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Tjänstemän och övriga Maria Ekstrand, nämndsekreterare 
Anna Trankell, kommunsekreterare 
Helena Carlsson, kommundirektör 
Veikko Niemi, ekonomichef 
Thomas Kihlström, chef Samhällsbyggnad, §§ 170-171 
Per Angemo, utbildningschef, § 190 
Sara Sjöqvist, Hållbarhetsstrateg, §§ 168-169 
Justina Wahlqvist, praktikant, §§ 168-169 
Lina Gellermark, Energikontoret, §§ 168-169 
Jesper Sundling, Energikontoret, §§ 168-169 
Gunnar Brostedt, Lantbrukarnas riksförbund, §§ 168-169 
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Upprop 

 
  

 Val av justerare, Linda Friberg den 8/9 
 

  

§ 168 Godkännande av föredragningslistan 
 

2021/17  

§ 169 Utbildning klimat för beslutsfattare 
 

2021/47  

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

2021/672  

§ 171 Rapportering - Vendelbadets 
reinvesteringskostnader 
 

2020/737  

§ 172 Redovisning av protokoll 
 

2021/48  

§ 173 Redovisning av inkomna beslut och 
skrivelser 
 

2021/55  

§ 174 Redovisning av delegationsbeslut 
 

2021/33  

§ 175 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 
 

2021/49  

§ 176 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning - GDPR 
 

2021/49  

§ 177 Anmälan av ordförandebeslut 
 

2021/65  

§ 178 Anmälan av utskottens 
delegationsbeslut 
 

2021/711  

§ 179 Redovisning av planerade och vidtagna 
åtgärder för en budget i balans 
 

2021/592  

§ 180 Avsiktsförklaring att teckna 
hållbarhetslöften för vatten 
 

2021/584  

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

2021/648  
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§ 182 Samverkan i form av idéburet offentligt 

partnerskap gällande social verksamhet- 
Spektra 
 

2021/653  

§ 183 Slutrapport för uppdrag att utreda 
utökad sysselsättning inom daglig 
verksamhet 
 

2021/732  

§ 184 Svar på remiss - Börja med barnen! En 
sammanhållen god och nära vård för 
barn och unga (SOU 2021:34), dnr 
S2021/104102 
 

2021/569  

§ 185 Svar på remiss -  Vägledning ”Att 
fastställa miljökvalitetsnormer för 
ytvattenförekomster i överensstämmelse 
med bevarandemål för arter och 
naturtyper” 
 

2021/582  

§ 186 Redovisning av ej besvarade motioner 
2021 
 

2021/60  

§ 187 Beslut och skötselplan för Iggelbo 
naturreservat 
 

EDP 2020-1238   

§ 188 Valdistriktsindelning i Tierps kommun 
 

2021/590  

§ 189 Revidering av riktlinjer och principer 
för medborgardialog 
 

2021/511  

§ 190 Revidering av regler för skolskjuts och 
elevresor 
 

2021/553  

§ 191 Återremiss - Ombudgetering av 
driftsanslag budget 2021 
 

2021/109  

§ 192 Godkännande av entledigande och val 
av ny representant till brottsofferjourens 
referensgrupp 
 

2021/26  
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§ 168 
Dnr 2021/17    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan med följande revideringar: 
 

 att ärende 7 - Svar på revisionsrapport - Granskning av grundskolans 
styrning och ärende 22 - Rapportering om grundskolans organisation  
dras ur föredragningslistan. 

 att ärende 29 - Godkännande av entledigande och val av ny 
representant till brottsofferjourens referensgrupp läggs till i 
föredragningslistan.  

 
Reservation 
Sara Sjödal (C), Emma Lokander (M), Lotta Carlberg (C), Åsa Sikberg (M), 
Lars Svensk (KD), Anders Hällbom (MP), och Alfred Mujambere (L) 
reserverar sig skriftligt till förmån för liggande förslag /Bilaga/. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar att ärende 7 - Svar på revisionsrapport - 
Granskning av grundskolans styrning och ärende 22 - Rapportering om 
grundskolans organisation  dras ur föredragningslistan. 
 
Bifall 
Joakim Larsson (SD) och Agnetha Andersson (V) yrkar bifall till Viktoria 
Söderlings (S) yrkande.  
 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag;  
 
att godkänna föredragningslistan med följande revideringar: 
 

 att ärende 29 - Godkännande av entledigande och val av ny 
representant till brottsofferjourens referensgrupp läggs till i 
föredragningslistan.  

 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
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Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings 
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 
 
Viktoria Söderling (S) begär omröstning. 
 
Beslutsgång omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: 

- Den som vill bifalla liggande förslag röstar ja 
- Den som vill bifalla Viktoria Söderlings (S) yrkande röstar nej 

 
Resultat: 
Ja –7 röster 
Nej – 8 röster 
 
Omröstning verkställs och kommunstyrelsen beslutar enligt Viktoria 
Söderlings (S) yrkande. (Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
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§ 169 
Dnr 2021/47    
 
Utbildning klimat för beslutsfattare  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen i Uppsala län koordinerar arbetet med hållbarhetslöften, som 
länets aktörer kan anta, och erbjuder inom ramen för detta en utbildning om 
klimat och energi för beslutsfattare i länets kommuner. Tierps kommun är 
först ut med att testa utbildningspasset, som senare kommer erbjudas alla 
kommuner. Utbildningen berör bland annat hur energi produceras och vad 
som genererar utsläpp; de nationella energi- och klimatpolitiska målen samt 
hur en kommun kan påverka sin energiproduktion och konsumtion. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Presentation  
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§ 170 
Dnr 2021/672    
 
Tillväxt och samhällsbyggnad - Redovisning av totalutgifter 
samt ombudgetering av investeringsmedel 2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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  
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 73/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Samhällsbyggnadsenheten  
 Chef Medborgarservice 
 Ekonom Medborgarservice 
 Ekonomichef 
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§ 171 
Dnr 2020/737    
 
Rapportering - Vendelbadets reinvesteringskostnader  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 76/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Presentation  
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§ 172 
Dnr 2021/48    
 
Redovisning av protokoll  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisning av protokoll. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nedan redovisas protokoll från Tierps kommuns egna utskott, nämnder, råd, 
beredningar och bolag under perioden från senaste 
kommunstyrelsesammanträdet.  
 
