandat 15   285 600 kr 311 209 kr  

      
Sverigedemokraterna   

   
Grundbidrag  

 25 609 kr   
Mandat  8   152 320 kr 177 929 kr  

      
   Totalt 1 137 830 kr  
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Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Inkomna redovisningar från:  

- Socialdemokraterna 
- Centerpartiet 
- Sverigedemokraterna  
- Moderaterna 
- Vänsterpartiet 
- Kristdemokraterna 
- Miljöpartiet 
- Liberalerna 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Redovisningsansvarig i respektive parti 
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§ 100 
Dnr 2021/160    
 
Riktlinjer för resor i tjänsten inom Tierps kommunkoncern  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta riktlinjer för resor i tjänsten inom Tierps kommunkoncern.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har sedan 2006 haft en resepolicy som specificerar behovet 
av att överväga val av färdsätt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Dokumentet 
behöver utvecklas i takt med den tekniska utvecklingen och forskningen på 
området.  
 
Styrdokumentet blir nu en riktlinje i stället för som tidigare en policy. Detta 
i enlighet med kommunens riktlinje för styrdokument.  
 
Riktlinjerna tydliggör vad som gäller för den enskilda medarbetaren och hur 
denna ska genomföra en väl planerad resa utifrån hållbarhet, hälsa, ekonomi 
och arbetstid.  
 
Enligt uppdrag i budget införs genom dessa riktlinjer ett system för 
klimatväxling av flygresor. Klimatväxling innebär att inom en organisation 
lägga till en extra avgift på de resor som ger höga koldioxidutsläpp. Dessa 
pengar används sedan till åtgärder som syftar till att sänka organisationens 
klimatpåverkan. Systemet ska ge ett tydligt ekonomiskt incitament till 
verksamheten och dess anställda att bidra till att uppnå klimatmålet. I Tierps 
kommun tillkommer en avgift om 2000 kronor för en flygresa (tur och 
retur). Dessa pengar överförs till ett separat konto, en så kallad klimatpott i 
respektive organisation inom kommunkoncernen. Kommunens/bolagens 
verksamheter kan ansöka om att använda medel från den 
organisationsanknutna klimatpotten till åtgärder som minskar utsläppen av 
växthusgaser. Kommundirektören/VD beslutar om fördelning av 
klimatpottens pengar. 
 
Den tekniska utvecklingen för distansmöten har förändrats avsevärt sedan 
det tidigare styrdokumentet antogs, vilket gett upphov till nya formuleringar 
i denna riktlinje. Möjligheten att ha tillgång till internet på tåg är en annan 
förändring som påverkar hur tjänsteresor kan företas på ett effektivt sätt.  
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I denna riktlinje tillkommer även att aktiva transporter (cykla eller gå) ska 
prioriteras vilket är motiverat av hälsoskäl såväl som för miljön och 
trafiksäkerheten. 
 
Beslutsmotivering  
Riktlinjerna syftar till att minska resandet i tjänsten samt minska de negativa 
effekterna av nödvändiga resor. Riktlinjer för resor i tjänsten är av vikt för 
att ledningen i kommunen ska kunna skapa förutsättningar för, och ha 
tydliga förväntningar på, personalens resvanor.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Riktlinjerna syftar till att minska bil- och flygresor till förmån för aktiva 
resor eller kollektivtrafik. Detta bidrar till att förbättra trafiksäkerheten 
vilket är positivt för barn och ungas säkerhet och möjlighet att röra sig fritt 
och tryggt i det offentliga rummet. Riktlinjerna syftar även till att minska 
klimatpåverkan vilket är nödvändigt för att kommande generationer barn 
och unga ska ha goda förutsättningar att leva ett gott liv.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål:  

 3.9 Minskad sjukfrånvaro i kommunens verksamhet.  
 11.3 Skapa inkluderande tätortsmiljöer som erbjuder god tillgång till 

grönområden och offentliga platser och som ger möjlighet att ta sig 
fram säkert som gång- och cykeltrafikant.  

