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Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Val av justerare, Jonas Nyberg 

 
  

§ 69 Godkännande av föredragningslistan 
 

2021/18  

§ 70 Svar på remiss – Handlingsprogram - 
För förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst från 2022 enligt Lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor 
 

2021/574  

§ 71 Tillsättande av kommundirektör 
 

2021/709  

§ 72 Anmälan av utskottens 
delegationsbeslut 
 

2021/711  

§ 73 Tillväxt och samhällsbyggnad - 
Redovisning av totalutgifter samt 
ombudgetering av investeringsmedel 
2021 
 

2021/672  

§ 74 Avsiktsförklaring att teckna 
hållbarhetslöften för vatten 
 

2021/584  

§ 75 Svar på remiss -  Ät Uppsala län – 
handlingsplan för hållbar och 
konkurrenskraftig livsmedelsproduktion 
 

2021/648  

§ 76 Rapportering - Vendelbadets 
reinvesteringskostnader 
 

2020/737  

§ 77 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning - GDPR 
 

2021/49  

§ 78 SEKRETESS - Egenavgift avseende 
färdtjänst för arbetsresor 
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§ 69 
Dnr 2021/18    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan med följande revideringar: 
 

 att ärende 5 - Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning - 
Flytt av trafikfrågor till utskottet samhällsbyggnad dras ur 
föredragningslistan 

 att ärende 11 - Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
– GDPR läggs till på föredragningslistan  

 att ärende 12 - SEKRETESS - Egenavgift avseende färdtjänst för 
arbetsresor läggs till på föredragningslistan 
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§ 70 
Dnr 2021/574    
 
Svar på remiss – Handlingsprogram - För förebyggande 
verksamhet och räddningstjänst från 2022 enligt Lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  
 
att anta yttrandet och skicka det till Uppsala brandförsvar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Uppsala brandförsvar styrs av en gemensam räddningsnämnd som ansvarar 
för räddningstjänsten i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. 
Kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar om handlingsprogram 
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.   
 
Tierps kommun har givits möjlighet att yttra sig över nytt förslag på 
handlingsprogram. Det nya handlingsprogrammet utgör en omarbetning och 
uppdatering av handlingsprogram 2020 utifrån MSB:s nya föreskrift om 
innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet och räddningstjänst. Dokumentet är en beskrivning på hur 
Uppsala Brandförsvar jobbar och vilka risker som finns i de olika 
kommunerna. I handlingsprogrammet finns även de mål Uppsala 
brandförsvar har. 
  
Barnrättskonsekvenser 
Adekvata mål och handlingsprogram utgör en viktig del i skyddet av barn 
och unga likväl som allmänheten i övrigt.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Svar på remiss – Handlingsprogram - För förebyggande verksamhet 

och räddningstjänst från 2022 enligt Lagen (2003:778) om skydd 
mot olyckor   

 Remiss – Handlingsprogram - För förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst från 2022 enligt Lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor  

 Handlingsprogram Uppsala brandförsvar från 2022 - samrådsversion 
210603, RÄN-2021-00091  

 
Beslutet skickas till 

 Uppsala brandförsvar
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§ 71 
Dnr 2021/709    
 
Tillsättande av kommundirektör  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att utse Helena Carlsson till kommundirektör från och med 1 september 
2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Då kommundirektör Randi Graungaard frånträdde sin tjänst i Tierps 
kommun fick MercuriUrval i uppdrag att rekrytera hennes efterträdare. 
Under rekryteringsprocessen har det framkommit att den lämpligaste 
kandidaten bland de sökande till tjänsten är Helena Carlsson. Samverkan 
med de fackliga organisationerna har skett den 8 juli 2021. De fackliga 
organisationerna hade inget att invända mot arbetsgivarens förslag att 
tillsätta Helena Carlsson som kommundirektör.   
 
