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Inlämnande av eventuella frågor och interpellationer bör enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning skickas till sekretariatet@tierp.se 
senast två arbetsdagar före den dag sammanträdet äger rum. 
 

 
 
 
 

Anna Ahlin    Evelina Håkansson 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
Vid eventuella förhinder att delta på mötet, vänligen kontakta din 
gruppledare.
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-07-29 KS 2021/50
  

  
   
  
    

 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan. 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-07-28 KS 2021/52
  

  
   
  
    

 
 
Redovisning av kommuninvånarnas postlåda 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag inkomna till den digitala postlådan på kommunens hemsida och 
förslag som lämnats i Demokratierp-brevlådorna på kommunens bibliotek 
hanteras av verksamheterna och det är en tjänsteman som svarar på 
förslagen. Förslagen och svaren redovisas i kommunfullmäktige. 
 
Följande förslag och svar redovisas: 
 
Dnr KS 2021/552 – Postlådan – Vandalisering 
Förslag: Med anledning av vandaliseringen vid Trollsjön föreslås en 
motorgård.  
 
Svar: Det finns en förening i Tierp som har startat upp verksamhet som 
vänder sig till motorburen ungdom. Dom har bl.a haft aktiviteter på Tierps 
Arena. Ansvarig för våra fritidsgårdar har inlett ett samarbete. 
 
Dnr KS 2021/716 – Postlådan – Spaljé/vindskydd 
Förslag: Sätta upp en Spaljé/vindskydd runt återvinningscentralen på Lidl 
parkering. 
 
Svar: Tierps kommun är inte fastighetsägare och ansvarar inte för 
återvinningscentralen. Kontakta FTI, Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen och lämna synpunkter. 
 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-07-29 KS 2021/53
  

  
   
  
    

 
 
Aktuellt från revisionen 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga aktuell information från revisionen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Företrädare för revisionen redogör för aktuell information från revisionen. 
 
Kommunen har fem revisorer varav tre representerar oppositionen. Enligt 
12 kap. 1 § kommunallag (KL 2017:725) är revisonens uppgift att årligen 
granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller 
fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna ska också 
bedöma om resultaten i den delårsrapport som enligt 11 kap. 16 § (KL) ska 
behandlas av fullmäktige och årsredovisningen är förenliga med de mål 
fullmäktige beslutat. I sin granskning biträds revisorerna av sakkunniga 
som ska ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som behövs 
för att kunna fullgöra uppdraget. 
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Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2021-09-13 KS 2021/57
  

  
   
  
    

 
 
Anmälan av interpellationer 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att de inlämnade interpellationerna får ställas.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande interpellationer har lämnats in: 

- Situationen på skolbussarna, Viktoria Söderling (S) 
- Drogtesta avloppsvatten, Jonhas Åker (SD) 

 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Inlämnade interpellationer 

 
Beslutet skickas till  

 Sekreterare för kommunfullmäktige 
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Interpellation till ordförande för utskottet Barn och Ungdom Lotta Carlberg 
 
 
En plan för att få bukt med problemen på skolbussarna behövs!  
 
Larmrapporterna om oroligheter och bråk på skolbussarna är många. De kommer från förare, 
föräldrar och elever, och deras oro är stor. Nu senast chockades vi av en misshandel på en av 
våra skolbussar, där en 16-årig kille dömdes till 50 timmars ungdomstjänst. 
 
Skolbussarna är en del av våra elevers arbetsmiljö. Om eleverna ägnar stora delar av 
skoldagen åt att vara orolig för vad som kommer hända på bussen hem, så kommer de inte ha 
någon möjlighet att ta till sig av skolundervisningen. Om volymen är så hög på skolbussen att 
eleverna får huvudvärk kommer de inte orka göra sina läxor när de kommer hem, eller få den 
återhämtning de behöver inför morgondagens skolarbete. Att det dessutom regelbundet 
förekommer grova skällsord och nu även rent våld kan vi absolut inte acceptera!  
 
De elever som har engagerade föräldrar med ekonomiska resurser förses med mopedbil/A-
traktor eller skjutsas av sina föräldrar. Men det är inte en sån skola vi vill ha där eleven för att 
få en trygg resa till och från skolan behöver ha föräldrar med god ekonomi. Den trygga 
skolresan får inte bli en klassfråga!  
 
Vi socialdemokrater ser ett stort behov av att det finns en plan och en god förberedelse inför 
höstterminens start, där kommunen tar fullt ansvar för att skapa en trygg och god miljö för de 
elever som måste åka buss i skolan. Dessutom är det en självklarhet att vi tryggar en god 
arbetsmiljö för busschaufförerna. 
 
Mot bakgrund av det vi beskrivit ovan frågar vi; 
 - Vilka förberedelser har skolan för att skapa en trygg och god miljö för alla elever som åker 
buss till och från skolan?  
 - Vilka insatser har redan sats in för att hantera problemet?  
 - Finns en dialog med UL och Nobina om hur en trygg resa för alla kan säkerställas? 
 
 
2021-07-14 
  
 
Viktoria Söderling (S) 
Oppositionsråd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2021-06-23  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 164 
Dnr 2021/592    
 
Tilläggsbudgetering juni 2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att uppdra till kommundirektör att återkomma till kommunstyrelsen inför 
mötet 2021-09-07 med en rapport som redovisar planerade och vidtagna 
åtgärder för en budget i balans. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att verkställa tilläggsbudgetering enligt bilaga Tilläggsbudgetering juni 
2021. 
 
Reservation 
 
Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), Marie- Louise Rindå (S), Linda 
Friberg (S) och Torgny Helgesson (S) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 
 
Alexander Karlsson (V) reserverar sig till förmån för Viktoria Söderlings 
(S) yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med senaste skatteprognosen har finansieringen ökat med 28 529 
tkr i förhållande till när beslut om budget togs för 2021. Förslag till 
tilläggsbudgetering har tagits fram baserad på verksamheternas förändrade 
förutsättningar. 
 
Per Angemo, skolchef, och Mikael Sjöberg, verksamhetschef för Individ- 
och familjeomsorg, föredrar muntligt på kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde om det ekonomiska läget i deras verksamheter. 
 
Per Angemo, skolchef, Mikael Sjöberg, verksamhetschef för Individ- och 
familjeomsorg och Veikko Niemi, ekonomichef, föredrar muntligt på 
kommunstyrelsens sammanträde om det ekonomiska läget i deras 
verksamheter. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2021-06-23  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Beslutsmotivering  
Tillgången till resurser i verksamheterna ska stämma överens med behov, 
mål och ambitionsnivå. Förslaget syftar i första hand till att komma till rätta 
med de differenser som råder mellan mål, ambitioner och resurser som har 
funnits i budget. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Att tilldelad budget överensstämmer med de volymökningar som sker inom 
skola och individ- och familjeomsorg är viktigt ur ett barnrättsperspektiv. 
Om inte den föreslagna tilläggsbudgeteringen beslutas blir effekten att 
volymökningarna av antalet barn respektive antalet ärenden kopplat till 
orosanmälningar gällande barn ska finansieras inom tidigare given ram. Det 
skulle innebära att verksamheterna grundskola och individ- och 
familjeomsorg behöver genomföra besparingar som riskerar att direkt 
påverka barn och unga negativt. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Tilläggsbudgeteringen kommer kunna ge verksamheterna förutsättningar att 
nå budget i balans. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
 
att verkställa tilläggsbudgetering enligt bilaga Tilläggsbudgetering S.  
 
Bifall 
Lotta Carlberg (C), Alfred Mujambere (L) och Emma Lokander (M) yrkar 
bifall till liggande förslag.  
 
Jonas Nyberg (S) och Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till Viktoria 
Söderlings (S) yrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande ställer proposition på den första att-satsen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla den första att-satsen. 
 
Ordförande ställer proposition på den andra att-satsen och Viktoria 
Söderlings (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 
den andra att-satsen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2021-06-23  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

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 

 
Resultat: 
Ja – 9 röster 
Nej – 6 röster 
 
Omröstning verkställs och kommunstyrelsen beslutar att bifalla den andra 
att-satsen. (Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 65/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Bilaga Tilläggsbudgetering 2021 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Verksamhetschefer 
 Ekonomichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-06-16  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 65 
Dnr 2021/592    
 
Tilläggsbudgetering juni 2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att verkställa tilläggsbudgetering enligt bilaga Tilläggsbudgetering juni 
2021, samt 
 
att uppdra till kommundirektör att återkomma till kommunstyrelsen inför 
mötet 2021-09-07 med en rapport som redovisar planerade och vidtagna 
åtgärder för en budget i balans. 
 
Reservation 
Jonas Nyberg (S) och Linda Friberg (S) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med senaste skatteprognosen har finansieringen ökat med 28 529 
tkr i förhållande till när beslut om budget togs för 2021. Förslag till 
tilläggsbudgetering har tagits fram baserad på verksamheternas förändrade 
förutsättningar. 
 
Per Angemo, skolchef, och Mikael Sjöberg, verksamhetschef för Individ- 
och familjeomsorg, föredrar muntligt på kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde om det ekonomiska läget i deras verksamheter.  
 
Beslutsmotivering  
Tillgången till resurser i verksamheterna ska stämma överens med behov, 
mål och ambitionsnivå. Förslaget syftar i första hand till att komma till rätta 
med de differenser som råder mellan mål, ambitioner och resurser som har 
funnits i budget. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Att tilldelad budget överensstämmer med de volymökningar som sker inom 
skola och individ- och familjeomsorg är viktigt ur ett barnrättsperspektiv. 
Om inte den föreslagna tilläggsbudgeteringen beslutas blir effekten att 
volymökningarna av antalet barn respektive antalet ärenden kopplat till 
orosanmälningar gällande barn ska finansieras inom tidigare given ram. Det 
skulle innebära att verksamheterna grundskola och individ- och 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-06-16  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

familjeomsorg behöver genomföra besparingar som riskerar att direkt 
påverka barn och unga negativt. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Tilläggsbudgeteringen kommer kunna ge verksamheterna förutsättningar att 
nå budget i balans. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Jonas Nyberg (S) anmäler att han har ett blankt yrkande mot liggande 
förslag och ämnar återkomma till kommunstyrelsen med eget förslag. 
 
Bifall 
Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Jonas Nyberg (S) 
blanka yrkande och finner att kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar enligt 
liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Bilaga Tilläggsbudgetering 2021 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Verksamhetschefer 
 Ekonomichef 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-06-09 KS 2021/592
  

  
   
  
    

 
 
Tilläggsbudgetering juni 2021 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att verkställa tilläggsbudgetering enligt bilaga Tilläggsbudgetering juni 
2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med senaste skatteprognosen har finansieringen ökat med 
28 529 tkr i förhållande till när beslut om budget togs för 2021. Förslag till 
tilläggsbudgetering har tagits fram baserad på verksamheternas förändrade 
förutsättningar. 
 
Beslutsmotivering  
Tillgången till resurser i verksamheterna ska stämma överens med behov, 
mål och ambitionsnivå. Förslaget syftar i första hand till att komma till 
rätta med de differenser som råder mellan mål, ambitioner och resurser 
som har funnits i budget. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Att tilldelad budget överensstämmer med de volymökningar som sker 
inom skola och individ- och familjeomsorg är viktigt ur ett 
barnrättsperspektiv. Om inte den föreslagna tilläggsbudgeteringen beslutas 
blir effekten att volymökningarna av antalet barn respektive antalet 
ärenden kopplat till orosanmälningar gällande barn ska finansieras inom 
tidigare given ram. Det skulle innebära att verksamheterna grundskola och 
individ- och familjeomsorg behöver genomföra besparingar som riskerar 
att direkt påverka barn och unga negativt. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Tilläggsbudgeteringen kommer kunna ge verksamheterna förutsättningar 
att nå budget i balans. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Bilaga Tilläggsbudgetering 2021 
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Beslutet skickas till  
 Kommundirektör 
 Verksamhetschefer 
 Ekonomichef 

 
I tjänsten  
 
Helena Carlsson 
T.f Kommundirektör 
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Dokumentnamn 

Bilaga Tilläggsbudgetering juni 2021 
  Datum Diarienummer 

2021-06-09 KS 2021/592
  

  
   
  
    

 
 
Bilaga Tilläggsbudgetering juni 2021 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhet Tilläggsbudgetering 
  
Samhällsbyggnad ( p.g.a. sänkt uttag av 
hyror gentemot TKAB) 

1 500 tkr 

Gemensam service (utredare) för ett 
halvår 

350 tkr 

Gemensam service 
(ärendehanteringssystem) 
Avser införandekostnad* 

 
400 tkr 

Gemensam service (Proceedo och 
Stratsys) 

500 tkr 

Grundskola underskott 10 000 tkr 
Grundskola ökade volymer 2 000 tkr 
IFO ökade volymer  10 000 tkr 
Återföring av tidigare borttagna medel för 
arbetsgivaravgifter unga 

1 205 tkr 

Avsättning till resultatet*  2 574 tkr 
Totalt 28 529 tkr 

*Engångskostnad 2021 
 
Återföring av tidigare borttagna medel 
I budget 2021 reducerades ramen med 2 400 tkr för verksamheterna då 
arbetsgivaravgifterna för unga sänktes. Beräkningen utgick ifrån antalet 
anställda i den yngre ålderskategorin inom respektive område, vilket visade 
sig att inte ge ett korrekt underlag. Detta då flertalet unga anställdes 
tillfälligt under 2020 på grund av Covid-19. Det är svårt att avgöra hur 
arbetsgivaravgifterna kan reduceras på grund av detta så en återföring av 
hälften av det tidigare borttagna medel föreslås.  
 
Förskola 
Återföring av tidigare borttagna medel för arbetsgivaravgifter för unga 250 
tkr. 
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Grundskola 
Grundskolan har under flera år visat på underskott runt 10 mkr per år. 
Förra året ökade det till 20 mkr. Ett arbete med att anpassa verksamheten 
till de givna ekonomiska förutsättningarna har påbörjats. I årets prognos 
uppgår underskottet återigen till 10 mkr och man kommer inte kunna 
uppnå budget i balans. En bidragande faktor är det ökande antalet elever. 
Sedan 2019 har elevantalet i grundskolan ökat från 2257 till 2 457 elever. 
Sedan budget 2021 beslutades har antalet på grund av inflytt ökat med 
ytterligare 50 elever och kommer sannolikt öka ytterligare under andra 
halvan av året. Ett ökat elevantal kräver i vissa fall att ytterligare grupper 
startas samt att antalet elever med behov av extraordinära stödinsatser och 
särskilt stöd ökar. Revisionen har påpekat att uppsatta mål inte korrelerar 
med avsatta resurser. Förslaget till utökning för grundskolan är en del i att 
möta detta.  
 