Protokollen finns publicerade på www.tierp.se. 
 
Protokoll Tierps kommun 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträde 24 augusti 2021 
 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 
Sammanträde 5 maj 2021 
Sammanträde 26 augusti 2021 
 
Utskottet barn och ungdom 
Sammanträde 8 juni 2021 
Sammanträde 22 juni 2021 
Sammanträde 5 juli 2021 
Sammanträde 13 juli 2021 
Sammanträde 24 augusti  
 
Utskottet arbete och omsorg 
Sammanträde 21 juni 2021 
Sammanträde 23 augusti 2021 
 
Utskottet samhällsbyggnad 
Sammanträde 22 juni 2021 
Sammanträde 20 juli 2021 
Sammanträde 24 augusti 2021 
 
Demokratiberedningen 
Sammanträde 23 augusti 2021 
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Valnämnden 
Sammanträde 15 juni 2021 
 
Tierps Energi & Miljö AB 
Sammanträde 19 maj 2021 
Sammanträde 17 juni 2021 
 
TEMAB Fjärrvärme AB 
Sammanträde 19 maj 2021 
Sammanträde 17 juni 2021 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.
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§ 173 
Dnr 2021/55    
 
Redovisning av inkomna beslut och skrivelser  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i appen 
löpande vart efter dem registrerats i kommunens diarieföringssystem.  
 
Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka 
handlingar som finns att tillgå. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför 

kommunstyrelsens senast sammanträde 
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§ 174 
Dnr 2021/33    
 
Redovisning av delegationsbeslut  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla  
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt kommunallagen, inklusive  
beslut som fattas med vidaredelegation. Kommunstyrelsen har i 
kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit beslutanderätt till utskottet, 
ordföranden och tjänstemän. Beslutanderätt kan också i vissa fall delegerats 
i separata kommunstyrelsebeslut. Beslut fattade på delegation ska redovisas 
till kommunstyrelsen. Följande delegationsbeslut redovisas  
till kommunstyrelsen: 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser  
Handlingsid: KS 2021.3208 Period: 2021-06-01 - 2021-06-30 
Handlingsid: KS 2021.3251 Period: 2021-07-01 – 2021-07-31 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande LSS  
Handlingsid: KS 2021.3235 Period: 2021-06-01 – 2021-06-30 
Handlingsid: KS 2021.3237 Period: 2021-07-01 – 2021-07-31 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande SoL  
Handlingsid: KS 2021.3234 Period: 2021-06-01 – 2021-06-30 
Handlingsid: KS 2021.3236 Period: 2021-07-01 – 2021-07-31 
 
Individ- och familjeomsorg  
Handlingsid: KS 2021.3232 Period: 2021-06-01 – 2021-06-30 
Handlingsid: KS 2021.3233 Period: 2021-07-01 – 2021-07-31 
 
Anställningsavtal  
Handlingsid: KS 2021.3207 Period: 2021-06-01 - 2021-06-30 
Handlingsid: KS 2021.3291 Period: 2021-07-01 – 2021-07-31 
 
Bostadsanpassningsbidrag  
Handlingsid: KS 2021.3204 Period: Lista 6 
Handlingsid: KS 2021.3210 Period: Lista 7 
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Fastställande av faderskap  
Handlingsid: KS 2021.3331 Period: 2021-06-10 - 2021-07-13 
Handlingsid: KS 2021.3332 Period: 2021-06-08 - 2021-08-06 
Handlingsid: KS 2021.3333 Period: 2021-08-09 - 2021-08-20 
 
Parkeringstillstånd  
Handlingsid: KS 2021.3336 Period: 2021-06-07 - 2021-08-23 
 
Färdtjänst  
Handlingsid:2021.3337 Period: 2021-06-08 - 2021-08-23 
 
Bygglov  
Handlingsid:2021.3346 Period: 2021-06-09 - 2021-08-24 
 
Miljö- och hälsoskydd  
Handlingsid:2021.3348 Period: 2021-06-09 - 2021-08-24 
 
Mark och exploatering  
Handlingsid:2021.3349 Period: 2021-06-09 - 2021-08-24 
 
Skolskjuts  
Handlingsid:2021.3381 Period: 2021-06-10 – 2021-08-24 
 
Dödsbo  
Handlingsid:2021.3380 Period: 2021-06-21 - 2021-08-03  
 
Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution  
Handlingsid: KS 2021.3480 Period: Anmälda till kommunstyrelsens 
sammanträde 7 september 2021, lista 6/2021. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Delegationsbeslutslistor från verksamheten  
 
Beslutet skickas till 

 Berörda handläggare  
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§ 175 
Dnr 2021/49    
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt  
 
att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 28 september 
2021. 
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD) och Jonhas Åker (SD) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande.  
 
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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar att delegationspunkt nummer SaMA022 stryks 
från kommunstyrelsens delegationsordning.  
 