 13.3 Kommunens och kommunkoncernens transporter ska vara 
fossilfria till år 2030. 

 
Beslutet bidrar till uppdrag 6.3.a ”Kommunens resepolicy ska revideras i 
syfte att minska behovet av resande och minska tjänsteresornas 
klimatpåverkan. Klimatpåverkan vid tjänsteresor ska mätas och system med 
klimatkompensation alternativt klimatväxling ska införas.” 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Det finns ekonomiska incitament för kommunen att minska antalet resor i 
tjänsten. Varje resa är en kostnad. Som anställd eller förtroendevald i Tierps 
kommun finns idag möjlighet att använda privat bil i tjänsten och sedan få 
ersättning per körda mil. Under 2019 betalade kommunen ut ca 750 000 
SEK i milersättning för 26 521 körda mil i privat bil. Resa med egen bil ska 
enligt dessa riktlinjer endast företas om inga andra alternativ är möjliga, och 
förväntas därmed minska över tid. 
 
De nya riktlinjerna förväntas bidra till att resor i tjänster minskar generellt 
till förmån för både distansmöten och aktiva transporter (gång och cykel) 
vilka har en mycket låg kostnad.  
 
Klimatväxlingen innebär endast en intern transaktion. 
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Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Riktlinjer för resor i tjänsten i Tierps kommunkoncern 
 Intern klimatpott för minskad klimatpåverkan 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör  
 Hållbarhetsstrateg 
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§ 101
Dnr 2021/894 

Reglemente för Krisledningsnämnden 

Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 

att fastställa Reglemente för krisledningsnämnd, 

att införa krav på att ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden ska 
genomgå säkerhetsprövning. 

Reservation  
Joakim Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som 
enligt lag ankommer på kommunen vid extraordinära händelser i fredstid. 
Reglementet för krisledningsnämnden fastställdes senast i 
kommunfullmäktige 2017-12-19, § 21/2017. Reglementet löper ut 2021-12-
31 och har därför genomgått en revidering. 

Reglementet för krisledningsnämnden är reviderat utifrån samtal med 
säkerhetsskyddschef/säkerhetssamordnare. Ändringar som gjorts innefattar 
redaktionella ändringar samt vissa språkliga tydliggöranden. I övrigt har 
revidering gjorts i följande delar: 

 Ett avsnitt har lagts till (Säkerhetsprövning, § 3). Enligt 3 kap. 1 §
säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska den som genom en anställning
eller som på något annat sätt ska delta i säkerhetskänslig verksamhet
säkerhetsprövas. Säkerhetsprövningen syftar till att klarlägga om en
person kan antas vara lojal mot de intressen som skyddas genom
säkerhetsskyddslagstiftningen och i övrigt pålitlig från
säkerhetssynpunkt. Vid säkerhetsprövningen ska sådana
omständigheter beaktas som kan antas innebära sårbarheter i
säkerhetshänseende. Huvudregeln enligt 3 kap. 1 §
säkerhetsskyddslagen är att fullmäktigeledamöter inte får
säkerhetsprövas. Detta gäller dock endast vid utövandet av det
politiska uppdraget inom fullmäktige. Om en sådan förtroendevald
utses att delta i annan verksamhet som kan vara säkerhetskänslig
enligt säkerhetsskyddslagen ska alltså en säkerhetsprövning göras.
Krisledningsnämnden kan hantera säkerhetskänslig information och
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därför ska ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden 
säkerhetsprövas. 

 Ett tillägg avseende den lagstiftning, lagen (2006:544) om
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH, som ligger till grund
för krisledningsnämnden, har specificerats i reglementet (1 §).

 En skrivelse om behandling av personuppgifter enligt
Personuppgiftslagen (4 §) har ersatts med EU:s
dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR. 

 I paragrafen om krisledningsnämndens sammansättning (9 §) har
informationen om att nämnden består av fem ledamöter och fem
ersättare ändrats till att bestå av fem ledamöter och fyra ersättare.

 Avsnittet kring delgivning har förtydligats (20 §).

 En paragraf (22 §) har lagts till som tydliggör kommundirektörens
rätt att närvara vid krisledningsnämndens sammanträden. Detta har
tidigare framgått endast i Instruktion för kommundirektör, men
skrivs nu in i alla nämnders reglementen för tydlighetens skull.

 Paragrafen om krisledningsnämndens upphörande har lyfts ut och
har fått en egen rubrik i syfte att avsnittet ska belysas tydligare
(23 §).

Nicklas Rydgren, kommunjurist, och Mathiaz Boström, 
säkerhetssamordnare/ säkerhetschef, informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 16 november. 
Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor.  

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

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige besluta 

att avslå den andra att-satsen i förslaget till beslut. 