Återföring av tidigare borttagna medel för arbetsgivaravgifter för unga 345 
tkr. 
 
Äldreomsorgen 
Återföring av tidigare borttagna medel för arbetsgivaravgifter för unga 465 
tkr. 
 
Funktionshinderomsorgen 
Återföring av tidigare borttagna medel för arbetsgivaravgifter för unga 145 
tkr. 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Ett ökande antal barn är föremål för utredning och placering. En trend som 
har pågått i några år nu. IFO prognosticerar ett underskott på 17 mkr för 
året. Dock kommer man med hjälp av de särskilda avsatta medlen i budget 
för året starta flera projekt för att få in ytterligare tidiga insatser. Dessutom 
finns en förhoppning att trenden ska mattas av och att man kan arbeta hem 
placerade barn. Därför är förslaget att inte kompensera det prognosticerade 
underskottet fullt ut. 
 
Samhällsbyggnad 
Hyresförhandlingar med Tierps Kommunfastigheter AB avseende år 2022 
har genomförts. Vid dessa har behov av förstärkning av bolagets budget för 
innevarande år även diskuterats. Man har kommit överens om att sänka 
Tierps kommuns uttag av hyra med 3 mkr/år med start 1 juli i år. Exakt 
vilka objekt som detta kommer gälla diskuteras, inte minst i ljuset av 
uppdraget om att komma tillrätta med så kallade ”plus och minus objekt”. 
Det innebär att samhällsbyggnad behöver kompenseras med 1,5 mkr för 
innevarande år, halvårseffekt.  
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Gemensam service 
Det finns behov av ytterligare en utredare för arbetet med översiktsplan 
och medborgardialoger, samt att tillmötesgå det behov av utredningar som 
finns inom verksamheterna. Införande och administration av 
ungdomspanelen kräver också tillskott av resurser, totalt +350 tkr på 
halvårsbasis för en utredare. Upphandling av ett nytt verksamhetssystem 
har genomförts. Kostnad för införande av detta bedöms uppgå till 400 tkr 
för i år. De två nya verksamhetssystemen Proceedo och Stratsys kommer 
medföra ekonomiska fördelar i alla verksamheter, men kostnaden för 
licenserna har inte budgeterats. För innevarande år klaras en del av detta 
inom ramen för ekonomienhetens befintliga budget, men 500 tkr behöver 
kompenseras. 
 
Resultatet 
Förslaget är att avsätta 2 574 tkr för att höja resultatet för året. 
 
I tjänsten  
 
Helena Carlsson 
T.f Kommundirektör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2021-06-23  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 165 
Dnr 2021/594    
 
Finanspolicy  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa ny finanspolicy att gälla från och med 2021-09-30, samt  
 
att nuvarande finanspolicy §72, KS 2009/332, upphör att gälla. 
 
Reservation 
Jonhas Åker (SD) och Klas Jakobsson (SD) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Finanspolicyn ska revideras varje mandatperiod, senast den reviderades var 
2009. Det är en hel del tillägg gjorda framför allt kring placeringar, gröna 
lån och sociala hållbarhetslån. Tilläggen är gjorda med hänsyn till bland 
annat att Tierps kommun under 2012 tillsammans med Heby och Uppsala 
kommun bildade en pensionsstiftelse. Samtliga förändringar är 
gulmarkerade och texten som föreslås utgå är även överstruken.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Genom att ha en alltför generös finanspolicy så kan kommande generationer 
drabbas av höga ränte- och amorteringskostnader. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Inga förändrade ekonomiska konsekvenser. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Jonhas Åker (SD) yrkar att kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att de fyra sista styckena under rubriken Övergripande mål för 
finansverksamheten i Finanspolicyn stryks.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2021-06-23  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Jonhas Åkers (SD) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen arbetsutskott § 66/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Finanspolicy för Tierps kommun  

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 VD:ar för de kommunala bolagen 
 Ekonomichefer i kommunens bolag 
 Uppsala Läns Pensionsstiftelse 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-06-16  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 66 
Dnr 2021/594    
 
Finanspolicy  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa ny finanspolicy att gälla från och med 2021-09-30, samt  
 
att nuvarande finanspolicy §72, KS 2009/332, upphör att gälla. 
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Finanspolicyn ska revideras varje mandatperiod, senast den reviderades var 
2009. Det är en hel del tillägg gjorda framför allt kring placeringar, gröna 
lån och sociala hållbarhetslån. Tilläggen är gjorda med hänsyn till bland 
annat att Tierps kommun under 2012 tillsammans med Heby och Uppsala 
kommun bildade en pensionsstiftelse. Samtliga förändringar är 
gulmarkerade och texten som föreslås utgå är även överstruken.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Genom att ha en alltför generös finanspolicy så kan kommande generationer 
drabbas av höga ränte- och amorteringskostnader. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Inga förändrade ekonomiska konsekvenser. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige besluta 
 
att de fyra sista styckena under rubriken Övergripande mål för 
finansverksamheten i Finanspolicyn stryks.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-06-16  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

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

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Finanspolicy för Tierps kommun  

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 VD:ar för de kommunala bolagen 
 Ekonomichefer i kommunens bolag 
 Uppsala Läns Pensionsstiftelse 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-06-09 KS 2021/594
  

  
   
  
    

 
 
Finanspolicy 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa ny finanspolicy att gälla från och med 2021-09-30, samt  
 
att nuvarande finanspolicy §72, KS 2009/332, upphör att gälla. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Finanspolicyn ska revideras varje mandatperiod, senast den reviderades var 
2009. Det är en hel del tillägg gjorda framför allt kring placeringar, gröna 
lån och sociala hållbarhetslån. Tilläggen är gjorda med hänsyn till bland 
annat att Tierps kommun under 2012 tillsammans med Heby och Uppsala 
kommun bildade en pensionsstiftelse. Samtliga förändringar är 
gulmarkerade och texten som föreslås utgå är även överstruken.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Genom att ha en alltför generös finanspolicy så kan kommande 
generationer att drabbas av höga ränte- och amorteringskostnader. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga förändrade ekonomiska konsekvenser. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Finanspolicy för Tierps kommun  

 
Beslutet skickas till  

 Ekonomienheten 
 VD:ar för de kommunala bolagen 
 Ekonomichefer i kommunens bolag 
 Uppsala Läns Pensionsstiftelse 
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I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Ekonomienheten 
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Inledning 

Bakgrund 
Tierps kommun kännetecknas av långsiktighet både vad gäller den löpande 
verksamheten och hantering av finansiell risk. För att finansiera kommunen och 
dess bolags verksamhet har Tierps kommun en exponering i räntebärande lån, vilket 
skapar ett antal finansiella risker såsom ränte- och refinansieringsrisker. 
Målsättningen är att genom medvetna beslut hantera dessa risker inom 
väldefinierade ramar och riktlinjer. 
 
I praktiken innebär detta att räntekostnaderna ska stabiliseras både på kort och lång 
sikt. Vidare är det av stor vikt att skapa framförhållning när det gäller tillgången till 
kapital. Detta ska uppnås genom att ingå längre kreditavtal framförallt då 
kreditmarginaler är gynnsamma. 

Syfte 
Finanspolicyn utgör ett övergripande ramverk för den finansiella hanteringen inom 
Tierps kommun. 

Omfattning 
Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Tierps kommun.  

Finansverksamheten 
Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Tierps kommun. 
Styrelserna för de kommunala bolagen inklusive dotterbolag AB Tierpsbyggen och 
Tierps fjärrvärme AB förutsätts fatta beslut om bolagens finanspolicyies med 
beaktande av kommunens riskbegränsningar. 
 
Delegation från kommunfullmäktige framgår av kommunstyrelsens reglemente. 
Delegation från kommunstyrelsen framgår av kommunstyrelsens 
delegationsordning. Rätten att företräda kommunen och underteckna handlingar 
framgår dels av kommunstyrelsens reglemente, dels av särskilda beslut.  
 

Övergripande mål för finansverksamheten 
Med beaktande av de riskbegränsningar som anges i finanspolicyn är målsättningen 
att uppnå ett lågt finansnetto i kommunen.  
 
Kommunens finansverksamhet ska drivas så att den medverkar till att säkerställa 
betalningsförmågan på kort och lång sikt. 
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Finansverksamheten ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt utan spekulativa 
inslag och så att betryggande säkerhet alltid upprätthålls. 
 
Finansverksamheten ska medverka till att kapitalanskaffning och kapitalanvändning 
i kommunen och dess företag blir effektiv. 
 
Finanspolicyn inkluderar de föreskrifter om medelsförvaltningen som enligt 
kommunallagen 11 kap § 4 avser kommunens pensionsmedel. 
 
Placeringar är inte tillåtna i värdepapper utgivna av företag där en icke oväsentlig 
del av omsättningen utgörs av tillverkning, prospektering, utvinning, distribution 
eller marknadsföring av vapen och annat krigsmateriel, tobaksprodukter, 
pornografi, alkoholhaltiga drycker eller fossila bränslen. Icke oväsentlig del innebär 
att denna andel inte ska överstiga 5 %, vilket är rådande branschpraxis. Tierps 
kommun ska i sitt arbete verka för att denna nivå sänks.  

For att ytterligare begränsa riskerna ska kommunkoncernen integrera miljöhänsyn, 
socialt ansvar och god etik vid placeringar. Med miljöhänsyn, god etik och socialt 
ansvar menas att företag utöver lagstiftning följer internationella normer för 
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption.  

För att säkerställa att dessa krav efterlevs ska samtliga innehav regelbundet 
kontrolleras med hänsyn till kommunens gällande och tillämpliga styrdokument på ̊
hållbarhetsområdet. Vid överträdelser ska innehav avyttras skyndsamt.  

Kriterierna för ansvarsfulla investeringar tillämpas oavsett om kapitalförvaltningen 
sker i egen regi eller via externa förvaltare.  

 

Finansförvaltningens organisation 
Kommunfullmäktige: Beslutar om frågor av principiell beskaffenhet såsom 
övergripande riktlinjer och policy för kommunen. Beslutar om ramar för upplåning, 
borgen samt övriga finansiella mål. 
 
Kommunstyrelsen: Ansvarar för medelsförvaltningen. Verkställer 
kommunfullmäktiges beslut. Inom ramen för fullmäktiges delegation beslutar 
styrelsen om upplåning, placering av kommunens medel, utlåning, externa 
förvaltningsuppdrag, borgen samt förvaltning av andra organisationers medel (t ex 
stiftelses).  
 
Kommunstyrelsens ordförande kan efter samråd med kommunstyrelsens 
arbetsutskott besluta om avvikelse från finanspolicyn om synnerliga skäl föreligger. 
Vid sådan beslutad avvikelse ska kommunfullmäktige snarast underrättas. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om operationell leasing. 
 
Ekonomichefen: Inom ramen för kommunstyrelsens delegation beslutar 
ekonomichefen om upptagande av lån, lösen av lån, placering av likvida medel, 
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finansiell- och operationell leasing etc. Ekonomichefen beslutar om tillfällig 
utlåning på högst 1 år till kommunens helägda dotterbolag upp till 10 mnkr på 
marknadsmässiga villkor. 

Upplåning 
Upplåning får genomföras för långfristiga finansieringar och för att trygga 
kommunens kortfristiga betalningsberedskap. 
 
Vid upplåning ska om möjligt Kommuninvests gröna lån och lån för social 
hållbarhet beaktas och sökas då möjlighet finns. 
 
Gröna lån. Lånen ska gå till investeringar som främjar övergången till lägre 
koldioxidutsläpp och en klimattålig tillväxt eller minskar klimatpåverkan genom 
förnybara energikällor och energieffektiviseringar 
 
Lån för social hållbarhet. Lån för att stärka och synliggöra arbetet för social 
hållbarhet. 
 
Kommunens upplåning ska ske med beaktande av kommunfullmäktiges fastställda 
lånevolym, kommunens likviditetssituation och den egna investeringstakten. 
Upplåningen ska ske till låg kostnad, till betryggande säkerhet och utan spekulativa 
inslag. 
 
Genom att sprida kreditförfallen i låneportföljen jämt över tiden minimeras 
refinansieringsrisken (risken att upplåning inte kan ske eller endast kan ske med 
väsentligt ökade kostnader). Kreditförfallen bör spridas över tid med maximalt 50 
procents kreditförfall per år. 
 
Räntebindningstiden bör variera inom låneportföljen och lån med en räntebindning 
understigande ett år bör inte överstiga 50% av den totala låneskulden. 
 
Räntebindningstiden för varje enskilt lån bör dock inte överstiga 10 år. 
 
Lån i utländsk valuta får inte tas upp. 
 
Upplåning får ske genom: 
• Lån från kommunens helägda företag 
• Kommuninvest i Sverige AB (publ) 
• Svenska staten 
• Bank eller bankägt finansbolag 
• Svenska försäkringsbolag och pensionsanstalter 
• Svensk bank eller svensk kreditmarknadsbolag 
• Utländsk bank om upplåning sker med tillämpning av svensk lag och svensk 

lånedokumentation 
 
Upplåning som uteslutande syftar till att skaffa medel för placering med 
ränteförtjänst (arbitrageaffär) är inte tillåtet.  
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Derivatinstrument får endast användas under förutsättning att det finns en 
underliggande kredit. För att hantera ränterisker är följande derivat tillåtna: 
 
• Ränteswap (avtal om byte av räntebetalningar från rörlig till fast räntesats eller 

tvärt om).  
• Ränteoption (t ex räntegolv och räntetak). 
• Räntetermin (t ex FRA, Future Rate Agreement). 
 
Ramavtal om ränteswapar måste upprättas med några olika motparter innan 
swapaffär får genomföras. Kommunstyrelsen ska godkänna de motparter som avtal 
får slutas med. 
 
Vid upptagande av lån eller användning av derivatinstrument ska anbud infordras 
på affärsmässiga grunder. 

Leasing 

Ekonomichefen beslutar inom ramen för upplåning och finansiell- respektive 
operationell leasing. Leasingfinansiering kan användas om den totala 
leasingavgiften är lägre än kostnaden för traditionell finansiering, eller om det ur t 
ex servicesynpunkt kan anses fördelaktigt trots en högre kostnad. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om operationell leasing. 