Bifall 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag. 
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Beslutsunderlag  
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 89/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till ändringar i delegationsordningen 
 Reviderat förslag till ändringar i delegationsordningen  

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet  
 Registrator 
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§ 176 
Dnr 2021/49    
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning - GDPR  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 77/2021  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till ändringar i delegationsordningen - GDPR 

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
 Registrator 
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§ 177 
Dnr 2021/65    
 
Anmälan av ordförandebeslut  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ta anmälan av ordförandebeslut till protokollet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande ordförandebeslut har fattats av kommunstyrelsens ordförande med 
stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt Ks011 vid brådskande 
ärende; 
 

 GDPR 2021/74 - Beslut avseende begäran om registerutdrag enl. 
GDPR artikel 15, 2021-08-20 

 
Beslutsunderlag  

 Ordförandebeslut enligt ovan 
 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
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§ 178 
Dnr 2021/711    
 
Anmälan av utskottens delegationsbeslut  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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) och Jonhas Åker (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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Bifall 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 72/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
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§ 179 
Dnr 2021/592    
 
Redovisning av planerade och vidtagna åtgärder för en budget i 
balans  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av planerade och vidtagna åtgärder för en 
budget i balans.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har sedan underskottsåret 2018 aktivt arbetat med att 
effektivisera verksamheten och vidta åtgärder för att få en ekonomi i balans. 
Kommunen har under 2020 bland annat tagit omställningskostnader på över 
30 mnkr för att minska kommunens kostnader. Under 2021 har arbetet 
fortsatt med bland annat organisationsförändringar samt översyn av 
arbetssätt och processer. Verksamheterna har planerat och genomfört 
åtgärder för att uppnå en budget i balans för 2021.  Under året har dock 
förutsättningarna för verksamheten förändrats då volymer ökat, oförutsedda 
kostnader uppstått och personella resurser inte kunnat reduceras i den mån 
som förväntat. Tack vare gynnsamma skatteprognoser har kommunen fått 
möjlighet att kompensera verksamheterna för dessa ökade volymer, 
oförutsedda kostnadsökningar och ej, (vid budgeteringen), kända kostnader. 
Detta medför att verksamheterna nu har ett mycket bättre utgångsläge för att 
bedriva en verklighetsanpassad planering och verksamhetsutveckling.   
 
I skatteprognoserna har finansieringen ökat vilket kompenserar för de ökade 
kostnaderna. Prognosticerat årsresultat per sista juli är drygt 40 mnkr. 
 
Beslutsmotivering  
Redovisningen beskriver de planerade och vidtagna åtgärder som 
genomförts av verksamheterna för en budget i balans år 2021.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga berörs av ärendet då det omfattar hela kommunens 
verksamhet. De vidtagna och planerade åtgärderna för en budget i balans 
har genomförts utifrån perspektivet barnens bästa.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Beslutet ger inga ekonomiska konsekvenser då det enbart avser att 
godkänna rapportering.  
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Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Redovisning - Planerade och vidtagna åtgärder för en budget i balans 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
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§ 180 
Dnr 2021/584    
 
Avsiktsförklaring att teckna hållbarhetslöften för vatten  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 74/2021 
 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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§ 181 
Dnr 2021/648    
 
Svar på remiss -  Ät Uppsala län – handlingsplan för hållbar och 
konkurrenskraftig livsmedelsproduktion  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 75/2021 
 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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§ 182 
Dnr 2021/653    
 
Samverkan i form av idéburet offentligt partnerskap gällande 
social verksamhet- Spektra  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Tierps kommun ingår idéburet offentligt partnerskap, IOP, med Butik 
Spektra enligt villkoren i detta avtal. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Butik Spektra i Örbyhus driver ett socialt företag och har hört av sig för att 
de önskar ett samarbete med Tierps kommun. För att utveckla ett samarbete 
har ett idéburet offentligt partnerskap, IOP, diskuterats. Ett förslag på avtal 
har upprättats och det ska enligt delegationsbestämmelserna för Tierps 
kommun beslutas av Kommunstyrelsen. 
 
Syftet med överenskommelsen är att skapa möjlighet för grupper som står 
långt ifrån arbetsmarknaden att kunna närma sig densamma, samt även att 
skapa en meningsfull mötesplats för målgruppen. 
 
Samverkan med civilsamhället blir allt viktigare för att kommunen ska 
kunna utveckla sin verksamhet på ett effektivt sätt. Föreningar och sociala 
företag kan bidra med sin kunskap och sitt engagemang och skapa mervärde 
för kommuninvånarna. I Tierps kommuns plan för ekonomi och verksamhet 
2021 finns flera mål som pekar på vikten av att skapa arbetstillfällen och 
träffpunkter för människor som lever i utanförskap. 
 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 8:1 Utveckla samarbetet med ideella 
sektorn för att tillskapa arbetstillfällen/meningsfull sysselsättning för alla, 
delmål 10.2, 10:7 Verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, 
funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller 
annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska 
livet, och delmål 17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra 
kommuner, Region Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka. 
  