Bifall 
Sara Sjödal (C) och Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
liggande förslag. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Reglemente för krisledningsnämnden

Beslutet skickas till 
 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling
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§ 102 
Dnr 2021/852    
 
Reglemente för valnämnden  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Reglemente för valnämnden.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommuns valnämnd är lokal valmyndighet som bland annat utser 
valförrättare, beslutar om vallokaler och svarar för den preliminära 
räkningen av röster vid genomförande av val. Reglementet för valnämnden 
fastställdes senast i kommunfullmäktige i § 30/2020. Reglementet löper ut 
2021-12-31 och har under hösten 2021 genomgått en mindre revidering. 
 
Reglementet för valnämnden är reviderat utifrån samtal med valnämndens 
ordförande. Ändringar som gjorts innefattar mindre redaktionella ändringar 
samt språkliga tydliggöranden gällande proceduren vid delgivning.  
 
Vidare har formuleringen kring ledamöter i valnämndens utskott reviderats 
till att valnämnden utser ledamöter. Detta ersätter tidigare skrivelse att 
valnämndens presidium ska fungera som arbetsutskott.  
 
Sista stycket i 4 § har ändrats så att ”Ersättare som inte tjänstgör har rätt att 
delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.” 
Vilket ersätter tidigare skrivelse att ”Ersättare som inte tjänstgör har rätt att 
yttra sig men inte framställa yrkanden eller få sin mening antecknad till 
protokollet.” Den nya skrivelsen är i enlighet med skrivelsen i 
kommunstyrelsens reglemente.  
 
Därutöver ändras skrivelsen gällande ansökan om att delta på distans till att 
det bör göras senast en vecka före sammanträde, vilket ersätter tidigare 
skrivelse att det ska göras senast 10 dagar före sammanträde.  
 
Formuleringen runt utsändning av kallelse har reviderats från ”fem dagar” 
till ”en vecka” för att skapa en enhetlig formulering i kommunens 
reglementen. Det gör även att utsändning av kallelse och ansökan om att 
delta på distans följer samma tidsram, det vill säga en vecka. 
 
En paragraf (14 §) har lagts till som tydliggör kommundirektörens rätt att 
närvara vid valnämndens sammanträden. Detta har tidigare framgått endast i 
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Instruktion för kommundirektör, men skrivs nu in i alla nämnders 
reglementen för tydlighetens skull.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reglemente för valnämnden 

 
Beslutet skickas till 

 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 103
Dnr 2021/849 

Reglemente för kommunalt näringslivsråd 

Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 

att fastställa Reglemente för kommunalt näringslivsråd. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med det kommunala näringslivsrådet är att främja en långsiktig och 
hållbar utveckling av det lokala näringslivet. Vidare ska näringslivsrådets 
verksamhet underlätta företagande i kommunen genom en ömsesidig och 
stimulerande dialog mellan kommunen och näringslivet. Reglementet för 
det kommunala näringslivsrådet fastställdes i kommunfullmäktige 
§156/2019. Reglementet löper ut 2021-12-31 och har under hösten 2021
genomgått en mindre revidering.

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

Mål och uppdrag 
Ett välfungerande kommunalt näringslivsråd bidrar till att uppnå flera av 
Tierps kommuns antagna delmål, i synnerhet delmål 8.4 Verka för att 
bibehålla och öka antalet företag och stärka positiva attityder till 
entreprenörskap och företagande, delmål 9.3 Samverka med universitet och 
företag för att bidra till ny kunskap och innovationer, samt delmål 12.4 
Stärka framväxten av en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och 
främjar lokal kultur och lokala produkter. 

Det kommunala näringslivsrådet kan även ses bidra till det särskilda 
uppdraget 6.5.c Arbeta med att lyfta fram kommunens attraktivitet för 
företag, skapa goda förutsättningar för nyetableringar av hållbara företag 
och säkra upp att redan etablerade företag stannar i kommunen och ges 
förutsättningar att utvecklas. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Reglemente för kommunalt näringslivsråd
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Beslutet skickas till 
 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 104 
Dnr 2021/908    
 
Samverkansavtal för den gemensamma räddningsnämnden  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslag till reviderat samverkansavtal för den gemensamma 
räddningsnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Uppsala, Tierp och Östhammars kommuner samverkar sedan 2012 i en 
gemensam räddningsnämnd där Uppsala kommun är värdkommun.  
Det gemensamma ägarsamrådet har ställt sig bakom förslaget till reviderat 
samverkansavtal vid sitt sammanträde den 8 oktober 2021. För att det 
reviderade samverkansavtalet ska träda i kraft ska de även godkännas av 
Tierps-, Uppsala och Östhammars kommunfullmäktige. Det pågår en 
parallell beredning av ärendet i de tre kommunerna för att de reviderade 
samverkansavtalet ska kunna träda i kraft 2022-01-01.  
 