Beslutsmotivering  
Mot bakgrund av rekryteringsprocessens resultat bör Helena Carlsson utses 
som kommundirektör från och med 1 september 2021.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då inga barn och unga bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Samverkansprotokoll från Centrala samverkansgruppen 2021-07-08 

 
Beslutet skickas till 

 HR-chef 

5



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-08-24  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 72 
Dnr 2021/711    
 
Anmälan av utskottens delegationsbeslut  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens utskott inte behöver 
anmälas till nämnd,  
 
att stycket under rubriken Att fatta och anmäla ett delegationsbeslut i 
delegationsordningens inledning ändras till ” Delegationsbeslut ska anmälas 
till kommunstyrelsen. Det gäller också beslut som fattats med stöd av 
vidaredelegation (se "8. Vidaredelegation"), (KL 6 kap 35-37 §§). 
 
Ett undantag gäller delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens utskott 
som protokollförs särskilt.” 
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sekretariatet har tillsammans med kommunjurist diskuterat frågan gällande 
anmälan av utskottens delegationsbeslut till kommunstyrelsen.  
 
Enligt 6 kap. 40 § i Kommunlagen ska nämnden besluta i vilken 
utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § ska 
anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt.  
 
Förändringen innebär att beslutet om redovisning av protokoll utgår från 
kommunstyrelsens dagordning. Beslutet fyller i nuläget ingen funktion mer 
än att visa vilka protokoll som finns att ta del av på Tierp.se. För att 
säkerställa insynen i utskottens delegationsbeslut kommer en skrivelse om 
var protokollen från utskotten finns att ta del av att läggas till i kallelsen till 
kommunstyrelsen.  
 
Syftet med förändringen är att förenkla och effektivisera nämndsprocessen.   
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar avslag på liggande förslag.  
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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 
 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
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§ 73 
Dnr 2021/672    
 
Tillväxt och samhällsbyggnad - Redovisning av totalutgifter 
samt ombudgetering av investeringsmedel 2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa totalutgifter utifrån erhållna projektmedel, samt 
 
att bevilja begärda ombudgeteringar av projektmedel inom 2021 års 
investeringsram.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Inför fas planering inför genomförande och inför fas genomförande 
redovisas härmed underlag till beslut om totalutgift för projekt inom 
Samhällsbyggnad. 
 
På grund av förändrade förutsättningar finns behov av ombudgeteringar av 
projektmedel inom 2021 års investeringsram hos Samhällsbyggnadsenheten. 
Inför fas planering inför genomförande och inför fas genomförande 
redovisas nedan underlag till beslut om totalutgift för projekt inom 
Samhällsbyggnad.  
 
På grund av förändrade förutsättningar finns även behov av 
ombudgeteringar av projektmedel inom 2021 års investeringsram hos 
Samhällsbyggnadsenheten. 
 
Definitionen nedan för färdigställande av fleråriga investeringsprojekt är:  
Beslutad totalutgift= förkalkyl/medgiven investeringsram, (ej budget 
eller anslag) 
Beräknad totalutgift= Prognostiserad totalutgift vid rapporttillfället  
 
Beslutsmotivering  
Inför fas planering inför genomförande och inför fas genomförande 
redovisas nedan underlag till beslut om totalutgift för projekt inom 
Samhällsbyggnad.  
 
På grund av förändrade förutsättningar finns även behov av 
ombudgeteringar av projektmedel inom 2021 års investeringsram hos 
Samhällsbyggnadsenheten. 
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Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Samhällsbyggnadsenheten  
 Chef Medborgarservice 
 Ekonom Medborgarservice 
 Ekonomichef 
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§ 74 
Dnr 2021/584    
 