Beslut 

I samband med beslut om budget fattar kommunfullmäktige beslut om ram för den 
långfristiga upplåningen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar om godkännande av motparter innan avtal om 
derivatinstrument sluts. 

Likviditet 
Tillgängliga medel, avtalade kreditlöften samt upptagande av kortfristiga krediter 
(kredittid upp till 1 år) ska hållas på en sådan nivå att en tillfredställande 
betalningsberedskap upprätthålls.  
 
För att tillfredställande betalningsberedskap ska uppnås ska likviditetsplanering ske. 
 
Likviditetsplaneringen ska  
• ligga till grund för bedömning av betalningsberedskapen på kort och lång sikt 
• vara underlag för beslut om placering av likvida medel samt upplåning. 
 
Överskottlikviditet ska i första hand användas för att återbetala utestående krediter. 
Överskottlikviditet kan utlånas till de helägda dotterbolagen. 
 
Se vidare under avsnitt ”Placering, angående godkända motparter m.m” vid 
placering av likvida medel. 
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Beslut 

Ekonomichefen ansvarar för att likviditetsplanering sker. Ekonomichefen beslutar 
om, inom delegation från kommunstyrelsen, tillfällig utlåning på högst 1 år till 
kommunens helägda dotterbolag och stiftelser upp till 10 mkr. 

Placering  
Vid placering av kommunens medel ska sådana placeringsformer väljas att bra 
förräntning uppnås utan att kraven på lågt risktagande åsidosätts. 
 
Placeringar i utländsk valuta är inte tillåtna. 
 
Förvärv och avyttring av värdepapper får ske genom svenska banker, genom 
Kommuninvest i Sverige AB (publ) och genom fondkommissionärer som är 
godkända av Finansinspektionen. 
 
Placering av kommunens likvida medel samt pensionsmedel får ske enligt följande: 
A. Värdepapper i form av statsskuldväxlar, certifikat och obligationer.  
B. På bankkonto i svensk bank 
C. Utlåning till av kommunen helägda företag 
 
För pensionsmedel får dessutom  ska placering ske i: 
D. Uppsala Läns Pensionsstiftelse.  
E. Kapitalgaranterade produkter som värdepapper (maximal andel 25% med 

begränsad löptid på 10 år), aktieindexobligationer (maximal andel 40% med 
begränsad löptid på 10 år) eller liknande instrument som baseras på 
ovanstående tillgångar A och B.  

 

Borgen 
Kommunal borgen lämnas normalt endast till kommunala bolag. 
 
När beslutet att medge kommunal borgen har vunnit laga kraft, får underskrift av 
handlingar ske. 
 
 Kommunen har som borgensman intresse av att varje investering som finansierats 
med borgenslån är försäkrad. Därför ska alla borgensåtaganden för 
investeringsändamål villkoras med ett förbehåll om att låntagaren ska hålla alla 
objekt försäkrade under hela den tid som borgen ska gälla. 
 
I kommunens årsredovisning ska en riskbedömning av borgensåtagandena 
redovisas. 

Beslut 

Beslut om borgen anses som en fråga av principiell beskaffenhet varför 
beslutanderätten är förbehållen kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar 
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om en borgensram till de kommunägda företagen och borgensbesluten skall 
regelbundet ses över. I övriga fall beslutar kommunfullmäktige om borgen för varje 
enskilt objekt. 

Intern kontroll 
 För att uppnå en god intern kontroll ska minst två personer ha insikt i varje 
affärshändelse. Det innebär att den som gör ett affärsavslut inte också ska bokföra 
och kontrollera affären. 
 
Rollen kassa/dagbokföringen utför internkontrollen i finansarbetet. Avier och 
avräkningsnotor avseende finansiella transaktioner sänds direkt till rollen 
kassa/dagbokföringen. Den person som genomför affärsavslut överlämnar 
omedelbart dokumentation av affären till Rollen kassa/dagbokföringen. Samtliga 
finansiella transaktioner ska omedelbart bokföras. 
 
Rollen kassa/dagbokföringen kontrollerar att affären är i överensstämmelse med 
finanspolicyn. 
 
Rollen kassa/dagbokföringen ska omedelbart rapportera till kommunstyrelsens 
ordförande och kommunens revisorer om misstanke om oegentligheter i 
finansverksamheten skulle uppkomma. 
 
Rapportering 
Ekonomichefen rapporterar till kommunstyrelsen i samband med delårsrapport och 
årsbokslut fattade beslut enligt delegationsordningen. Rapporten ska även innehålla 
låne- och placeringsportföljens storlek och sammansättning samt 
likviditetssituationen. 
 
Årligen, i samband med årsbokslutet, ska en uppföljning av de åtgärder som 
vidtagits inom ramen för finanspolicyn lämnas till kommunfullmäktige. 
 
Finanspolicyn skall revideras vid behov, dock minst en gång per mandatperiod. 
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Kommunstyrelsen 

 
2021-06-23  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 166 
Dnr 2021/593    
 
Borgensprinciper  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa nya borgensprinciper att gälla från och med 2021-09-30, samt  
 
att nuvarande borgensprinciper §125, KS 2011/441, upphör att gälla. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Borgensprinciperna ska revideras varje mandatperiod, senaste revideringen 
gjordes 2011. Det som är gulmarkerat i dokumentet är förslag på tillägg 
eller förändring. Tierps kommun följer SKR:s (Sveriges kommuner och 
regioners) rekommendationer angående hur och när borgensavgiften 
fastställs. Arbetet med att ta fram en ny finanspolicy har skett parallellt. I 
samband med att den nya finanspolicyn fastställs kommer skrivningen i 
borgensprinciperna om finanspolicyn kompletteras med en belsutsparagraf.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet berör primärt inte barns rättigheter. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Det blir en mer aktuell och verklighetsbaserad värdering av 
borgensavgiften. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 67/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Borgensprinciper för Tierps kommun 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Ekonomichefer kommunens bolag 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-06-16  
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§ 67 
Dnr 2021/593    
 
Borgensprinciper  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa nya borgensprinciper att gälla från och med 2021-09-30, samt  
 
att nuvarande borgensprinciper §125, KS 2011/441, upphör att gälla. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Borgensprinciperna ska revideras varje mandatperiod, senaste revideringen 
gjordes 2011. Det som är gulmarkerat i dokumentet är förslag på tillägg 
eller förändring. Tierps kommun följer SKR:s (Sveriges kommuner och 
regioners) rekommendationer angående hur och när borgensavgiften 
fastställs. Arbetet med att ta fram en ny finanspolicy har skett parallellt. I 
samband med att den nya finanspolicyn fastställs kommer skrivningen i 
borgensprinciperna om finanspolicyn kompletteras med en belsutsparagraf.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet berör primärt inte barns rättigheter. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Det blir en mer aktuell och verklighetsbaserad värdering av 
borgensavgiften. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Borgensprinciper för Tierps kommun 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Ekonomichefer kommunens bolag 
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 Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-06-09 KS 2021/593
  

  
   
  
    

 
 
Borgensprinciper 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa nya borgensprinciper att gälla från och med 2021-09-30, samt  
 
att nuvarande borgensprinciper §125, KS 2011/441, upphör att gälla. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Borgensprinciperna ska revideras varje mandatperiod, senaste revideringen 
gjordes 2011. Det som är gulmarkerat i dokumentet är förslag på tillägg 
eller förändring. Tierps kommun följer SKR:s (Sveriges kommuner och 
regioners) rekommendationer angående hur och när borgensavgiften 
fastställs. Arbetet med att ta fram en ny finanspolicy har skett parallellt. I 
samband med att den nya finanspolicyn fastställs kommer skrivningen i 
borgensprinciperna om finanspolicyn kompletteras med en belsutsparagraf.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet berör primärt inte barns rättigheter. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Det blir en mer aktuell och verklighetsbaserad värdering av 
borgensavgiften. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Borgensprinciper för Tierps kommun 

 
Beslutet skickas till  

 Ekonomienheten 
 Ekonomichefer kommunens bolag 

 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Ekonomienheten
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Inledning 

Bakgrund och syfte 
Kommunala borgensåtaganden syftar till att underlätta upplåning för en tredje part 
som bedriver verksamhet som är av intresse för kommunen och dess medborgare 
enligt de prioriteringar som finns i andra styrdokument. 

Omfattning 
Tierp kommuns rätt att teckna borgen begränsas till att endast gälla investeringar 
och eventuella pensionsåtaganden i kommunala bolag och eventuella stiftelser.  
 
För föreningar och företag som i övrigt uppfyller kriterierna för borgen begränsas 
borgenstecknandet till att gälla endast investeringar.  
 
Dessa regler gäller dock inte eventuell borgen i samband med bostadssociala 
kontrakt. 

Principer för borgen 

Målsättning 
 
Kommunens målsättning ska vara att successivt reducera det totala befintliga 
borgensbeloppet. Restriktivitet krävs dessutom vid nya borgensbeslut. Med 
undantag för kommunens egna bolag ska en begränsning av borgensbeloppet 
storlek vara att det kommunala borgensengagemanget tillsammans med av bolaget 
(ev. föreningen) ställda panter endast svarar mot en andel av marknadsvärdet som 
anses mindre riskfyllt. 

Beslut i borgensärenden 
Enligt Finanspolicy för Tierps kommun, fastställd av kommunfullmäktige den XX 
beslutar kommunstyrelsen inom ramen för kommunfullmäktiges delegation om 
borgen. 

Borgensbegrepp 
De två vanligaste borgensvarianterna är enkel borgen och proprieborgen. Vid 
enkel borgen är borgensmannen förpliktigad att betala ”det gäldenären ej gällda 
gitter” (HB 10:8). Enlig denna lags huvudregel ska borgenären (långivaren) i första 
hand söka få ut betalningen av huvudgäldenären (låntagaren) med anlitande av de 
tvångsåtgärder som står honom till buds, som t.ex. utmätning och konkurs. Först om 
långivaren misslyckats med detta inträder borgensmannens betalningsskyldighet. 
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Vid proprieborgen ingår borgensmannen borgen med förbindelsen ”såsom för egen 
skuld”. Borgensmannen ikläder sig här primärt ansvaret för låntagarens skuld, d.v.s. 
långivaren får vid denna typ av borgen söka vem han vill, låntagaren eller 
borgensmannen. Vanligtvis är det borgensmannen som sökes i första rummet. 

Typ av borgen 
Med undantag för kommunens egna bolag ska Tierps kommun enbart ingå enkel 
borgen. Redan ingångna avtal (med andra än kommunens egna  bolag) om 
proprieborgen ska, när möjligheten ges, förändras till enkel borgen. 

Tidsbegränsning 
Både nya och redan ingångna borgensförbindelser som på nytt aktualiseras, ska 
tidsbegränsas till maximalt 10 år. Detta innebär t.ex. att redan ingångna 
borgensförbindelser av typ generell proprieborgen ska, när ärendet på nytt 
aktualiseras förändras till enkel borgen som tidsbegränsas till 6 år. Detta gäller dock 
inte kommunens egna bolag. Borgensbeloppet ska dessutom prövas årligen utifrån 
bl.a. amorteringstakt och investeringsbehov i samband med budgetens fastställande. 
Före borgenspåskrift ska lånens amorteringsplaner redovisas till kommunen. 

Riskbedömning 
Vid nya borgensförbindelser ska riskbedömningen utgöra en viktig del i 
beslutsunderlaget. Detta bör även gälla vid förändring av redan ingångna 
engagemang. Underlag till beslut ska inkludera bedömningar av den presumtiva 
låntagaren samt av hur stor påverkan det eventuella åtagandet kan få för 
kommunens ekonomi vid inlösen av borgen. För att möjliggöra riskbedömningar 
ska krav ställas på god redovisningssed hos låntagaren. 

Säkerheter för att minska kommunens risk 
Borgen ingås i normalfallet endast för kommunens egna bolag. När det gäller ev. 
borgen för övriga juridiska personer ska kommunen ha pantbrev i fast egendom 
eller i undantagsfall företagsinteckning. Kommunen kan i undantagsfall bevilja 
borgen utan pantbrev om verksamheten bedöms vara av särskilt intresse för 
kommunen och dess medborgare och drivs utan vinstsyfte. Vid säkerhet i form av 
pantbrev ska, när så är möjligt, bästa förmånsläge jämfört med andra förmånstagare 
tas i anspråk. Vid kommunal borgen ska kommunen som borgensman ha tillgång 
till låntagarens löpande redovisning, årsrapporter, resultat- och balansräkning samt 
verksamhetsberättelser. Kommunen ska också som borgensman ha möjlighet att 
representeras i respektive låntagares beslutande organ. Kommunen förbehåller sig 
också rätten att utse en kommunal revisor för att revidera låntagarens räkenskaper. 

Borgensavgifter 
Avgifter ska tas ut för kommunala borgensengagemang. Avgiften motiveras bl.a. av 
att kommunen står för en risk som vid inlösen ska finansieras samt av de 
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administrativa kostnader som föreligger så länge engagemanget fortgår. 
Borgensavgiften ska vara marknadsmässig och ska  fastställas individuellt för varje 
kredit vid borgenstecknandet. Följande tillvägagångssätt rekommenderas för 
fastställande av borgensavgifter för nya krediter:  

 Bedöm och dokumentera bolagets alternativa kreditmarginal utan borgen i 
samband med upphandlingen.  

 Fastställ borgensavgiften på krediten. 
 Komplettera sammanställningen löpande med nya krediters borgensavgifter. 

Översyn av borgensprinciper 
Dessa principer ska revideras vid behov dock senast varje mandatperiod. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2021-06-23  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 167 
Dnr 2021/631    
 
Översyn av befintlig utskottsstruktur och ersättningsreglemente 
för förtroendevalda  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att ge kommunfullmäktiges presidium i uppdrag att leda arbetet i att göra en 
översyn över befintlig utskottsstruktur under kommunstyrelsen samt den 
befintliga politiska organisationen i övrigt och föreslå ändringar i 
kommunstyrelsens och andra relevanta reglementen,  
 
att ge kommunfullmäktiges presidium i uppdrag att leda arbetet i att göra en 
översyn över ersättningsreglementet till förtroendevalda, samt 
 
att kommunfullmäktiges presidium återkommer med förslag till beslut för 
behandling i kommunfullmäktige senast våren 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inför varje mandatperiod ska beslut om nytt ersättningsreglemente tas fram 
som är adekvat utifrån den politiska organisationen. Ärendet avser översyn 
av kommunstyrelsens/nämndens utskottsstruktur samt den befintliga 
politiska organisationen i övrigt, ersättningsreglemente till förtroendevalda 
samt reglementet för kommunstyrelsen inför mandatperioden 2023 – 2026. 
 