Budget för den gemensamma nämnden upprättas av värdkommunen efter 
samråd med de andra kommunerna. Den huvudsakliga förändringen i 
förslaget innebär att samrådet senast 1 oktober har att besluta om budget och 
inriktning för kommande år. Tidigare fattade samrådsmötet beslutet på 
våren. Förslaget innebär ökat handlingsutrymme och anpassning till de 
samverkande kommunernas budgetprocess.  
 
Förslaget innebär även att avtalet ska gälla från och med den 1 januari 2022 
till och med 31 december 2024 samt att underlag inför ägarsamråd skickas 
två veckor innan mötet. 
 
Mathiaz Boström, säkerhetssamordnare/ säkerhetschef, finns tillgänglig för 
frågor på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 16 november. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 17.1 Kommunens samverkan och 
partnerskap med andra kommuner, Region Uppsala, företag och 
civilsamhälle ska öka. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bifall 
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till reviderat samverkansavtal för den gemensamma 

räddningsnämnden 
 
Beslutet skickas till 

 Uppsala kommun 
 Östhammars kommun 
 Räddningsnämnden 
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§ 105 
Dnr 2021/892    
 
Överklagande gällande Återremiss – Ombudgetering av 
driftsanslag budget 2021, mål nr 6663-21  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att avstå från att lämna ett yttrande i sakfrågan utifrån den omständigheten 
att kommunfullmäktiges beslut kvarstår.  
 
Reservation  
Jonas Nyberg (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 21 september 2021 beslutade en oenig kommunfullmäktige efter 
omröstning att sänka hyran som Tierps kommunfastigheter AB betalar till 
Tierps kommun med 1 430 tkr för innevarande år (dnr 2021/109). 
Sänkningen syftade till att kompensera det kommunala bolaget för bortfall 
av hyresintäkter för fastigheter som återgått till kommunal drift. En begäran 
om laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut har nu ställts till 
Förvaltningsrätten i Uppsala. 
 
Nicklas Rydgren, kommunjurist, finns tillgänglig för frågor på 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 16 november. 
 
Beslutsmotivering  
I ärendet har inte framkommit några nya omständigheter. Eftersom 
kommunfullmäktiges beslut kvarstår överlåts till förvaltningsrätten att 
avgöra om beslutet är fattat i enlighet med kommunallagens regler. 
Kommunen har därmed inget ytterligare att anföra i målet.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
 
Yrkande  
Jonas Nyberg (S) anmäler att han har ett blankt yrkande mot liggande 
förslag. 
 
Beslutsgång  
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  
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Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Jonas Nyberg (S) 
blanka yrkande och finner att kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar enligt 
liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förvaltningsrättens föreläggande i mål nr 6663-21 med därtill 

hörande bilagor 
 
Beslutet skickas till 

 Förvaltningsrätten i Uppsala 
 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
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§ 106
Dnr 2021/918 

Solgläntan - utrangering av byggnad 

Beslut  
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att utrangera Tierps kommuns byggnad på fastighet Jörsön 1:32 i Söderfors. 

Reservation 
Joakim Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Protokollsanteckning  
Jonas Nyberg (S) inkommer med en protokollsanteckning: 

”Det är mer än tre år sedan förskoleverksamheten flyttades ut från de 
permanenta lokalerna i Söderfors. Tyvärr så har processen gått alldeles för 
långsamt vilket har försenat möjligheterna till permanenta lokaler avsevärt. 
Det borde ha genomförts en medborgardialog för att få ett brett inspel som 
underlag till beslut.” 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2018 utrymdes Solgläntans förskoleverksamhet från sina lokaler till 
paviljonger. Utrymningen var orsakad utav skador i byggnad vilket 
medförde negativ påverkan på arbetsmiljö för anställda och barn i 
verksamheten. 