Beslutet bidrar till uppdrag . 6.6B Stärk folkhälsan i alla åldersgrupper 
genom förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter. 
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Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas av beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
En kostnad om 250 000 kronor vilket tas ur befintlig ram. Utredarens 
bedömning är att samarbetet kommer att resultera i att medel kommer att 
sparas på andra kostnadsposter framöver. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut utskottet arbete och omsorg § 53/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Avtal om idéburet offentligt partnerskap 

 
Beslutet skickas till 

 Individ och familjeomsorg 
 Butik Spektra 
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§ 183 
Dnr 2021/732    
 
Slutrapport för uppdrag att utreda utökad sysselsättning inom 
daglig verksamhet  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna slutrapporten för uppdrag att utreda utökad sysselsättning för 
brukare inom daglig verksamhet, samt 
 
att erbjuda möjlighet till 8 timmar per dag/40 timmar per vecka i daglig 
verksamhet med inriktning service och produktion i ett första steg, under 
förutsättning att medel tillförs i budget 2022. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att tillföra medel i budget 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2018 (KS2018 §71) att ge Vård och 
omsorg uppdrag att utreda möjlighet till och konsekvenser av att erbjuda 
åtta timmars dag för brukare inom daglig verksamhet.  
 
Utredningen visar att det finns ett intresse från knappt 20 brukare att ha 
sysselsättning inom daglig verksamhet 40 timmar per vecka. För att kunna 
erbjuda detta krävs en utökning av personalresurser. I och med den så 
kallade heltidsresan kommer medarbetare inom daglig verksamhet erbjudas 
heltidstjänst. Det gör att tillgänglig arbetstid och därmed även 
personalkostnaden i verksamheten kommer att öka oavsett.  
 
Slutsatsen i rapporten är att daglig verksamhet bör erbjuda möjlighet till 
heltid 8 timmar per dag/40 timmar per vecka. I ett första steg bör det 
erbjudas i de verksamheter som har inriktning service och produktion under 
förutsättning att medel tillförs i budget 2022. 
 
Godkännande av slutrapporten ger inga ekonomiska konsekvenser i sig. 
Beslutar KS/kommunfullmäktige om att införa heltid i enlighet med 
rapporten behöver detta tas hänsyn till i budget 2022.  
Insatser enligt LSS ska ge personer med funktionsnedsättning jämlika 
levnadsvillkor och möjlighet att leva som andra. Personer som omfattas av 
LSS ska även kunna delta fullt ut i samhällslivet. Att erbjuda de personer 
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som önskar och har förmåga att delta i daglig verksamhet 40 timmar per 
vecka motsvarar väl lagens intentioner.  
 
Beslutsmotivering  
Slutrapporten besvarar de frågeställningar som uppdraget omfattade. Den 
kan därför med godkännande läggas till handlingarna.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte omfattas av beslutet. 
Daglig verksamhet vänder sig till personer i yrkesverksam ålder.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Godkännande av slutrapporten ger inga ekonomiska konsekvenser i sig. 
Beslutar KS/kommunfullmäktige om att införa heltid i enlighet med 
rapporten behöver detta tas hänsyn till i budget 2022.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bifall 
Viktoria Söderling (S) yrkar bifall till första och andra att-satsen.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Slutrapport Utökad sysselsättning för deltagare inom daglig 

verksamhet 
 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef vård och omsorg  
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§ 184 
Dnr 2021/569    
 
Svar på remiss - Börja med barnen! En sammanhållen god och 
nära vård för barn och unga (SOU 2021:34), dnr S2021/104102  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta remissvaret och skicka det till Socialdepartementet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har erbjudits att svara på SOU 2021:34 Börja med barnen! 
Remiss på delbetänkandet av utredningen om en sammanhållen god och 
nära vård för barn och unga. 
 
Just nu pågår en av de största omställningarna av hälso- och sjukvården på 
många decennier med syfte att skap en god och nära vård. Denna process 
behöver systematiskt beakta barns rättigheter enligt barnkonventionen. Som 
ett led i detta tillsattes utredningen ”En sammanhållen god och nära vård för 
barn och unga”. Utredningen ger i detta delbetänkande förslag som ger 
regeringen möjlighet att bana väg för en hälsoreform för barn och unga i 
Sverige som ska minska fragmentiseringen och glappen i hälso- och 
sjukvården och bryta trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga. 
Utredningen föreslår att det hälsofrämjande arbetet ska förtydligas i hälso- 
och sjukvårdslagen och att ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och 
unga tas fram och implementeras i hälso- och sjukvården. Programmet ska 
bidra till att barns och ungas hälsa och utveckling kontinuerligt följs upp 
och stöttas på ett likvärdigt sätt och med kvalitet under hela uppväxten, från 
graviditet till vuxen ålder. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska 
vara i fokus och utgöra en plattform för tidiga samordnade insatser med 
möjlighet till fördjupade insatser inom övrig vård och omsorgvid behov. 
Utredningen föreslår vidare att lagstiftningen kring fast vårdkontakt till barn 
och unga skärps samt att ett tydligt krav på samverkan mellan regionen och 
huvudmän inom skolväsendet införs. Sex steg beskriver också hur barn och 
unga med psykisk ohälsa kan få ett mer ändamålsenligt stöd i vården. 
Sammantaget bildar detta ett mer ändamålsenligt och resurseffektivt system 
som främjar hälsan hos barn och unga och frigör resurser till de som har 
störst behov. Ett fortsatt och mångårigt arbete på alla nivåer kommer dock 
att krävas i vård och omsorg om detta ska kunna bli den vändpunkt och den 
nationella samling som behövs. Pandemins effekter på barn och unga har 
ökat angelägenheten i att detta arbete påbörjas nu. 
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Beslutsmotivering  
Då förslagen i utredningen i stort bygger på att stärka förebyggande och 
hälsofrämjande insatser för barn och unga så skapar en sådan förändring 
förutsättningar för att dessa individer får ett friskare liv som unga och 
vuxna. Det i sin tur innebär att vi får en större andel i befolkningen som är 
arbetsföra och kan bidra till att samhällsekonomin stärks. 
 