Eventuella förändringar i kommunstyrelsens/nämndens utskottsstruktur är 
avhängigt ersättningsreglementet. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslås leda arbetet i att inhämta 
synpunkter av gruppledare hos de politiska partierna som finns 
representerade i Tierps kommunfullmäktige för att få till en bred 
parlamentarisk utredning. 
 
Barnrättskonsekvenser 
En översyn som leder till förbättringar i det demokratiska beslutsfattandet 
inom kommunstyrelsen/nämndarbetet påverkar barn positivt om det ger en 
mer ändamålsenlig berednings- och beslutsstruktur i de frågor som berör 
barn och unga samt deras familjesituationer. 
 
 
 
 

50



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2021-06-23  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Det parlamentariska arbetet kopplat till detta beslut för gruppledare i 
kommunfullmäktige anses ingå i gruppledararvodet och ytterligare 
ersättning utgår därför ej. För kommunfullmäktiges presidium utgår 
mötesarvode enligt gällande ersättningsreglemente för förtroendevalda. 
 
Beslutet skickas till 

 Helena Carlsson, t.f. kommundirektör 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-06-22 KS 2021/631
  

  
   
  
    

 
 
Översyn av befintlig utskottsstruktur och 
ersättningsreglemente för förtroendevalda 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att ge kommunfullmäktiges presidium i uppdrag att leda arbetet i att göra 
en översyn över befintlig utskottsstruktur under kommunstyrelsen samt den 
befintliga politiska organisationen i övrigt och föreslå ändringar i 
kommunstyrelsens och andra relevanta reglementen,  
 
att ge kommunfullmäktiges presidium i uppdrag att leda arbetet i att göra 
en översyn över ersättningsreglementet till förtroendevalda, samt 
 
att kommunfullmäktiges presidium återkommer med förslag till beslut för 
behandling i kommunfullmäktige senast våren 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inför varje mandatperiod ska beslut om nytt ersättningsreglemente tas fram 
som är adekvat utifrån den politiska organisationen. Ärendet avser översyn 
av kommunstyrelsens/nämndens utskottsstruktur samt den befintliga 
politiska organisationen i övrigt, ersättningsreglemente till förtroendevalda 
samt reglementet för kommunstyrelsen inför mandatperioden 2023 – 2026. 
 
Eventuella förändringar i kommunstyrelsens/nämndens utskottsstruktur är 
avhängigt ersättningsreglementet. 
 
Kommunfullmäktiges presidium föreslås leda arbetet i att inhämta 
synpunkter av gruppledare hos de politiska partierna som finns 
representerade i Tierps kommunfullmäktige för att få till en bred 
parlamentarisk utredning. 
 
Barnrättskonsekvenser 
En översyn som leder till förbättringar i det demokratiska beslutsfattandet 
inom kommunstyrelsen/nämndarbetet påverkar barn positivt om det ger en 
mer ändamålsenlig berednings- och beslutsstruktur i de frågor som berör 
barn och unga samt deras familjesituationer. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Det parlamentariska arbetet kopplat till detta beslut för gruppledare i 
kommunfullmäktige anses ingå i gruppledararvodet och ytterligare 
ersättning utgår därför ej. För kommunfullmäktiges presidium utgår 
mötesarvode enligt gällande ersättningsreglemente för förtroendevalda. 
  
Beslutet skickas till  

 Helena Carlsson, t.f. kommundirektör 
 
 
I tjänsten  
 
Namn  
Titel 
Enhet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2021-09-07  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2021-09-07  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

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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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-08-24 KS 2021/732
  

  
   
  
    

 
 
Slutrapport för uppdrag att utreda utökad sysselsättning inom 
daglig verksamhet 
 
Förslag till 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. 
 
Beräknat på det antal personer som idag önskar daglig verksamhet 40 
timmar per vecka kommer personalkostnaderna öka med 1,1 mnkr samt 
ökad kostnad för habiliteringsersättning med 82 800 kr kronor per år. 
Tillkommer fler personer kan kostnaderna rymmas inom ramen av 
heltidsresan. 
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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 
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.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Slutrapport Utökad sysselsättning för deltagare inom daglig 

verksamhet 
 
Beslutet skickas till  

 Verksamhetschef vård och omsorg  
 
 
I tjänsten  
 
Ulrica Stjerngren 
Verksamhetschef 
Vård och omsorg 
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Slutrapport

Utökad sysselsättning för 
deltagare inom daglig verksamhet

Verksamhetsområde Handläggare
Vård och omsorg Jenny Hedberg
815 80 Tierp Verksamhetsutvecklare
Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: 0293-21 85 89
Telefon: 0293-21 80 00 Epost: jenny.hedberg@tierp.se

Utredningsrapport

2021-MM-DD
Dnr. KS 2018/450
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Inledning 
Daglig verksamhet är en insats enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Insatsen vänder sig till personer som omfattas av 
personkrets 1 och 2 enligt 1 § LSS. Den enskilde ansöker om insatsen hos 
kommunens biståndshandläggare. För att beviljas daglig verksamhet ska den 
enskilde vara i yrkesverksam ålder och inte förvärvsarbeta eller utbilda sig. Syftet är 
att erbjuda en meningsfull sysselsättning. Daglig verksamhet kan utformas på olika 
sätt. Liksom för övriga insatser enligt LSS ska daglig verksamhet anpassas till den 
enskildes individuella behov och tillförsäkra deltagaren goda levnadsvillkor. 
Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 
samhällslivet. 

Bakgrund 
Sedan mitten av 00-talet har heltid inom daglig verksamhet varit 30 timmar per 
vecka efter politiskt beslut. Arbetstiden är för majoriteten av brukarna är förlagd 
mellan 9-15 vardagar, det vill säga sex timmar per dag inklusive lunch. Några 
verksamheter inom butik och caféverksamhet har öppet längre.  
 
Kommunstyrelsen (KS) beslutade i maj 2018 att ge Vård och omsorg uppdrag att 
utreda möjlighet och konsekvenser av att verkställa/erbjuda åtta timmars dag för 
brukare inom daglig verksamhet. För att kunna tillmötesgå de kunder som har 
önskemål om 40-timmars vecka krävs att verksamheten bemannas på andra tider än 
vad den gör idag. 
 
En delrapport presenterades för KS våren 2019. Kvintetten yrkade på att uppdraget 
skulle avbrytas mot bakgrund av det ansträngda ekonomiska läget. Den samlade 
oppositionen röstade för att utredningen skulle gå vidare, vilket innebar att 
oppositionen fick majoritet och utredningen fortsatte med enlighet med tidigare 
beslut. 
 
Frågeställningarna som utredningen skulle besvara var: 

 Ska alla verksamheter erbjuda åtta timmar per dag?  
 Ska de verksamheter som är ”arbetsförberedande” prioriteras? 
 Ska besluten utformas mer efter verkligt behov? Hur jobbar vi med 

uppföljning och omprövning? 
 Hur påverkas transporter? Avtal med taxi etc. 
 Hur påverkas bemanningsbehovet på boenden och personlig assistans? 
 Kostnader för ökad bemanning/fler grupper inom daglig verksamhet. 

Syfte 
Syftet med denna rapport är att ge ett underlag för ställningstagande om 
heltidsnormen för brukare inom daglig verksamhet ska ändras till 40 timmar per 
vecka.  
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Nuläge 
Cirka 110 personer är beviljade daglig verksamhet enligt LSS. Biståndsbesluten 
utformas i dokumentationssystemet Viva enligt principen heltid 40 timmar/vecka. 
Ett fåtal personer har en mindre omfattning i timmar i sina beslut. Heltidsmåttet i 
dokumentationssystemet stämmer således inte överens med det politiskt fastställda 
heltidsmåttet om 30 timmar per vecka.  
 
Deltagare i daglig verksamhet får 10 kronor per timme i habiliteringsersättning. 
Habiliteringsersättningen utgår från antalet timmar per månad deltagaren har varit 
närvarande.  

Kartläggning 

Enkät 1 
I november och december 2019 delades en enkät ut till samtliga brukare som 
beviljats daglig verksamhet. Enkäten hade, utöver frågor om respondentens namn 
och vem som besvarade enkäten, två frågor samt tre följdfrågor om brukaren 
svarade ja på fråga 2;  
 

 På vilken arbetsplats jobbar du idag? 
 Vill du jobba 8 timmar per dag?  

Om du vill jobba åtta timmar per dag svara även på dessa frågor. 
o Hur många dagar per vecka vill du jobba 8 timmar? 
o På vilken arbetsplats vill du jobba? 
o Kan du tänka dig att jobba på olika arbetsplatser samma dag? 

 

Resultat av enkät 1 

Av resultatet framgår att 41 av 77 svarande vill jobba åtta timmar per dag. Av dessa 
41 är ungefär hälften intresserade av att jobba åtta timmar fem dagar i veckan, 
resterande svar fördelar sig mellan 1-4 dagar per vecka. En klar majoritet vill jobba 
åtta timmar per dag på sin nuvarande arbetsplats (28 av 40). Ett fåtal personer kan 
tänka sig att vara på flera arbetsplatser samma dag.  
 
När resultatet av enkäten sammanställts i januari 2020 skulle verksamheten gå 
vidare med att se över vilka konsekvenser en utökad arbetstid skulle få på 
angränsade verksamheter (bostad med särskild service och personlig assistans) samt 
resor till och från daglig verksamhet utifrån de individuella svaren. Samtidigt skulle 
en mer flexibel modell för medarbetares arbetstid/rätt till heltid implementeras, där 
medarbetare kan lägga sin arbetstid på fler arbetsplatser. En noggrann 
genomlysning och konsekvensbeskrivning för både individen och verksamheten är 
nödvändig för att kunna göra en korrekt fördelning av resurser mellan 
verksamheter.  
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Uppföljande enkät  
I april 2021 gjorde verksamheten en uppföljande enkät riktad till de 21 personer 
som tidigare svarat att de vill jobba 40 timmar per vecka. Denna enkät har således 
inte gått ut till alla deltagare inom daglig verksamhet. Detta för att se om 
önskemålet kvarstår. En kompletterande fråga lades till gällande önskemål om 
arbetstider. Av 21 tillfrågade har 16 personer svarat på den uppföljande enkäten.  

Resultat uppföljande enkät 

Av de 16 som besvarat enkäten har tolv personer svarat att de fortfarande vill jobba 
åtta timmar per dag, fem dagar per vecka. 13 av de svarande vill vara på sin 
nuvarande arbetsplats och tre vill vara på olika arbetsplatser.  
 
Samtliga svarande har angivit att de vill ha samma arbetstid varje dag. De 
arbetstider som önskats är; 8-16 och 9-17 som är 8 timmar per dag, resterande 
önskemål är 8-15, 9-14.30, 9-15, 10-14.30, 12.05-12.10. Det finns en risk att frågan 
har feltolkats och att den svarande angivit sin nuvarande arbetstid.  
 
Tre personer som tillkommit efter november 2019 har besvarat enkäten om de vill 
jobba åtta timmar per dag. Samtliga vill detta och de vill vara på nuvarande 
arbetsplats och ha samma arbetstider varje dag. De har inte angivit önskemål om 
arbetstider. 
 

Heltidsresan 
Inom ramen för heltidsresan ska alla medarbetare erbjudas önskad 
sysselsättningsgrad med heltid som norm. Inom daglig verksamhet innebär det en 
utökning med 4,2 årsarbetare om samtliga 29 medarbetare önskar heltid. Kostnaden 
för detta innebär 1,9 mnkr.  
  
Daglig verksamhet har idag få timvikarier, medarbetarna roterar mellan 
arbetsplatser och täcker upp för varandra vid frånvaro.  
 
Vid den beräkning som gjordes i samband med delrapport av gällande uppdrag 
framkom att 2,3 fler årsarbetare behövdes för att tillgodose önskemålet om heltid 
hos de brukare som önskade detta. Kostnaden för detta blir drygt 1,1 mnkr. 

Beslut om daglig verksamhet 
I de frågeställningar som utredningen skulle besvara ingick om beslut om daglig 
verksamhet skulle utformas mer efter verkligt behov. Biståndshandläggarens 
utredning om daglig verksamhet baseras på individens behov i centrum (IBiC), en 
strukturerad modell för både handläggare och utförare som ger stöd för att 
tillsammans med brukaren formulera nuläge och mål med fokus på de individuella 
behoven. IBIC ger dels stöd för gemensam syn på hur människan fungerar i det 
dagliga livet, och dels stöd för både handläggare och utförare att beskriva och 
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dokumentera uppgifter om brukarens resurser, behov, mål och resultat med ett 
gemensamt språk.  
 
Det finns idag inte personellt utrymme för biståndshandläggarna att bedöma 
lämplig omfattning av insatsen i antalet timmar eller dagar per vecka. Det finns en 
farhåga att detta skulle leda till frekventa omfattningsförändringar som därmed 
skulle kräva en ny utredning och beslut från handläggaren. En kontinuerlig 
utveckling av samarbetet mellan handläggare och utförare fortsätter.  

Stöd i bedömningen av omfattning av daglig verksamhet 
Utifrån den enskildes funktionsnedsättning och mående kan ork och vilja att komma 
till daglig verksamhet variera. Det behövs en öppen dialog med den enskilde om 
hur daglig verksamhet kan underlätta för att det ska vara möjligt att återgå till arbete 
eller öka sin närvaro.  
 
Som stöd i bedömningen av hur mycket den enskilde önskar och kan delta i daglig 
verksamhet har verksamheten tagit fram en rutin. Syftet med rutinen är att den ska 
fungera som ett stöd i bedömningen av i vilken omfattning den enskilde kan delta i 
daglig verksamhet samt hur verksamheten ska jobba för att förhindra långvarig 
frånvaro. Bedömningen ska ske i dialog med den enskilde och teamet 
(arbetshandledare, legitimerad personal, enhetschef och i förekommande fall 
boendeassistent/kontaktman på boendet). Daglig verksamhet får genom detta 
arbetssätt en mer aktiv roll och är den som ska ta initiativ till dialogen. Tidigare har 
bedömningen i stor utsträckning gjorts av boendet.  