Avsiktsförklaring att teckna hållbarhetslöften för vatten  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att Tierps kommun under hösten 2021 ska teckna hållbarhetslöften för att 
bidra till arbetet med det Regionala åtgärdsprogrammet för vatten.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Hållbarhetslöften är en frivillig avsiktsförklaring mellan Länsstyrelsen i 
Uppsala län och aktörer i länet med syfte att stärka genomförandet av de 
fyra regionala åtgärdsprogrammen inom ”Färdplan för ett hållbart län”: 1) 
minskad klimatpåverkan (framtaget 2019), 2) Ekosystem och biologisk 
mångfald (2020), 3) Vatten (2021) och 4) Samhällsutveckling (2022). 
Löftena innebär att aktörerna åtar sig att genomföra aktiviteter under en viss 
tidsperiod som bidrar till åtgärdsprogrammen. Tierps kommun har tidigare 
tecknat löften för minskad klimatpåverkan samt ekosystem och biologisk 
mångfald. Nu finns möjlighet att bidra till det Regionala åtgärdsprogrammet 
för vatten genom att anta och genomföra hållbarhetslöften.  
 
Aktörer som avser anta hållbarhetslöften för vatten anmäler detta till 
länsstyrelsen genom en avsiktsförklaring senast 1 oktober 2021. Därefter 
kommer Tierps kommun – efter ytterligare beslut i kommunstyrelsen – att 
förtydliga vilka aktiviteter för förbättrad vattenkvalitet som ska genomföras.  
 
Beslutsmotivering  
Endast en mindre del av kommunens sjöar och vattendrag uppvisar en god 
ekologisk status (ingen uppvisar en god kemisk status) och mer måste göras 
för att minska miljöföroreningar, övergödning och annan negativ påverkan. 
För att nå de nationella miljömålen och målen inom Agenda 2030 måste 
ambitionsnivån höjas och länets aktörer samarbeta. Länets hållbarhetslöften 
är ett aktuellt och viktigt arbete för miljö- och klimatområdet inom vår region. 
Genom att delta kan Tierps kommun ta del av nätverk och stöd i arbetet för 
förbättrad vattenkvalitet, synliggöra för företag och medborgare att vi bidrar till 
att uppfylla miljömålen samt noga följa upp hur arbetet går.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms påverkas positivt av beslutet, då det innebär fler 
åtgärder och aktiviteter för att nå våra miljömål och i förlängningen ge barn 
och unga lika goda möjligheter till ett gott liv. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
De hållbarhetslöften som Tierps kommun under hösten avser teckna ska ha 
sin grund i antagna policys på området eller i Plan för Tierps kommuns 
ekonomi och verksamhet samt de miljömål vi antagit. På så sätt säkerställer 
vi att arbetet med hållbarhetslöften för vatten ska rymmas inom ordinarie 
budget. 
 
De åtgärder och aktiviteter som finns att välja mellan vid tecknande av 
hållbarhetslöften för vatten är baserade på underlag från bland annat 
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram (2021 – 2027). Som kommun kommer 
vi vara tvungna att genomföra åtgärder enligt detta åtgärdsprogram. Dessa 
kommer att kosta, främst i personella resurser men även för undersökningar 
och faktiska åtgärder. Att vi även antar dem som hållbarhetslöften innebär i 
sig inga extra kostnader, eftersom vi ändå måste genomföra dem.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Färdplan för ett hållbart län – Regionalt åtgärdsprogram för vatten  
 Inbjudan att teckna hållbarhetslöften för vatten 

 
Beslutet skickas till 

 Hållbarhetsstrateg, Kvalitet och strategisk utveckling  
 Kommunekolog, Planering och myndighet  
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§ 75 
Dnr 2021/648    
 
Svar på remiss -  Ät Uppsala län – handlingsplan för hållbar och 
konkurrenskraftig livsmedelsproduktion  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta remissvaret och skicka det till Länsstyrelsen Uppsala län. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen Uppsala län har skickat ut den nya handlingsplanen för 
hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion på remiss. En väl 
framtagen handlingsplan är viktigt för kommunens fortsatta arbete för en 
hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. Handlingsplanen sätter 
grunden för de mål som kommunen kan använda sig av och är ett bra stöd 
när olika aktiviteter och inriktningsbeslut ska tas inom området. 
  