Tierps kommun ställer sig bakom förslagen i sin helhet och trycker extra på 
några delar:  

 För kommunen är det viktigt att det blir en tydlighet i hur ansvaret 
fördelas mellan primärvård och förskola/skola/elevhälsa. Tierps 
kommun trycker också på vikten av skolhuvudmännens 
representation i framtagandet av ”Vägledning om elevhälsa” i 
”Nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga” samt ”Vägledning 
för rektorer och skolhuvudmän”.  

 Tierps kommun understryker vikten av, att en tydlighet i samverkan 
gentemot förskola, skola, elevhälsa och socialtjänst, där 
primärvården har ett övergripande ansvar, kommer att vara en 
nyckelfaktor för att lyckas med förändringen.   

 När det gäller hälsofrämjande och förebyggande insatser så 
samverkar kommunen mycket med andra myndigheter och 
civilsamhället och det är viktigt att sådan samverkan inte tappas bort 
i den här förändringen. 

 Tierps kommun vill även tydliggöra att, om förändringarna medför 
ökade resursbehov för till exempel elevhälsan så behöver resurser i 
proportion till detta tillföras för att inte skapa kvalitetsskillnader 
utifrån kommunernas ekonomiska förmåga vilket skulle kunna leda 
till en ojämlik vård.  

 
Barnrättskonsekvenser 
Utredningens förslag får i huvudsak positiva konsekvenser för barn. Barnets 
rättigheter enligt barnkonventionen stärks. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Utredningens förslag får positiva konsekvenser för samhällsekonomin. 
Förslagen bidrar till att en långsiktigt hållbar fysisk, psykisk och social hälsa 
i befolkningen och därmed en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård. 
Förslaget bidrar till att tydliggöra kommunernas ansvar för hälsofrämjande 
och förebyggande arbete och samverkan. Inledningsvis får kommunerna 
vissa kostnader för implementering av förslagen. På längre sikt bedömer 
utredningen att de samhällsekonomiska besparingarna är större än 
kostnaderna.   
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Beslutsunderlag  
 Beslut utskottet barn och ungdom 209/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remissvar till Socialdepartementet 
 Delbetänkandet SOU 2021:34, Börja med barnen! En sammanhållen 

god och nära vård för barn och unga. 
 
Beslutet skickas till 

 Socialdepartementet 
 Kommundirektör 
 Skolchef 
 Verksamhetschef Individ och familjeomsorg 
 Verksamhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
 Närvårdsstrateg 
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§ 185 
Dnr 2021/582    
 
Svar på remiss -  Vägledning ”Att fastställa miljökvalitetsnormer 
för ytvattenförekomster i överensstämmelse med bevarandemål 
för arter och naturtyper”  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta remissvaret och skicka det till Havs- och vattenmyndigheten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Havs- och vattenmyndigheten har berett kommunen tillfälle att inkomma 
med synpunkter på förslag till vägledning om fastställande av 
miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster i överensstämmelse med 
bevarandemål för arter och naturtyper. 
Vägledningen beskriver en lämplig tillämpning av 3 kap. 2 § och 4 kap. 5-6 
§§ i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) och 
innehåller både juridisk bakgrund och en metod som syftar till att kortfattat 
beskriva de olika steg och bedömningar som vattenmyndigheten behöver 
utföra inför att miljökvalitetsnormer för vatten ska bestämmas för de 
ytvattenförekomster som är, utgör del av eller påverkar ett Natura 2000-
område.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 105/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Remissvar 
 Remisshandlingar  

 
Beslutet skickas till 

 Havs- och vattenmyndigheten 
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§ 186 
Dnr 2021/60    
 
Redovisning av ej besvarade motioner 2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två 
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges sammanträden i februari 
och september. 
 
Följande motioner är obesvarade den 24 augusti 2021:  
 

 Inspelning och sändning av fullmäktige, Simon Brännström (SD), 
2020-05-08 

 Distansarbete i framtiden, Alexander Karlsson (V), 2020-11-03 
 Ansök om medlemskap i Klimatkommunerna, Alexander Karlsson  

(V), 2020-12-15 
 Krav gällande utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom 

vård och omsorg, Jonhas Åker (SD), 2021-04-07 
 Inga fler räknade minuter!, Viktoria Söderling (S), 2021-04-07 
 Arbetskläder till idrottslärare, Christina Holmström (S), 2021-04-07 
 Kommunal hjälp till återvandring, Joakim Larsson (SD), 2021-06-08 
 Utbilda kommunanställda i hjärt- och lungräddning, Alexander 

Karlsson (V), 2021-06-08 
 4 åringarna på äldreboendet, Viktoria Söderling (S), 2021-06-08 

 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
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§ 187 
Dnr EDP 2020-1238  
 
Beslut och skötselplan för Iggelbo naturreservat  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med stöd av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken upphäver Tierps 
kommun det beslut som myndigheten har meddelat 1992-06-02 (§ 
172/1992) och som rör naturreservatet Iggelbo. Beslutet från 1992 ersätts i 
stället med det beslut som Tierps kommun fattar denna dag. Tierps kommun 
förordnar att beslutet från 1992 upphör att gälla när föreliggande beslut har 
vunnit laga kraft. 
 
att Tierps kommun, med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken, förklarar det 
område som markerats på bifogad karta, bilaga A, som naturreservat och de 
gränser som slutligen utmärks i fält. 
 
att beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av 
särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden inom 
reservatsområdet berörs. Naturreservatets namn ska vara Iggelbo. 
 