Förväntansdokument 
För att det ska bli tydligt vilka förväntningar den enskilde kan ha på verksamheten 
och vad som förväntas av den enskilde på respektive arbetsplats inom daglig 
verksamhet ska så kallade förväntansdokument tas fram. Detta arbete pågår vår-
sommar 2021. Syftet är att göra det enklare för den enskilde att välja arbetsplats 
utifrån dennes mål med insatsen.  

Transporter 
Av de brukare som önskat arbeta 40 timmar per vecka är det ingen som reser med 
taxi. Arbetstiderna på daglig verksamhet och avtalet med entreprenören om 
samhällsbetalda resor är båda anpassade efter övriga tider då denna typ av resor 
sker, till exempel skolskjuts. Nuvarande avtal löper ut 30 juni 2022.  

Slutsatser, avslutande kommentarer och 
rekommendationer 
Utredningen fick liksom stora delar av övrigt utvecklingsarbete sättas på paus när 
corona svepte in över Sverige. På grund av rådande restriktioner bör inte personal 
arbeta på fler enheter samtidigt. Flera av brukarna har själva valt att stanna hemma 
från daglig verksamhet på grund av oro för smitta. Verksamheten ställde även om 
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från slutet av april till början av oktober 2020. Flera arbetsplatser stängdes och 
brukarna erbjöds individuella lösningar med utgångspunkt från hemmet för att ändå 
få sysselsättning tillsammans med personal från daglig verksamhet. Även om 
arbetsplatserna har öppnat upp på ett anpassat och smittsäkert sätt väljer några 
brukare att vara hemma. Det har även i perioder varit något högre sjukfrånvaro 
bland personalen. Under dessa förutsättningar har inte utredningen kunna slutföras 
som planerat. 
 
Utredningen hade ett antal frågor att besvara. Utredningens slutsats är att knappt en 
femtedel av brukarna inom daglig verksamhet vill jobba 40 timmar per vecka. 
Dessa personer har sin sysselsättning vid olika arbetsplatser, men samtliga har 
inriktning service eller produktion. Om möjligheten till 40-timmars vecka ska 
införas bör dessa inriktningar prioriteras.  
 
Transport med taxi eller bemanning på bostad med särskild service påverkas inte i 
någon större grad utifrån de önskemål och individer som i dagsläget önskar utökad 
sysselsättning.  
 
De aktiviteter som genomförts under utredningens gång kring utformning av beslut, 
den enskildes mål och önskemål ger goda förutsättningar för att på ett bättre sätt 
kunna möta den enskildes behov. Genom att tillämpa ett teambaserat arbetssätt, där 
brukaren är en naturlig del i teamet, kan omfattningen i daglig verksamhet vara 
flexibel och anpassas utan att beslut om insatsen behöver ändras.  
 
För att utökad sysselsättning till 40 timmar per vecka ska kunna genomföras behövs 
en utökning av antalet årsarbetare. Det ryms inte inom nuvarande budgetram. Dock 
finns en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och 
Kommunal om rätt till önskad sysselsättningsgrad med heltid som norm 
(heltidsresan). Detta innebär att antalet årsarbetare kommer att öka då fler väljer att 
arbeta heltid.  
 
Utöver kostnaden för utökad arbetstid för medarbetarna kommer kostnaden för 
habiliteringsersättningen att öka om antalet timmar på daglig verksamhet utökas. I 
dagsläget är det 19 personer som vill ha daglig verksamhet 40 timmar per vecka. 
Den totala kostnaden för att utöka verksamheten för dessa 19 personer beräknas till 
1,1 mnkr i personalkostnader samt 82 800 kr kronor för habiliteringsersättning per 
år. Tillkommer fler personer kan kostnaderna öka ytterligare. Kostnaden kommer 
då att rymmas inom ramen för heltidsresan.  
 
Utredningens slutsats är att brukare inom daglig verksamhet bör få möjlighet att 
jobba 40 timmar i veckan. Tierps kommun skulle på så sätt bättre uppfylla 
intentionerna i LSS; jämlika levnadsvillkor, kunna leva som andra och att fullt ut 
delta i samhällslivet.  
 
Utredningen rekommenderar att möjlighet till sysselsättning 40 timmar i veckan i 
en första fas erbjuds i daglig verksamhet med inriktning service och produktion. 
Detta under förutsättning att medel tillförs verksamheten i kommande budget. 
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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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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-08-24 KS 2021/60
  

  
   
  
    

 
 
Redovisning av ej besvarade motioner 
 
Förslag till 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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I tjänsten  
 
Maria Ekstrand 
Nämndsekreterare 
Ledningsstöd 
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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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§ 106 
Dnr EDP 2020-1238    
 
Beslut och skötselplan för Iggelbo naturreservat  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2021-08-24  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

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  

 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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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-08-09 EDP TK-2020-1238
  

  
   
  
    

 
 
Beslut och skötselplan för Iggelbo naturreservat 
 
Förslag till beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
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 
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och hotar områdets naturvärden kopplade till lövrik skog. 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. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
När det nya reservatsbeslutet vunnit laga kraft finns det ett stort behov av 
skötsel i området. Delar av den skötsel som behöver ske i närtid är 
finansierad via ett LONA-projekt som kommunen sökt tillsammans med en 
lokal förening. Reservatet behöver dock löpande skötsel för att områdets 
frilufts- och naturvärden ska bevaras. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Beslut för naturreservatet Iggelbo 
 Skötselplan för naturreservatet Iggelbo 
 Kartor 

o A. Beslutskarta, skala 1:10 000 
o B. Översiktskarta, skala 1:100 000 
o C. Skötselområdeskarta  
o D. Karta över friluftsanordningar 
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Beslutet skickas till  
 Medborgakansliet för expediering enligt sändlista 

 
 
 
I tjänsten  
 
Maria Berg   Taija Lindfors 
Naturvårdshandläggare  Kommunekolog 
Planering och myndighet  Planering och myndighet
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Dokumentnamn 

Beslut    Datum Diarienummer 

2021-08-09 EDP 2020-1238-14
  

  
   
  
    

 
 

BESLUT FÖR 
 

Naturreservatet  
Iggelbo 

 
Tierps kommun 

Uppsala län 
 
 
 

 -  Kommunens beslut  
 
 -  Syftet med naturreservatet 
  
 -  Skälen till beslutet 
 
 -  Beskrivning av naturreservatet 
 
 -  Administrativa data 
 

-  Kommunens bedömning 
 
  -  Reservatsföreskrifter 
 
 -  Ärendets beredning 
 
 -  Upplysningar 
 
 -  Bilagor 
 
 -  Sändlista  
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Bildande av naturreservatet Iggelbo i Tierps 
kommun  
 
BESLUT      
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. 
 
Tierps kommun förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken det område 
som markerats på bifogad karta, bilaga A, som naturreservat och de 
gränser som slutligen utmärks i fält. 
 
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. 
 
Tierps kommun fastställer i enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. bifogad skötselplan, bilaga 1, för 
naturreservatets långsiktiga vård. 
 
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”. 
 
Beslutet ska kungöras på Tierps kommuns digitala anslagstavla. 
Kungörelse ska även införas i ortstidningarna Upsala Nya Tidning, 
Arbetarbladet och Lokaltidningen Norra Uppland.  
 
SYFTET MED NATURRESERVATET  
Syftet med naturreservatet är att bevara och vårda en mosaik av olika 
naturtyper i en varierad löv-, barr- och blandskog samt dess livsmiljöer för 
skyddsvärda arter. Syftet är även att tillgodose behovet av områden för 
friluftslivet.  
 
Det preciserade syftet med naturreservatet Iggelbo är att: 

 Bevara och främja naturvärden som är knutna till lövskog och äldre 
lövrik barr- och blandskog, 

 vårda och bevara kulturhistoriskt intressanta miljöer, 
 allmänhetens möjlighet att uppleva områdets natur underlättas, 
 bevara biologisk mångfald och att förutsättningarna ska vara goda 

för en långsiktig överlevnad av de krävande och hotade arter som 
finns i området,  
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 bidra till att gynnsam bevarandestatus uppnås i den biogeografiska 
regionen för utpekade naturtyper och arter enligt art- och 
habitatdirektivet, 

 inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer 
bevara ett för allmänheten intressant besöksområde som stimulerar 
till natur- och kulturupplevelser, fågelskådning och ett aktivt 
friluftsliv. 

 
Syftet ska uppnås genom att områdesskyddet och dess förvaltning bidrar 
till att bevara och utveckla områdets naturvärden, både i form av 
artdiversitet och olika naturtyper. Området bevaras genom föreskrifter som 
förhindrar exploatering och Ängen samt Jätteåkrarna hävdas årligen. 
Fornlämningar bevaras och fågelskär röjs vid behov.  
 
En hög lövandel ska vidmakthållas och en varierad åldersstruktur av både 
löv- och barrträd med en hög maximal trädålder, samt döda stående och 
liggande träd i olika nedbrytningsstadier, ska eftersträvas.  
 
Åtgärder vidtas för att underlätta allmänhetens friluftsliv och lättillgänglig 
information ska finnas för besökare. Friluftsanordningar underhålls och 
utvecklas. Naturvärden inventeras, följs upp och resultatet förmedlas 
genom informationsinsatser. 
 
SKÄLEN TILL BESLUTET  
När naturreservatet Iggelbo bildades år 1992 var syftet med naturreservatet 
att främja friluftslivet och låta besökarna se vad som händer med olika 
naturtyper när de får utvecklas fritt. Syftet var även att tillgodose behovet 
av områden tillgängliga för friluftslivet samt att det gamla 
odlingslandskapet skulle bevaras. Därför förbjöds alla skogsbruksåtgärder i 
naturreservatet med undantag för siktröjningar på Förnäset och 
Hällholmen, röjning i brynen kring Jätteåkrarna och Ängen, röjning kring 
ekarna på Förnäset samt öppethållande av stigar. Drivande i 
reservatsbildningen var den lokala Naturskyddsföreningen. 
 
År 2003 upptäcktes ett gravfält från järnåldern inom naturreservatet, vilket 
aktualiserade behovet av att revidera beslutet. Träd som växer i och i 
närheten av gravarna riskerar att ställa till med stora skador om de faller så 
att rötterna rycks med. Hela området har även en lång historia som ett 
brukat landskap med slåtter av våtmarker och ängar, små insprängda åkrar 
och skogsbete. Ända in på 1900-talet brukades våtmarkerna och ängarna i 
reservatet och djur gick på skogen. 
 
I naturreservatet fanns tidigare en stuga, Sjöstugan, som i beslutet från 
1992 hade rätt att uppföra stängsel runt sin tomt. Stugan nämns både i 
beslutstexten och i föreskrifterna. Sjöstugans ägarförhållanden utreddes 
och stugan revs 2004, därmed kan stugan strykas från beslutstext och 
föreskrifter. 
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Landskapet runt Tämnaren är mycket lövrikt. Området har därför kommit 
att bli 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. 
Dessutom behöver reservatet utökas till att omfatta de öar som ägs av 
Tierps kommun i sjön Tämnaren. Detta aktualiserar behovet av ett nytt 
beslut och skötselplan för reservatet ytterligare.  
 
Ett förslag till ändrat reservatsbeslut och skötselplan remitterades redan år 
2007, men kunde inte gå till beslut då det framkom att ägarförhållandena 
för några av öarna i sjön Tämnaren var oklara. År 2010 kom Lantmäteriet 
fram till att såväl öarna som vattnet utanför fastigheten Iggelbo 2:30 tillhör 
Tierps kommun. 
 
Prioriterade bevarandevärden  
De prioriterade bevarandevärdena består främst av höga biologiska värden, 
samt värden kopplade till friluftslivet. De biologiska värdena är i Iggelbo 
naturreservat främst knutna till områdets lövrikedom, sumpskogar, 
mosaiken av naturtyper samt avsaknaden av spår från det moderna 
jordbruket. Genom att Iggelbo ligger vid den biologiska norrlandsgränsen 
finns här både arter från norr och söder. 
 
Reservatet bedöms ha mycket höga värden för friluftslivet då det ger 
besökaren möjlighet att uppleva en mosaik av olika naturtyper på en liten 
yta. Hällholmen och Förnäset bjuder på en fin utsikt över sjön och 
möjligheterna för fågelskådning är bra på sommarhalvåret. På vintern 
bjuder sjön in till turer på långfärdsskridskor.  
 
Följande arter är prioriterade för eventuella bevarandeinsatser: arter som 
omfattas av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter och som 
förekommer i reservatet samt rördrom och samtliga hackspettsarter. 
 
Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos 
Kornknarr Crex crex 
Skräntärna Sterna caspia 
Ortolansparv Emberiza hortulana  
Mindre hackspett Dendrocopos minor  
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 
Gråspett Picus canus 
Spillkråka Drycopus martius 
Göktyta  Jynx torquilla  
Rördrom  Botaurus stellaris 
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Följande naturtyper enligt Natura 2000 som återfinns inom reservatet är 
prioriterade enligt EU:s art- och habitatdirektiv: 
 
9010 Västlig taiga 
9080 Lövsumpskogar av fennoskandisk typ 
91E0 Alluviala lövskogar som tidvis är översvämmade 
 
Upphävande av tidigare beslut 
Naturreservatet Iggelbo bildades den 1992-06-02. Beslutet om att bilda 
naturreservatet fattades med stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822). Enligt 
4 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken ska föreskrifter som 
meddelats med stöd av naturvårdslagen, och som gällde vid miljöbalkens 
ikraftträdande, anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i 
miljöbalken, dvs. 7 kap. 5-6 och 30 §§. 
 
Kommunen får helt eller delvis upphäva beslut som den har meddelat 
enligt 7 kap. 4-6 §§ miljöbalken om det finns synnerliga skäl. Detta 
framgår av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken. För att upphäva eller 
ändra ordningsföreskrifter beslutade enligt 7 kap. 30 § miljöbalken krävs 
inte synnerliga skäl. Kommunen anser att syfte och föreskrifter i 
beslutet från 1992 behöver uppdateras för att stärka områdets prioriterade 
bevarandevärden och ge reservatsområdet ett ändamålsenligt skydd.  
 