Barnrättskonsekvenser 
En hållbar och ökad livsmedelsförsörjning i Uppsala län påverkar barn och 
unga positivt eftersom det skapar en högre självförsörjningsgrad i händelse 
av kris, och skapar en större trygghet när världen blir allt mer orolig. En 
ökad produktion i regionen skapar också en lokal arbetsmarknad med gröna 
jobb som kan vara en viktig inkörsport för unga på arbetsmarknaden. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remiss av Ät Uppsala län – handlingsplan för hållbar och 

konkurrenskraftig livsmedelsproduktion 
 Svar på remiss - Ät Uppsala län - handlingsplan för hållbar och 

konkurrenskraftig livsmedelsproduktion 
 
Beslutet skickas till 

 Länsstyrelsen Uppsala län  
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§ 76 
Dnr 2020/737    
 
Rapportering - Vendelbadets reinvesteringskostnader  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna rapporteringen av Vendelbadets reinvesteringskostnader. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tillväxt och samhällsbyggnad fick hösten 2020 i uppdrag att säkerställa att 
Vendelbadet kan öppna sommaren 2021. Befintlig ram 1 500 000 kr 
ombudgeterades för att genomföra reinvesteringar.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 20 oktober 2020 att uppdra till 
kommundirektören att följa frågan och kontinuerligt rapportera till 
kommunstyrelsen hur renoveringen fortlöper. 
  
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Presentation  
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§ 77 
Dnr 2021/49    
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning - GDPR  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringen gäller från och med 28 september 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att 
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon 
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten har 
rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning.  
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och 
förordningar, uppdateras den regelbundet.  
 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen 
2016/679. Personuppgiftsansvarig svarar bland annat för att pröva enskilds 
begäran om att få ut registerutdrag samt att besluta rörande registrerads 
begäran om rättelse, radering, samt portabilitet av personuppgifter 
(artiklarna 15-20 i förordningen). Dessa i huvudsak administrativa beslut 
bör delegeras till respektive verksamhetschef i de verksamheter där 
personuppgifter hanteras. Eftersom det gäller tvingande tidsfrister för 
utlämnande av registerutdrag mm. krävs en effektiv handläggning.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till ändringar i delegationsordningen - GDPR 

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 

14


	Protokoll förstasida
	Godkännande av föredragningslistan
	Beslut KSAU 2021-08-24
Godkännande av föredragningslistan

	Svar på remiss – Handlingsprogram - För förebyggande verksamhet och räddningstjänst från 2022 enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
	Beslut KSAU 2021-08-24
Svar på remiss – Handlingsprogram - För förebyggande verksamhet och räddningstjänst från 2022 enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 

	Tillsättande av kommundirektör
	Beslut KSAU 2021-08-24
Tillsättande av kommundirektör

	Anmälan av utskottens delegationsbeslut
	Beslut KSAU 2021-08-24
Anmälan av utskottens delegationsbeslut
	Sida 1
	Sida 2


	Tillväxt och samhällsbyggnad - Redovisning av totalutgifter samt ombudgetering av investeringsmedel 2021
	Beslut KSAU 2021-08-24
Tillväxt och samhällsbyggnad - Redovisning av totalutgifter samt ombudgetering av investeringsmedel 2021
	Sida 1
	Sida 2


	Avsiktsförklaring att teckna hållbarhetslöften för vatten
	Beslut KSAU 2021-08-24
Avsiktsförklaring att teckna hållbarhetslöften för vatten
	Sida 1
	Sida 2


	Svar på remiss -  Ät Uppsala län – handlingsplan för hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion 
	Beslut KSAU 2021-08-24
Svar på remiss -  Ät Uppsala län – handlingsplan för hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion 

	Rapportering - Vendelbadets reinvesteringskostnader
	Beslut KSAU 2021-08-24
Rapportering - Vendelbadets reinvesteringskostnader

	Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning - GDPR
	Beslut KSAU 2021-08-24
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning - GDPR

	SEKRETESS - Egenavgift avseende färdtjänst för arbetsresor
	Beslut KSAU 2021-08-24
SEKRETESS - Egenavgift avseende färdtjänst för arbetsresor
	Sida 1
	Sida 2