att Tierps kommun fastställer i enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) 
om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. bifogad skötselplan, bilaga 1, för 
naturreservatets långsiktiga vård. 
 
att för att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Tierps kommun, 
med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken, att angivna föreskrifter ska 
gälla för naturreservatet. Se nedan under rubriken ”Reservatsföreskrifter”. 
 
att beslutet ska kungöras på Tierps kommuns digitala anslagstavla. 
Kungörelse ska även införas i ortstidningarna Upsala Nya Tidning, 
Arbetarbladet och Lokaltidningen Norra Uppland. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har utarbetat ett förslag till nytt beslut och ny skötselplan för 
naturreservatet Iggelbo, utanför Månkarbo vid Tämnaren. Anledningen till 
detta är att reservatets tidigare beslut från år 1992 behövs uppdateras för att 
områdets naturvärden och arter ska kunna bevaras för framtida generationer. I 
dagsläget råder fri utveckling i området, vilket har lett till att granar växer upp 
och hotar områdets naturvärden kopplade till lövrik skog.  
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Iggelbo ligger inom en utpekad värdetrakt för lövrika skogar, som ingår i 
bevarandearbetet med den akut hotade arten vitryggig hackspett. För att 
möjliggöra skötsel som gynnar lövträd behöver reservatets syfte och 
föreskrifter revideras, liksom dess skötselplan. Förslaget har skickats ut på 
remiss till berörda och sakägare och de synpunkter som inkommit har beaktats.  
 
Beslutsmotivering  
Landskapet runt Tämnaren är på grund av sin lövrikedom prioriterat inom 
arbetet med åtgärdsprogrammet för bevarande av den vitryggiga 
hackspettens livsmiljöer. Åtgärdsprogrammet innebär bland annat intensiva 
satsningar på områdesskydd och restaurering av lövskogsmiljöer som, 
förutom vitryggig hackspett, gynnar hundratals andra hotade arter. Stora 
avsättningar av lövskog har redan gjorts kring Tämnaren av andra 
markägare. Iggelbo naturreservat har i nuläget en mycket stor andel lövträd 
med höga naturvärden. Förvaltaren behöver få möjlighet att värna dessa 
värden och utföra nödvändiga skötselåtgärder, därför behöver 
beslutsdokumenten revideras. Dessutom behöver reservatet utökas till att 
omfatta de öar som ägs av Tierps kommun i sjön Tämnaren. 
 
Förslag till nya beslutshandlingar har varit ute på remiss och efter att de 
inkomna synpunkterna beaktats bedömer kommunen att ärendet är redo för 
att gå till beslut. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Naturreservat är en viktig del av friluftslivet och barn som vistas mycket i 
naturen mår bättre både psykiskt och fysiskt. Därför är det viktigt att 
tillgodose behovet av områden med stigar, grillplatser och rastplatser. 
Naturen är dessutom gratis vilket gör att fler barn kan delta. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 106/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Beslut för naturreservatet Iggelbo 
 Skötselplan för naturreservatet Iggelbo 
 Kartor 

 A. Beslutskarta, skala 1:10 000 
 B. Översiktskarta, skala 1:100 000 
 C. Skötselområdeskarta  
 D. Karta över friluftsanordningar 

 
Beslutet skickas till 

 Medborgakansliet för expediering enligt sändlista 
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§ 188 
Dnr 2021/590    
 
Valdistriktsindelning i Tierps kommun  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta förslaget till valdistriktsindelning, samt 

 
att överlämna indelningen till Länsstyrelsen i Uppsala län för fastställande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inför valår ska kommunen enligt vallagen se över sin valdistriktsindelning 
och kommunfullmäktige ska vid behov föreslå länsstyrelsen ändringar i 
indelningen. Länsstyrelsen beslutar sedan om kommunens förslag på 
valdistriktsindelning.  
 
Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och  
2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får ligga utanför intervallet endast om 
det finns särskilda skäl. Kommunen ska i sin översyn också ta hänsyn till 
framtida kända förändringar såsom flyttningar och nybyggnationer som 
framöver kan komma att påverka antalet röstberättigade.  
 
Det har tagits fram ett förslag med förändringar av valdistriktsindelningen i 
Tierps kommun inför de allmänna valen 2022. 
 
Beslutsmotivering  
För att se om valdistriktsindelningen behöver förändras har utgångspunkten 
varit den statistik som Valmyndigheten tar fram året innan valår över 
röstberättigade per den 1 mars 2021. Som komplement till Valmyndighetens 
statistik har även en befolkningsprognos som visar förändringar i 
befolkningsutvecklingen använts. Hänsyn har också tagits till planerad 
nybyggnation av bostäder.  
 
Statistiken från Valmyndigheten över antalet röstberättigade, 
befolkningsprognosen och framtida nybyggnation pekar på att det finns 
behov av en justering i valdistriktsindelningen.  
Underlaget visar att det behövs ytterligare ett valdistrikt i Örbyhus då 
distriktet Örbyhus redan idag har för många röstberättigade samt att 
framtida nybyggnationer är planerade och en pågående befolkningsökning.  
I övrigt bedöms att inga fler förändringar av valdistiktsindelningen behövs 
inför de allmänna valen 2022 
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut valnämnden § 4/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Valdistriktsindelning i Tierps kommun 
 Bilaga 1. Underlag till beslut om valdistriktsindelning 
 Karta 1. Valdistrikt Örbyhus Nordost 
 Karta 2. Valdistrikt Örbyhus Sydväst 

 
Beslutet skickas till 

 Länsstyrelsen i Uppsala län 
 Utredare/utvecklare Kvalitet och strategisk utveckling 
 Valnämndens ordförande 
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§ 189 
Dnr 2021/511    
 
Revidering av riktlinjer och principer för medborgardialog  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Riktlinjer och principer för medborgardialog. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Demokratiberedningen har ansvar för att samordna det övergripande 
demokratiarbetet och utveckla dialogen med medborgarna. I det arbetet tog 
beredningen redan år 2014 fram Riktlinjer och principer för 
medborgardialog som antogs av kommunfullmäktige i § 67/2014. 
Demokratiberedningen reviderade dokumentet 2017 och 
kommunfullmäktige fastslog det i § 93/2017. I år är det dags att se över 
dokumentet och fastställa det igen. 
 