Mot bakgrund av ovanstående bedömer kommunen att synnerliga skäl 
finns för att med stöd av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken upphäva 
gällande beslut om bildande av naturreservat, daterat 1992-06-02  (§ 
172/1992) och ersätta detta med föreliggande beslut. 
 
Ändring av tidigare föreskrifter 
Ändringarna av reservatsföreskrifterna, listade nedan, syftar till att stärka 
områdesskyddet för att bättre bevara naturreservatets naturvärden samt för 
att öka dess värden för friluftslivet. 
 
När det gäller föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken (A-föreskrifter) har 
följande ändringar gjorts: 
 

 Det ska vara tillåtet att framföra motordrivet fordon på land i 
samband med reservatets skötsel samt för att forsla ut nedlagt vilt. 

 Skogsvårdsåtgärder som utförs på uppdrag av förvaltaren och som 
behövs för att tillgodose syftet med reservatet tillåts nu.  

 Kontrollerad etablering av hotade arter, vars närvaro inte bedöms 
påverka reservatets bevarandevärden negativt, tillåts nu. 

 Det ska vara förbjudet att bedriva vattenbruk för odling av djur eller 
växter. 

 Skyddsjakt på arter som hotar reservatets skyddsvärda arter och 
bevarandevärden, efter samråd med kommunen, tillåts nu. 
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 Det ska med kommunens tillstånd gå att uppföra stängsel för 
inhägnad av betesdjur, samt för att stänga ute djur som orsakar 
skada på skyddsvärda växter, svampar och lavar, 

 Det ska med kommunens tillstånd vara tillåtet att upplåta mark för 
tävlings- eller övningsändamål samt för naturturism, förutsatt att 
verksamheten inte har en negativ effekt på reservatet och dess arter. 

  
När det gäller föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken (B-föreskrifter) har 
flera punkter lagts till. Ägare och innehavare av särskild rätt ska nu tåla: 
 

 åtgärder för att främja biologisk mångfald, så som åtgärder mot 
mink för att gynna häckande sjöfåglar. Åtgärder till stöd för hotade 
eller sällsynta arter får utföras. 

 undersökningar av djur-, växt- och svamparter och andra 
naturförhållanden. 

 mekanisk bekämpning av invasiva eller för området främmande 
växtarter. 

 vid behov får kommunen för den jakt somt tillåts enligt 
föreskrifterna anlita utomstående jägare. 

 
Vidare har föreskrift B2 ändrats så att ägare och innehavare av särskild rätt 

nu ska tåla att även framtida besökstoaletter i området sköts 
 
Även när det gäller föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken (C-
föreskrifter) har följande ändringar gjorts. 
 

 Det är nu förbjudet att insamla eller föra bort insekter eller andra 
ryggradslösa djur. 

 Det är nu tillåtet att använda stormkök i hela reservatet. Annan typ 
av eldning är fortfarande endast tillåten på av förvaltaren särskilt 
iordningställd plats. 

 Det är nu förbjudet att ställa upp motordrivet fordon, husvagn, 
släpvagn eller liknande med undantag för fordon som ställs på 
parkeringen i max 24 timmar i samband med besök till reservatet. 

 Det är nu tillåtet att tälta i reservatet samt landa med båt, dock max 
24 timmar i följd på samma plats. 

 Det är nu förbjudet att flyga med drönare i reservatet, förutom i 
samband med reservatets skötsel. 

 Det är nu förbjudet att utan kommunens tillstånd använda området 
för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet 
eller motsvarande.  

 
Därutöver har mindre justeringar av både A- och C-föreskrifter gjorts för 
att förtydliga eller modernisera beslutet.  
 
  

80



7 (20) 

 

   

BESKRIVNING AV NATURRESERVATET     
Iggelbo naturreservat ligger vid nordöstra stranden av sjön Tämnaren, 6 
km sydväst om Månkarbo tätort i den naturgeografiska region som är 
benämnd ”skogslandskapet söder om norrlandsgränsen”. 
 
Naturreservatet består av en fastlandsdel samt öarna Lindskär, 
Vantholmarna, Tärnholmarna och Lilla Tärnskäret. Öarna är till stor del 
bevuxna med lövträd, förutom fågelskäret Lilla Tärnskäret. Topografin 
runt Tämnaren är i huvudsak flack men i Iggelboområdet är terrängen 
omväxlande och småkuperad med nivåskillnader uppemot fem meter. 
Berggrunden går ställvis i dagen och hela naturreservatet är väldigt varierat 
och mosaikartat med mängder av olika naturtyper. 
 
Nordöstra delen av naturreservatet består av olikåldrig barr- och blandskog 
med riktigt gamla granar samt ett stort inslag av hassel och ädellöv. På 
Hällholmen och Förnäset dominerar tallen men i övriga delar av 
naturreservatet består trädskiktet av nästan ren lövskog. 
 
I naturreservatet finns två ängar som hävdas årligen genom slåtter; Ängen 
och Jätteåkrarna. Under sommaren 2003 upptäcktes ett 1000-1500 år 
gammalt gravfält sydväst om Jätteåkrarna bestående av minst 35 gravar.  
 
För närmare beskrivning av naturreservatet se skötselplanen, bilaga 1. 
 
ADMINISTRATIVA DATA    
 
Naturreservatets namn: Iggelbo 
 
Kommun: Tierps kommun 
 
Fastigheter: Iggelbo 2:30 samt 12 tillhörande öar. 
 
Markägare: Tierps kommun 
  
Förvaltare: Tierps kommun 
 
Fastighetsanknutna 
rättigheter: Fastigheten ingår i Iggelbovägens 

samfällighetsförening Iggelbo GA:3. En mindre 
väg om ca 300 m från gemensam väg över 
fastigheten Iggelbo 2:31 till parkeringen är en 
förmån för Iggelbo 2:30 som belastar Iggelbo 
2:31. Vägen får vara högst 4 m bred.  Iggelbo 
2:31 har ett servitut som ger rätt till brunn på 
fastigheten Iggelbo 2:30  
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Lägesbeskrivning: Vid sjön Tämnaren ca 6 km sydväst om 
Månkarbo tätort 

 
Gräns: Området har markerats med heldragen linje på  
 bifogad reservatskarta, bilaga A. 
 
Koordinat i rikets  
nät (RT90): x = 66 75 50  ;  y = 15 87 40 
  
Fastighetskarta 
(Ekonomisk karta): 12H 4h och 12 H 5h 
 
Terrängkarta 
(Topografisk karta): 12H NO      
 
Naturgeografisk region: 26. Skogslandskapet söder om norrlandsgränsen 
 
Areal - reservatet: Ca 36,9 ha. 
 
Areal – Natura 2000: Ca 9,8 ha. 
  
Markslag och naturtyp: se skötselplan, bilaga 1 
 
Naturtyper enligt 
Natura 2000: 9010* Västlig taiga 
 9080*  Lövsumpskogar av fennoskandisk typ  

91E0*  Alluviala lövskogar som tidvis är 
översvämmade  

 
Objektnummer: NVR-id  2002545 
  
* Prioriterad naturtyp enligt EU:s art- och habitatdirektiv 
 
KOMMUNENS BEDÖMNINGAR 
 
Beslutets överensstämmelse med övriga åtaganden som berör området  
Kommunen bedömer att reservatsbeslutet ligger väl i linje med länets 
miljökvalitetsmål, strategin för formellt skydd av skog i Uppsala län 
(2006), Hållbarhetslöftena för biologisk mångfald samt övriga åtaganden 
som berör området, så som riksintresseområden enligt 3:e kap. miljöbalken 
(se även ”andra bestämmelser som gäller för området”, sid 17).  
 
Intresseprövning 
Vid avvägning enligt 7 kap 25 § miljöbalken har kommunen funnit att 
föreskrifterna motsvarar behovet av skydd för att syftet ska uppnås. 
Kommunen finner att en ändring av syfte och föreskrifter samt 
fastställande av ny skötselplan för naturreservatet Iggelbo är förenlig med 
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bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken och att den för Tierps kommun 
gällande översiktsplanen inte utgör något hinder för beslutet. 
 
Kommunen bedömer att detta beslut är förenligt med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av markresurserna samt med den för 
området gällande kommunala översiktsplanen. För området finns inte 
någon detaljplan eller områdesbestämmelser. 
 
Kommunen bedömer att inskränkningarna i enskilds rätt att använda mark 
eller vatten inte går längre än som krävs för att syftet med skyddet ska 
tillgodoses.  
 
Naturvärdesbedömningar    
Delar av Iggelbo naturreservat ingår i Natura 2000-området Tämnaren Öst 
enligt miljöbalken (MB) 7 kap 27 §.  
 
Iggelbo naturreservat ingår i nätverket Skyddade Vitryggsskogar för 
bevarandet av den vitryggiga hackspetten. 
 
Reservatets sumpskogar och våtmarkspartier hyser höga naturvärden enligt 
våtmarksinventeringen. 
 
Sjön Tämnaren, och delar av Iggelbo naturreservat, är klassat som 
riksintresse för naturvården (1988) och är därmed skyddat enligt MB 3 kap 
6 §. Motiveringen är bland annat att Tämnaren genom sitt ringa djup och 
stora volym utgör en utpräglad lerslättsjö med stora biologiska värden. 
Sjön är sänkt och har stora igenväxande madområden. Den är en av landets 
förnämsta fågellokaler. 
 
Området ingår i länets naturvårdsprogram från 1987 (objekten 60.112 och 
60.113), som bedöms tillhöra klasserna 1 respektive 2 (högsta naturvärde 
respektive mycket högt naturvärde). Som bevarandevärden anges 
betydelsen av ädellövträd och örtrika lundpartier, strövmöjligheterna, 
utsikten över ett växlande och betydelsefullt landskap samt sjöns fågelliv 
och molluskfauna. 
 
Motiv till att skyddsformen naturreservat har valts 
Iggelbo är skyddat som naturreservat sedan år 1992 och det är rimligt att 
de öar som tillhör kommunens fastighet Iggelbo 2:30 också ingår i 
naturreservatet. Kommunen bedömer att bevarandet av områdets höga 
natur- och friluftsvärden är av allmänt intresse och skyddsformen 
naturreservat enligt miljöbalken har valts för att långsiktigt kunna bevara 
dessa värden. 
 
Miljökvalitetsmål 
Kommunen bedömer att beslutet är förenligt med de av riksdag och 
regering beslutade miljökvalitetsmålen. Beslutet bidrar till att uppfylla 
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miljökvalitetsmålen Levande skogar, Myllrande våtmarker, Levande sjöar 
och vattendrag samt Ett rikt växt- och djurliv. 
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Friluftsmål 
Beslutet bidrar till att uppfylla flera av de nationella friluftsmålen, främst 
målen om tillgänglig natur för alla, tillgång till natur för friluftsliv och 
skyddade områden som resurs för friluftslivet. 
 
 
RESERVATSFÖRESKRIFTER  
 
A.  Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken angående inskränkning i 

rätten att använda mark- och vattenområden inom naturreservatet 
 
Inom naturreservatet är det förbjudet att: 
 
1. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar reservatsområdets 

utseende, karaktär, yt- eller dräneringsförhållanden såsom att gräva, 
spränga, schakta, plöja, dämma, nydika, eller på annat sätt föra bort 
vatten, utfylla, tippa, markbereda, bryta stubbar eller utföra annan 
markbearbetning, med undantag för: 

 
- brukande av befintlig åkermark,  
 

2. uppföra byggnad eller anlägga väg, parkeringsplats, mast, jakttorn, 
brygga eller annan anläggning eller anordning, 
 

3. dra fram ny mark, sjö- eller luftledning,  
 
4. framföra motordrivet fordon på land, med undantag för:  

 
- att forsla ut nedlagt vilt med motorfordon, 

 
 - lantbruksfordon som behövs för brukandet av befintlig åkermark, 
 
5. transportera olja, kemikalier eller andra miljöfarliga ämnen, 
 
6. anordna upplag, 
 
7. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, 
 
8. tillföra kalk, växtnäringsämnen eller andra ämnen,  
 
9. avverka, röja, plantera eller utföra annan skogsbruksåtgärd, eller på 

annat sätt skada eller föra bort levande eller döda träd och buskar,  
 
10. sätta upp saltsten eller utfodra vilt, 

 
11. införa för trakten främmande växt- eller djurart/ras, 
 
12.  bedriva vattenbruk för odling av djur eller växter, 
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13. bedriva jakt med undantag för  
 
  - eftersöksjakt på redan påskjutet vilt, 
 
 Vid jakt ska stor hänsyn tas till det rörliga friluftslivets nyttjande av 

området. 
  

Området får ingå i av traktens jaktlag disponerad mark vid tilldelning 
av kvot för jakt på älg. 

 
14.  uppföra stängsel, staket eller liknande barriär, 
 
15.  upplåta mark, 
 
Utan kommunens tillstånd är det förbjudet att  
 
16.  dikesrensa, 
 
17.  uppföra stängsel för inhägnad av betesdjur samt för att stänga ute djur 

som orsakar skada på skyddsvärda växter, svampar och lavar, 
 
18.  upplåta eller använda mark för tävlings- eller övningsändamål, 

lägerverksamhet, naturturism eller liknande. Tillstånd kan endast ges 
förutsatt att verksamheten inte har en negativ effekt på reservatets 
bevarandevärden samt arter. 

 
19. sätta upp eller upplåta plats för skylt eller liknande. 
 
B.  Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken angående förpliktelser för 

ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten att tåla visst 
intrång 

 
Ägare och innehavare av särskild rätt ska tåla följande intrång, samt att 
följande anordningar utförs och åtgärder vidtas: 
 
1. utmärkning av reservatets gränser, markering av stigar och leder samt 

uppsättning av informationstavlor eller informationsskyltar som berör 
reservatet, 

 
2. anläggande och underhåll av stigar och leder, sittbänkar och bord, 

eldstäder, vedförråd och toaletter samt spänger, vindskydd och P-plats, 
 
3.  röjningar för underhåll av stigar, utkiksplatser, friluftsanordningar och 

parkering, 
 
4.  röjningar och trädfällning som behövs för att bevara reservatets 

fornlämningar, 
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5.  röjning, utglesning, frihuggning, trädfällning, ringbarkning, slåtter,  
 
6.  röjning av fågelskär, 
 
7.  tillfälliga upplag i samband med reservatets skötsel, 
 
8.  åtgärder för att främja biologisk mångfald, så som åtgärder mot mink 

för att gynna häckande sjöfåglar. 
 