Fastighetsförvaltaren (Tierps kommunfastigheter AB) bedömer, utifrån de 
tekniska utredningarnas resultat och dess omfattning om återställande till 
funktionella och miljösanerade lokaler/bostäder, att det inte kommer vara 
ekonomiskt hållbart att genomföra detta oavsett vilken verksamhet lokalerna 
skall uthyras till alternativt bostäder. 

I ”Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2021-2023” finns 
bland annat det särskilda uppdraget 6.2.1 ”Att ny förskola ska beställas 
under 2021. Dyra paviljonger avvecklas då nya lokaler är på plats. 
Solgläntan avyttras eftersom nya lokaler kommer byggas”. 

Dialoger har genomförts med förskoleverksamhetens medarbetare, dvs. 
förskolepersonal och ledning om alternativ till placering samt ny byggnad 
för verksamheten. Förskoleverksamheten har utifrån sina behov funnit att 
den befintliga fastigheten/tomten, där Solgläntan en gång var, är att föredra 
för verksamheten. Då i en ny byggnad och att den utrymda byggnaden 
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utrangeras då inget kvarstående behov finns att nyttja den. Samt att den 
utrymda byggnaden markant kommer begränsa förutsättningen till en 
funktionell och pedagogisk utemiljö.   

Dialoger har genomförts med Idé och utvecklingsgruppen vid olika tillfällen 
med syfte att få förankring om framtida alternativa placeringar för den nya 
förskolebyggnaden. Sammanfattande är bl.a. att förskolepersonalens åsikt är 
den viktigaste. 
Samhällsbyggnad gör bedömningen att utgiften för att exploatera ny mark 
till en ny förskolebyggnad är minst likvärdig kostnaden för utrangering av 
befintlig byggnad. Befintlig detaljplan för Solgläntan tillåter verksamhet 
skola/förskola. Alternativen för exploateringsmark, förutom fastigheten där 
skola F-6  bedrivs, kräver samtliga ny detaljplan alternativ bygglov med 
förhandsbesked. Detta medför förlängd administrativ tid, utökade kostnader 
för bygglov, risk för eventuella överklaganden samt ledtider i samband med 
att ny fastighet eventuellt bildas. 

Helhetsbedömningen utifrån förskoleverksamhetens behov, ekonomisk 
hållbarhet för Tierps kommun, minimal miljöpåverkan, samt viljeinriktning 
i övriga dialoger är att: 

 Solgläntans utrymda lokaler bör utrangeras
 Ny förskola beställs av TKAB och att den skall placeras på

Solgläntans fastighet Jörsön 1:32
 Fastigheten Jörsön 1:32 avyttras till Tierps kommuns Fastigheter

AB. Alternativt, utifrån eventuella förändrade beslut från pågående
fastighetsutredning, att Tierps kommun kvarstår som ägare för
fastighet Jörsön 1:32.

Vid beslut om utrangering av byggnad kommer rivningslov ansökas samt 
vidare fördjupade kommuniceringar och dialoger med berörda intressenter. 

Thomas Kihlström, chef Samhällsbyggnad, och Patrik Helgesson, 
Fastighetschef AB Tierpsbyggen, informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 16 november. 
Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor.  

Barnrättskonsekvenser 
I samband med att skador konstaterades i Solgläntans lokaler har 
förskoleverksamheten varit inrymd i tillfälliga paviljonger.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Utrangeringskostnad 
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Bokfört värde Tierps kommun 1 779 tkr 
Bokfört värde TKAB  (Faktureras Tierps kommun)        838 tkr 
Miljöinventering 50 tkr 
Förfrågningsunderlag 50 tkr 
Entreprenad rivning 1 945 tkr 
Byggherrekostnader 310 tkr 

    Totalt:         4 972 tkr 

Kostnaden hanteras inom samhällsbyggnads budgetram år 2022. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kommunstyrelsen besluta  

att avslå förslag till beslut och istället utreda alternativ placering av 
förskolan.  

Bifall 
Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag. 

Avslag  
Emma Lokander (M) yrkar avslag till Joakim Larssons (SD) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsens arbetsutskott.   

Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
liggande förslag. 

Beslutsunderlag 
 Bilaga 1 Mötesanteckningar Förskola 20210630
 Bilaga 2 Mötesanteckningar Söderfors 20210922
 Bilaga 3 Solgläntan Söderfors presentation 20210922
 Bilaga 4 Byggnad översikt

Beslutet skickas till 
 Chef Samhällsbyggnad
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