Styrdokumentet Riktlinjer och principer för medborgardialog är reviderat 
utifrån demokratiberedningens förslag på förbättringsområden. Ändringar 
som gjorts innefattar en tydligare dokumentstruktur och processkarta, 
koppling till kommunens arbete med Agenda 2030, tydligare formulerade 
principer och hantering av dialog i komplexa samhällsfrågor. 
 
Under demokratiberedningens möte framfördes ett förslag om att lägga till 
att politiken kan närvara vid behov under intressentdialoger. Förslaget 
godkändes av demokratiberedningen och skrevs in i dokumentet. 
 
Barnrättskonsekvenser 

 Beslut demokratiberedningen § 23/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Riktlinjer och principer för medborgardialog 

 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Riktlinjer och principer för medborgardialog 

 
Beslutet skickas till 

 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 190 
Dnr 2021/553    
 
Revidering av regler för skolskjuts och elevresor  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa reviderade regler för skolskjuts och elevresor. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommuns regler för skolskjuts och elevresor föreslås revideras enligt 
nedan beskrivning. Syftet med revideringen är att skapa ett tydligare 
dokument såväl för handläggaren som för medborgarna. 
 
s.2 Uppdaterat verksamhet och dokumentansvarig. 
 
s.6 Funktionsnedsättning hos eleven 
Tydliggjort att det är behandlande läkare, psykolog eller liknande som ska 
utfärda intyg vid ansökan om skolskjuts med hänsyn till en 
funktionsnedsättning. 
 
s.6 Särskilda omständigheter 
Handläggaren har delegation att fatta beslut om skolskjuts och elevresor 
enligt gällande lagstiftning och Tierps kommuns regler för skolskjuts och 
elevresor. I de fall handläggaren föreslår bifall av ett beslut som denne inte 
har delegation att fatta, lämnas ärendet vidare till utskottet barn och 
ungdom. Det gäller även i de fall handläggaren bedömer att ärendet är av 
principiell beskaffenhet och bör prövas av utskottet barn och ungdom. 
 
s.6 Fritidshem 
Text Ansökan görs på blankett ”Ansökan om skolskjuts för elev inskriven på 
fritidshem” borttagen. I samband med lansering av e-tjänst finns 
ansökningsblanketter inte längre tillgängliga på kommunens hemsida, utan 
dessa lämnas ut efter kontakt med Medborgarservice eller handläggaren. 
 
s.6 Skolskjuts vid växelvis boende 
Text Ansökan görs på blankett ”Ansökan om skolskjuts vid växelvis 
boende” borttagen. I samband med lansering av e-tjänst finns 
ansökningsblanketter inte längre tillgängliga på kommunens hemsida, utan 
dessa lämnas ut efter kontakt med Medborgarservice eller handläggaren. 
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s.8 Handläggningstid 
Tillagd text om senast datum för ansökan om elevresa. Första meningen är 
även omformulerad. 
 
s.8 Tillsynsansvar 
Tillagd text om att vårdnadshavare ansvarar för att eleven förbereds och 
tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. 
Chauffören har även frigjorts ansvaret om att gällande ordningsregler följs 
då ansvaret åligger vårdnadshavaren. 
 
s.9 Vänte- och restider 
Tillagd text om att i de fall växelvist boende föreligger kan res- och/eller 
väntetiden avvika från kommunens riktlinjer. 
 
s.9 Överklagande av beslut 
Vid överklagan om beslut för gymnasieelev är benämningen skolskjuts 
ändrad till elevresa. 
 
Barnrättskonsekvenser 
I förslaget till reviderade regler för skolskjuts och elevresor har 
vårdnadshavarens ansvar förtydligats gällande att vårdnadshavaren ska se 
till att eleven förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert 
sätt som möjligt. Det kan såväl vara en fördel för eleven att tillsammans 
med sin vårdnadshavare träna på att klara skolvägen på ett så säkert sätt som 
möjligt, som en nackdel att kommunen förtydligar att ansvaret åligger 
vårdnadshavaren vilket kan leda till mer restriktiva bedömningar av rätten 
till skolskjuts. 
 
Förslaget är även uppdaterat med text om att res- och/eller väntetiden för en 
elev kan avvika från kommunens riktlinjer i de fall växelvist boende 
föreligger. Denna regel tillämpas redan vid handläggning i de fall en 
vårdnadshavare bor utanför upptagningsområde för elevens 
folkbokföringsadress och anvisad skola. 
 