9.  åtgärder till stöd för hotade eller sällsynta arter, 
 
10.  undersökningar av djur-, växt- och svamparter och andra 

naturförhållanden, 
 
11. mekanisk bekämpning av invasiva eller för området främmande 

växtarter, 
 
12.  skyddsjakt på arter som hotar reservatets skyddsvärda arter och 

bevarandevärden. Vid behov får kommunen anlita utomstående jägare, 
 
13.  vid behov utöka befintlig besöksparkering, 
 
14.  framföra motordrivet fordon i samband med reservatets 

skötselåtgärder, 
 
15.  naturvårdsåtgärder som behövs för att tillgodose reservatets syfte, 
 
16. stödåtgärder för hotad eller missgynnad art, 
 
17.  kontrollerad etablering av hotade arter vars närvaro inte bedöms 

påverka reservatets bevarandevärden negativt, 
 
18.  uppföra stängsel för inhägnad av betesdjur samt för att stänga ute djur 

som orsakar skada på skyddsvärda växter, svampar och lavar. 
 
 
C.  Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om vad 

allmänheten har att iaktta inom naturreservatet 
 
Det är förbjudet att inom naturreservatet: 
 
1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan, 
 
2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och 

buskar,  
 

3. insamla mossor, vedsvampar eller lavar, 
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4. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,  

 
5. medvetet störa djurlivet, 
 
6. elda eller grilla på annan än av förvaltaren särskilt iordningställd plats, 

med undantag för: 
 

- stormkök, förutsatt att det kan göras på ett eldsäkert sätt, 
 

7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur, 
 

8. på land framföra motordrivet fordon, 
 

9. cykla eller rida i hela reservatet,  
 

10. ställa upp motordrivet fordon, husvagn, husbil, släpvagn eller liknande 
med undantag för: 

 
- fordon som ställs på parkeringen i max 24 timmar i samband med 
besök till reservatet. 

 
11. flyga med drönare eller på störande sätt använda radio eller annan 
 ljudanläggning, 
 
12.  utan kommunens tillstånd snitsla spår eller uppföra tavla, skylt, affisch 

eller därmed jämförlig anordning. 
 
13.  tälta längre tid än 24 timmar på samma plats,  
 
14.  förtöja eller förankra båt på samma plats i mer än 24 timmar, 
 
15.  utan kommunens tillstånd använda området för organiserade tävlings- 

eller övningsändamål, lägerverksamhet, naturturism eller motsvarande. 
Tillstånd kan endast ges förutsatt att verksamheten inte har en negativ 
effekt på reservatets bevarandevärden samt arter. 

 
Ovanstående föreskrifter under punkterna A och C ska inte utgöra hinder 
för:  
 

- förvaltaren att genomföra de åtgärder som behövs för att tillgodose 
syftet med naturreservatet och som framgår av föreskrifter under B 
ovan, 

 
- genomförande av undersökningar av flora och fauna som är av 

särskilt intresse och inte skadar bevarandevärdena. För sådana 
undersökningar krävs dock kommunens tillstånd och att resultatet 
rapporteras in till kommunen,  
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- personal inom polisen, sjukvården eller räddningstjänsten att vid 

tjänsteutövning vidta nödvändiga åtgärder i samband med 
bekämpning av brand (där risk för spridning föreligger), oljeutsläpp, 
kemikalieutsläpp eller i samband med andra insatser. Anmälan om 
åtgärder ska göras till kommunen före eller snarast efter 
genomförandet, 

 
ÄRENDETS BEREDNING OCH SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
Revidering 2007 
Arbetet att förnya naturreservatets beslut och skötselplan har pågått under 
flera år. Ett förslag till beslut och skötselplan togs fram under vintern 
2006-2007. Tierps kommun, utskottet samhällsbyggnad sände förslaget på 
remiss till myndigheter, organisationer och enskilda (§10, 2007-02-22). 
Vid remissförfarandet framkom att ägarförhållandena för öarna utanför 
Iggelbo 2:30 inte var helt utrett. I väntan på en fastighetsutredning lades 
revideringen av reservatets beslutsdokument på is. År 2010 fastslog 
lantmäteriet att öarna utanför Iggelbo 2:30 tillhör Tierps kommun, men då 
fanns inte resurser för att fortsätta revideringen av beslutsdokumenten. 
 
Revidering 2021 
På vinterhalvåret 2020-2021 återupptogs arbetet med att revidera 
reservatets beslut, föreskrifter, och skötselplan. Tidiga samråd har hållits 
med Naturskyddsföreningen, både riks och lokalt, Länsstyrelsen, 
Upplandsstiftelsen och UOF Upplands Fågelskådare inför att handlingarna 
gått ut på remiss.  
 
Utskottet samhällsbyggnad beslutade att skicka ut förslagen på 
beslutshandlingar på remiss 2021-05-11. Havs- och vattenmyndigheten, 
Skogsstyrelsen och Försvarsmakten lämnade yttranden utan synpunkter. 
Uppsala länsstyrelse, Naturskyddsföreningen i Tierp samt 
Upplandsstiftelsen har lämnat synpunkter, vilka beskrivs och bemöts 
nedan.  
 
Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Tierp 
Naturskyddsföreningen framför att det är viktigt att reservatets nuvarande 
syfte kvarstår. Kommunen anser dock att syftet med reservatet behöver 
ändras för att bevara områdets höga naturvärden kopplade till bland annat 
lövskog. Friluftslivet och upplevelsevärdena står fortfarande i fokus men 
det behöver finnas ökat utrymme för att bedriva skötsel i reservatet för att 
bevara dess rika lövskogsmiljöer. Därför är fri utveckling i hela reservatet 
inte lämpligt. 
 
Föreningen framförde även att mer gran behöver sparas inom 
naturreservatet till förmån för bland annat tretåig hackspett, spillkråka och 
gammelgranslav. Kommunen har för avsikt att spara mest gran i 
reservatets norra del, inom skötselområde 1 (blandskog), och sedan ska 
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barrinblandningen minska ju längre söderut man kommer. I söder ska det 
vara ren lövskog (skötselområde 3). Detta är för att gynna vitryggig 
hackspett, medan de arter som naturskyddsföreningen beskriver gynnas i 
reservatets norra del. Vidare anses vitryggig hackspett vara ett prioriterat 
bevarandevärde för reservatet, även om arten inte förekommer där idag. 
Detta motiveras med att arten är akut hotad enligt Artdatabankens rödlista 
över hotade arter och är i direkt behov av större arealer av lämpliga habitat. 
 
Inom skötselområde 2 (lövdominerad skog) går det heller inte att endast 
spara gamla granar, då dessa på sikt kommer att dö, utan det behöver även 
sparas yngre granar så att barrinslaget säkras på sikt. Vidare så är 
gammelgranslav inte en signalart enligt Artfakta, som tillhandahålls av 
Artdatabanken. Istället är laven en typisk art för Natura 2000-naturypen 
trädklädd betesmark (9070) och då denna naturtyp inte finns i 
naturreservatet tas arten inte upp på artlistan. Gammelgranslav klassas 
även som livskraftig enligt Artdatabankens rödlista över hotade arter, 
varför andra arter prioriteras över denna. 
 
Det verkar även ha skett ett missförstånd kring sydsluttningen i 
Skötselområde 1. Det som menas är sluttningen norr om Jätteåkrarna som 
vetter mot söder och kommunen kommer att förtydliga detta. Här har 
dessutom gallring skett sedan tidigare. Kommunen vill också påpeka att 
även om barrträden tas bort i reservatets södra del så kommer ingen 
monokultur att uppstå, då det finns flera olika lövträdsarter inom 
skötselområde 3. Vidare avser kommunen att använda reservatets 
befintliga monokultur, granplantagen (skötselområde 4A och 4B), i 
pedagogiskt syfte. Granplantager hyser normalt låga naturvärden då 
granarna står tätt och väldigt lite ljus når ner till marken. Att låta det ena 
delskötselområdet utvecklas mot ökat lövinslag kommer att öka områdets 
naturvärden på sikt. 
 
Vad gäller reservatsföreskrifterna så anser naturskyddsföreningen att A9, 
om naturvårdande skogsåtgärder, behöver förtydligas. Den formulering 
som naturskyddsföreningen har synpunkter på är dock inte själva 
föreskriften, utan den förklarande texten till föreskriften A9. Då syftet med 
reservatet är tydligt bedömer kommunen således att inget ytterligare 
förtydligande av föreskriften behövs. Naturskyddsföreningen tycker även 
att tävlingar och naturturism inte ska vara tillåtet då det riskerar att slita på 
området och dess naturvärden. Föreskriften A16 är dock formulerad så att 
tävlingar och liknande verksamheter endast får tillåtas om de inte bedöms 
ha en negativ effekt på reservatet och dess arter. Det behövs alltså 
fortfarande ett tillstånd från kommunen innan sådana verksamheter 
genomförs, vilket kommunen anser är nog för att uppnå syftet med 
reservatet. 
 
Naturskyddsföreningen anser även att tältning samt tilläggning med båt ska 
tillåtas i maximalt ett dygn i sträck för att det ska vara samma 
bestämmelser som för parkering på reservatets parkeringsyta. Kommunen 
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instämmer i att detta är rimligt och ändrar förskriften enligt 
naturskyddsföreningens förslag. Kommunen anser dock att tältning kan 
tillåtas i hela reservatet utan att det skulle störa djurlivet avsevärt. De flesta 
som vill tälta kommer sannolikt att göra så på de två ängarna, alternativ vid 
grillplatserna, då resten av reservatet inte inbjuder till tältning. Kommunen 
anser även att det är lämpligt att tillåta användandet av stormkök i hela 
reservatet, men kommer att förtydliga föreskriften med att detta ska göras 
på ett eldsäkert sätt. 
 
Vidare vill kommunen förtydliga att ingen licensjakt ska bedrivas i 
reservatet men att jaktlaget får räkna in reservatets areal för att öka 
tilldelningen av vilt att skjuta utanför reservatet. I reservatet tillåts endast 
eftersöksjakt på skadat vilt samt jakt på arter som hotar reservatets 
bevarandevärden. Vid eventuell jakt i området ska allmänhet och besökare 
informeras. Naturskyddsföreningen anser även att mountainbikecykling 
ska förbjudas i reservatet för att skydda områdets bevarandevärden. 
Kommunen delar den uppfattningen ändrar föreskriften så att cykling 
förbjuds inom hela reservatet.  
 
Naturskyddsföreningen önskar även att ortolonsparven stryks ur artlistan 
då den inte funnits i reservatet på många år. Kommunen har dock valt att 
ha kvar ortolansparven som prioriterat bevarandevärde för att snabbt kunna 
sätta in stödåtgärder för arten i reservatet om den skulle återvända till 
området. Föreningen påpekar även att det är viktigt att informationsskyltar 
i reservatet beskriver processen för reservatets ursprungliga bildande. 
Kommunen bedömer dock att det begränsade textutrymme som skyltarna 
tillhandahåller ska fokusera på reservatets naturvärden och historia. Det 
ursprungliga bildandet av reservatet kan dock beskrivas närmare i 
beslutsdokumentet.  
 
Synpunkter från Uppsala länsstyrelse 
Länsstyrelsen ställer sig positiva till att kommunen uppdaterar 
beslutsdokumenten för Iggelbo naturreservat. De påpekar skillnaderna 
mellan A- och B-föreskrifter och uppmanar kommunen att se över 
formuleringarna av dessa samt att skriva in samtliga åtgärder i 
skötselplanen som B-föreskrifter. De har även synpunkter på kartbilaga C 
över reservatets skötselområden och anser att mer olika färger bör väljas 
för att det ska vara lättare att skilja på de olika skötselområdena. 
Kommunen kommer att se över föreskrifterna och skötselområdeskartan 
enligt Länsstyrelsens förslag.  
 
Vidare påpekar Länsstyrelsen att kommunen inte behöver besluta att utse 
kommunen till förvaltare av reservatet, utan detta behövs endast när en 
annan förvaltare ska utses. De förtydligar även att det inte krävs anmälan 
enligt 11 kap miljöbalken för underhåll av befintliga diken, förutsatt att 
detta inte riskerar att påverka fisket negativt. Kommunen kommer att ändra 
beslutsdokumentet enligt länsstyrelsens förslag. Slutligen påminner 
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Länsstyrelsen om vikten av att de får ta del av de uppgifter som behövs för 
registrering i Naturvårdsregistret. 
 
Synpunkter från Upplandsstiftelsen 
Upplandsstiftelsen framför att ortolansparv troligen inte förekommer i 
reservatet längre. Kommunen har dock valt att ha kvar ortolansparven som 
prioriterat bevarandevärde för att snabbt kunna sätta in stödåtgärder för 
arten i reservatet om den skulle återvända till området. 
 
Upplandstiftelsen framför även att äldre flygbilder över skötselområde 1 
visar att området tidigare bestod av både lövträd och barrträd (gran). Att 
det därför kan vara viktigt att behålla båda typer av skogsmiljöer. 
Huggning av gran bör koncentreras till områden där befintligt löv kan 
gynnas. I områden där gran starkt dominerar och de finns äldre gran kan 
det vara lämpligt att lämna mindre partier orörda i stället för att hugga gran 
lite överallt. Grandominerade partier blir ofta på naturlig väg successivt 
mer blandskogslika, då gamla granar dör och nya lövträd växer upp.  
Ringbarkning av stående träd bör inte ske i anslutning till stigar o 
rastplatser, gäller generellt i hela området. 
Synpunkten kan tillmötesgås i sin helhet. Kommunen har för avsikt att låta 
den stora norra delen av skötselområde 1 domineras av gran och har 
planerat att sköta området i enlighet med Upplandsstiftelsens beskrivning.  
 
Upplandsstiftelsen föreslår omformulering angående siktröjningar i 
skötselområde 6, att de är viktiga och att det därför kan stå att de bör 
utföras och underhållas. Kommunen instämmer och ändrar. 
 
Upplandsstiftelsen anser att drönare ska förbjudas i reservatet förutom i 
samband med skötsel/förvaltning av reservatet. Kommunen inser att 
flygande med drönare kan bli mycket störande och lägger till det i samma 
förskrift som radio och ljudanläggning. 
 
Upplandsstiftelsen föreslår också att vattenskoter förbjuds i reservatet. 
Kommunen är dock tveksam till att lägga till en sådan föreskrift då 
reservatet inte omfattar vattenområdet, endast vassbälte, land och öar. 
 