De övriga revideringarna bedöms inte påverka barn och unga på ett negativt 
sätt. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar att följande stycke läggs till under rubriken 
Tillsynsansvar i bilagan Reviderade regler för skolskjuts och elevresor: 
 
I den händelse att elev utsatts för kränkande behandling i samband med 
skolskjuts betonar dock Skolverket att skolan (kommunen) har skyldighet 
att agera, vilket innebär att chauffören regelmässigt skall anmäla inträffad 
kränkning av elev till kommunen. 
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Beslutsgång 
Kommunstyrelsen bifaller Viktoria Söderlings (S) tilläggsyrkande.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut utskottet barn och ungdom § 210/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reviderade regler för skolskjuts och elevresor 
 Gällande regler för skolskjuts och elevresor 

 
Beslutet skickas till 

 Handläggaren 
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§ 191 
Dnr 2021/109    
 
Återremiss - Ombudgetering av driftsanslag budget 2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att återremissen anses besvarad, samt 
 
att den hyra som Tierps kommunfastigheter AB betalar till Tierps kommun 
sänks med samma summa, 1 430 tkr, eftersom de fastigheter som tagits tillbaka 
i kommunal drift varit plus fastigheter i det som tidigare varit ett 
nollsummespel över hela beståndet.  
 
Reservation 
Sara Sjödal (C), Emma Lokander (M), Lotta Carlberg (C), Åsa Sikberg (M), 
Lars Svensk (KD), Anders Hällbom (MP), och Alfred Mujambere (L) 
reserverar sig skriftligt till förmån för liggande förslag /Bilaga/. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 3 mars 2021 återremitterades ärende 
avseende förslag till sänkning av Tierps kommuns uttag av hyra från Tierps 
kommunfastigheter AB med motsvarande 1 430 tkr för år 2021. Förslaget 
uppkom i samband med att en ombudgetering från Kultur och Fritid till 
Samhällsbyggnad hade föreslagits och beslutades då kostnaden för hyra för 
Vendelbadet och Örbyhus sporthall sänktes med motsvarande summa i 
samband med att driften av dessa två objekt återgick till kommunal drift.  
 
Beslutsmotivering  
Hyresförhandlingar mellan Tierps kommun och Tierps kommunfastigheter 
avseende år 2022 har genomförts. I samband med dessa enades parterna 
även om en hyressänkning med tre mkr per år med start 1 juli 2021.  
Svar på frågeställningarna som lyftes i samband med återremitteringen 
bifogas. 
 
Kommunstyrelsen (KS 2021/592 ) beslutade vid junisammanträdet att 
föreslå kommunfullmäktige att tilläggsbudgetera 1 500 tkr till 
Samhällsbyggnads för att kompensera för uteblivna hyror i enlighet med 
hyresförhandlingarnas utfall. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då inga barn och unga påverkas av detta 
beslut. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Då medlen enligt förslaget ligger kvar inom samhällsbyggnad bedöms inga 
ekonomiska konsekvenser föreligga för Tierps kommun. 
 
att ingen sänkning av Tierps kommuns uttag av hyra ska genomföras utöver 
det som avtalats mellan parterna vid genomförda hyresförhandlingar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Viktoria Söderling (S)  yrkar avslag till den andra att-satsen, samt yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att den hyra som Tierps kommunfastigheter AB betalar till Tierps kommun 
sänks med samma summa, 1 430 tkr, eftersom de fastigheter som tagits 
tillbaka i kommunal drift varit plus fastigheter i det som tidigare varit ett 
nollsummespel över hela beståndet. 
 
Bifall 
Joakim Larsson (SD) och Agnetha Andersson (V) yrkar bifall till Viktoria 
Söderlings (S) yrkande.  
 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag; 
  
att återremissen anses besvarad, samt 
 
att ingen sänkning av Tierps kommuns uttag av hyra ska genomföras utöver 
det som avtalats mellan parterna vid genomförda hyresförhandlingar. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen.  
 
Ordförande ställer proposition på bifall till den första att-saten och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt den första att-satsen. 
 
Ordförande ställer proposition på den andra att-satsen och Viktoria 
Söderlings (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt den 
andra att-satsen.  
 
Viktoria Söderling (S) begär omröstning. 
 
Beslutsgång omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: 

- Den som vill bifalla den andra att-satsen röstar ja 
- Den som vill bifalla Viktoria Söderlings (S) yrkande röstar nej 
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Resultat: 
Ja – 7 röster 
Nej – 8 röster 
 
Omröstning verkställs och kommunstyrelsen beslutar enligt Viktoria 
Söderlings (S) yrkande. (Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Bilaga 1. Återremiss - Ombudgetering av driftanslag budget 
 Beslut KF 2021-03-03 -Ombudgetering av driftsanslag budget 2021 
 Beslut KS 2021-02-16 - Ombudgetering av driftsanslag budget 2021 
 Beslut KSAU 2021-02-02 - Ombudgetering av driftsanslag budget 

2021 
 Tjänsteutlåtande - Ombudgetering av driftsanslag budget 2021 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
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§ 192 
Dnr 2021/26    
 
Godkännande av entledigande och val av ny representant till 
brottsofferjourens referensgrupp  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna Emma Lokanders (M) begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som representant i brottsofferjourens referensgrupp, samt 
 
att till ny representant i brottsofferjourens referensgrupp, från och med den 
9 september 2021 till och med den 31 december 2022, välja Carola Fredén 
(M).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Emma Lokander (M) har den 7 september 2021 lämnat in en begäran om 
entledigande från sitt uppdrag som representant i brottsofferjourens 
referensgrupp.  
 
Tierps kommun har sedan 1 januari 2019 en överenskommelse om idéburet 
offentligt partnerskap (IOP) med Brottsofferjouren Uppsala län i syfte att 
erbjuda invånarna i Tierps kommun samtalsstöd i en brottsutsatt situation. 
  
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Inkommen begären om entledigande 

 
Beslutet skickas till 

 Berörda ledamöter 
 Brottsofferjouren 
 Sekretariatet 
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