 
UPPLYSNINGAR  
 
Andra bestämmelser som gäller för området   
Kommunen vill erinra om att även andra lagar, förordningar och 
föreskrifter än reservatsföreskrifterna gäller för området. Av särskild 
betydelse för syftena med reservatet är bland annat:  
 
Delar av Iggelbo naturreservat utgör Natura 2000-område enligt 7 kap. 27 
§ miljöbalken. Enligt 7 kap. 28a § samma balk är det förbjudet att utan 
tillstånd bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som på ett betydande 
sätt kan påverka miljön i Natura 2000-områden 
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Majoriteten av Iggelbo naturreservat ingår även i ett större område klassat 
som riksintresse för naturvård (2000) och är därmed skyddat enligt MB 3 
kap 6 §.  
 
Området berörs av generellt strandskydd, enligt 7 kap 13-15 §§, det vill 
säga 100 m på land och i vatten, vilket ger en skyddszon om totalt 200 m. 
 
Anmälan/tillstånd enligt 11 kap miljöbalken kan behövas vid dikning, även 
vid rensning och underhåll av diken. Om fisket kan skadas ska anmälan om 
de planerade arbetena göras till länsstyrelsen innan arbetena påbörjas. Om 
man vill gräva djupare eller bredare i diket än ursprunglig dimension kan 
åtgärden innebära ny markavvattning och räknas inte som rensning av 
diken. Då krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen. 
 
De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken (1998:808) gäller. 
 
Fridlysta arter är skyddade enligt artskyddsförordningen (2007:845).  
 
Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950). 
 
Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen 
(1978:594) med vissa förbud mot körning i terräng. 
 
Vattenskoterförordningen (1993:1053) samt Länsstyrelsens i Uppsala län 
föreskrifter om avgränsning av allmänna farleder för vattenskoterkörning 
och områden där vattenskoter får användas (beslut dnr 523-8320-06). 
 
Jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905) 
 
Lagen om fiskevårdsområden (1981:533).  
 
Ordningsföreskrifter utfärdade med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken ska 
gälla omedelbart, även om de överklagas. 
 
 
BILAGOR 
1. Skötselplan 
 
 
KARTOR 
A. Beslutskarta, skala 1:10 000 
B. Översiktskarta, skala 1:100 000 
C. Skötselområdeskarta  
D.  Karta över friluftsanordningar 
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SÄNDLISTA sakägare (Rek)  
Iggelbo vägsamfällighet, c/o Rune Viktor Pettersson, Lillvreta 60, 755 96 
Uppsala 
Iggelbo jaktklubb, c/o Mikael Carlsson, Källbo 21, 743 74 Björklinge 
 
SÄNDLISTA för kännedom 
 
Myndigheter e-post till dessa  
Länsstyrelsen Uppsala län, uppsala@lansstyrelsen.se  
Försvarsmakten, exp-hkv@mil.se  
Naturvårdsverket, kundtjanst@naturvardsverket.se  
Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se  
Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se  
Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se  
Lantmäterimyndigheten i Uppsala län, kundcenter@lm.se  
 
Föreningar och andra organisationer 
Upplandsstiftelsen, info@upplandsstiftelsen.se  
Föreningen Tämnarens Vatten, kiell@tofters.net 
Naturskyddsföreningen, remisser@naturskyddsforeningen.se  
Naturskyddsföreningen Uppsala län, 
marianne.kahn@naturskyddsforeningen.se  
Naturskyddsföreningen i Tierp, inger.lindgren.tierp@gmail.com  
Entomologiska föreningen i Uppland, info@sef.nu  
Upplands botaniska förening, sebastian.sundberg@slu.se  
UOF Upplands Fågelskådare, info.uof@gmail.com  
Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige, info@birdlife.se  
Uppsala Svampklubb, c/o Christina Wedén, Eka gård, 740 20 VÄNGE 
Sportfiskarna, info@sportfiskarna.se  
Friluftsfrämjandet, info@friluftsframjandet.se  
Tämnarens FVOF, c/o Joachim Andersson, Eklundavägen 6A 
74047 HARBO 
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SKÖTSELPLANENS SYFTE   
Skötselplanens syfte är att ge anvisningar om hur naturreservatets värden 
ska bevaras samt hur besökare ska kanaliseras i området. Den tar även upp 
hur besökare ska informeras om naturreservatet och dess historia. Planens 
mål är långsiktiga medan åtgärdsförslagen avser en kortare period, ca 10 
år. Skötselplanen ska med bevarat syfte kunna justeras vid behov. 
Kommunen ansvarar för revidering och fastställande av skötselplanen. 
 
Skötselplanen är fastställd genom kommunfullmäktiges beslut § xxx  den 
xxxxxx 2021. Denna skötselplan ersätter skötselplanen som fastställdes 
1992-06-02 (§ 172/1992) 

SYFTET MED RESERVATET OCH DESS SKÖTSEL  
Syftet med naturreservatet är att bevara och vårda en mosaik av olika 
naturtyper i en varierad löv-, barr- och blandskog samt dess livsmiljöer för 
skyddsvärda arter. Syftet är även att tillgodose behovet av områden för 
friluftslivet.  
 
Det preciserade syftet med naturreservatet Iggelbo är att: 

 Bevara och främja naturvärden som är knutna till lövskog och äldre 
lövrik barr- och blandskog, 

 vårda och bevara kulturhistoriskt intressanta miljöer, 
 allmänhetens möjlighet att uppleva områdets natur underlättas, 
 bevara biologisk mångfald och att förutsättningarna ska vara goda 

för en långsiktig överlevnad av de krävande och hotade arter som 
finns i området,  

 bidra till att gynnsam bevarandestatus uppnås i den biogeografiska 
regionen för utpekade naturtyper och arter enligt art- och 
habitatdirektivet, 

 inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer 
bevara ett för allmänheten intressant besöksområde som stimulerar 
till natur- och kulturupplevelser, fågelskådning och ett aktivt 
friluftsliv. 
 

BESKRIVNINGSDEL    
Administrativa data    
Naturreservatets namn: Iggelbo 
 
Kommun: Tierps kommun 
 
Fastigheter: Iggelbo 2:30 samt 12 tillhörande öar. 
 
Markägare: Tierps kommun 
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Förvaltare: Tierps kommun eller Upplandsstiftelsen (dialog 

med stiftelsen pågår). 
 
Fastighetsanknutna 
rättigheter: Fastigheten ingår i Iggelbovägens 

samfällighetsförening Iggelbo GA:3. En mindre 
väg om ca 300 m från gemensam väg över 
fastigheten Iggelbo 2:31 till parkeringen är en 
förmån för Iggelbo 2:30 som belastar Iggelbo 
2:31. Vägen får vara högst 4 m bred.  Iggelbo 
2:31 har ett servitut som ger rätt till brunn på 
fastigheten Iggelbo 2:30  

 
Lägesbeskrivning: Vid sjön Tämnaren ca 6 km sydväst om 

Månkarbo tätort 
 
Gräns: Området har markerats med heldragen linje på  
 bifogad reservatskarta, bilaga A. 
 
Koordinat i rikets  
nät (RT90): x = 66 75 50  ;  y = 15 87 40 
  
Fastighetskarta 
(Ekonomisk karta): 12H 4h och 12 H 5h 
 
Terrängkarta 
(Topografisk karta): 12H NO      
 
Naturgeografisk region: 26. Skogslandskapet söder om norrlandsgränsen 
 
Areal - reservatet: Ca 36,9 ha. 
 
Areal – Natura 2000: Ca 9,8 ha. 
  
Markslag och naturtyp: se skötselplanens plandel 
 
Naturtyper enligt 
Natura 2000: 9010* Västlig taiga 
 9080*  Lövsumpskogar av fennoskandisk typ  

91E0*  Alluviala lövskogar som tidvis är 
översvämmade  

 
Objektnummer: NVR-id:  2002545 
  
* Prioriterad naturtyp enligt EU:s art- och habitatdirektiv 
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Föreskrifter utöver reservatsbeslut   
Kommunen vill påminna om att även andra lagar, förordningar och 
föreskrifter än reservatsföreskrifterna gäller för området. Av särskild 
betydelse för syftena med reservatet är bland annat:  
 
Delar av Iggelbo naturreservat utgör Natura 2000-område enligt 7 kap. 27 
§ miljöbalken. Enligt 7 kap. 28a § samma balk är det förbjudet att utan 
tillstånd bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som på ett betydande 
sätt kan påverka miljön i Natura 2000-områden 
 
Majoriteten av Iggelbo naturreservat ingår även i ett större område klassat 
som riksintresse för naturvård (2000) och är därmed skyddat enligt MB 3 
kap 6 §.  
 
Området berörs av generellt strandskydd, enligt 7 kap 13-15 §§, d.v.s. 100 
m på land och i vatten. 
 
Om fisket riskeras att skadas vid rensning eller underhåll av diken krävs 
anmälan enligt 11 kap miljöbalken (1998:808). 
 
De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken (1998:808) gäller. 
 
Fridlysta arter är skyddade enligt artskyddsförordningen (2007:845).  
 
Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950). 
 
Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen 
(1978:594) med vissa förbud mot körning i terräng. 
 
Vattenskoterförordningen (1993:1053) samt Länsstyrelsens i Uppsala län 
föreskrifter om avgränsning av allmänna farleder för vattenskoterkörning 
och områden där vattenskoter får användas (beslut dnr 523-8320-06). 
 
Jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905) 
 
Lagen om fiskevårdsområden (1981:533).  
 
Ordningsföreskrifter utfärdade med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken ska 
gälla omedelbart, även om de överklagas. 

Naturvärdesbedömningar    
Delar av Iggelbo naturreservat ingår i Natura 2000-området Tämnaren Öst 
enligt miljöbalken (MB) 7 kap 27 §.  
 
Iggelbo naturreservat ingår i nätverket Skyddade Vitryggsskogar för 
bevarandet av den vitryggiga hackspetten. 
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Reservatets sumpskogar och våtmarkspartier hyser höga naturvärden enligt 
våtmarksinventeringen. 
 
Sjön Tämnaren, och delar av Iggelbo naturreservat, är klassat som 
riksintresse för naturvården (1988) och är därmed skyddat enligt MB 3 kap 
6 §. Motiveringen är bland annat att Tämnaren genom sitt ringa djup och 
stora volym utgör en utpräglad lerslättsjö med stora biologiska värden. 
Sjön är sänkt och har stora igenväxande madområden. Den är en av landets 
förnämsta fågellokaler. 
 
Området ingår i länets naturvårdsprogram från 1987 (objekten 60.112 och 
60.113), som bedöma tillhöra klasserna 1 respektive 2 (högsta naturvärde 
respektive mycket högt naturvärde). I Länsstyrelsens motivering framhölls 
betydelsen av ädellövträd och örtrika lundpartier, strövmöjligheterna, 
utsikten över ett växlande och betydelsefullt landskap samt sjöns fågelliv 
och molluskfauna som bevarandevärden. 

Åtgärdsprogram för hotade arter  
Följande arter som omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter, 
förekommer (eller har förekommit) i reservatet:  
 
Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos 
Kornknarr Crex crex 
Skräntärna Sterna caspia 
Ortolansparv Emberiza hortulana 

Allmän beskrivning    
Iggelbo naturreservat ligger vid nordöstra stranden av sjön Tämnaren, 6 
km sydväst om Månkarbo tätort i den naturgeografiska region som är 
benämnd ”skogslandskapet söder om norrlandsgränsen”. 
 
Naturreservatet består av en fastlandsdel samt öarna Lindskär, 
Vantholmarna, Tärnholmarna och Lilla Tärnskäret. Öarna är till stor del 
bevuxna med lövträd, förutom fågelskäret Lilla Tärnskäret. Topografin 
runt Tämnaren är i huvudsak flack men i Iggelboområdet är terrängen 
omväxlande och småkuperad med nivåskillnader uppemot fem meter. 
Berggrunden går ställvis i dagen och hela naturreservatet är väldigt varierat 
och mosaikartat med mängder av olika naturtyper. 
 
Nordöstra delen av naturreservatet består av olikåldrig barr- och blandskog 
med riktigt gamla granar samt ett stort inslag av hassel och ädellöv. På 
Hällholmen och Förnäset dominerar tallen men i övriga delar av 
naturreservatet består trädskiktet av nästan ren lövskog. 
 
I naturreservatet finns två ängar som hävdas årligen genom slåtter; Ängen 
och Jätteåkrarna. Under sommaren 2003 upptäcktes ett 1000-1500 år 
gammalt gravfält sydväst om Jätteåkrarna bestående av minst 35 gravar.  
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Historisk och nuvarande markanvändning    

Sjösänkning och höjning   
Tämnaren är en 35 km2 stor slättlandssjö som är mycket näringsrik. Sjön är 
omgiven av låglänta jordbruksmarker och skogar. Tämnaren har genomgått 
tre vattenregleringar. På 1870-talet sänktes sjön med drygt en meter. Det 
område som idag är naturreservat kom att bli dubbelt så stort vid 
sjösänkningen. Öarna Hällholmen, Nötholmen och Lökholmarna förbands 
med fastlandet och nya öar kom upp över vattenytan, t ex Vantholmarna.  
 
På 1950-talet sänktes sjön ytterligare med 40 cm. Vassbältena och 
vattenvegetationen i sjön ökade kraftigt, vilket gjorde Tämnaren till en av 
landets rikaste fågelsjöar. 1977 höjdes vattennivån ett par decimeter i 
samband med att Uppsala kommun började utnyttja Tämnaren som 
vattentäkt. Sjön har nu ett medeldjup på ca 1,3 m. 
 

 
I samband med sjösänkningen på 1870-talet upprättades en karta som 
visade strandkanten innan och efter sänkningen. Lantmätaren bedömde att 
de landområden som skulle tillkomma inom nuvarande naturreservatet 
skulle vara tjänliga till skog eller blir sankmarksområden. 
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Tidigare markanvändning 
Innan sjösänkningen på 1870-talet låg stora delar av reservatet under 
vattenytan. De strandnära delarna i norr utgjordes av sidvallsäng, i detta 
område ligger idag den s.k. Ängen. Norr om nuvarande Jätteåkrarna låg en 
stenig hagmark. Spår av denna syns fortfarande. Från hagmarken och söder 
ut till Jätteåkrarna låg en ”stenbunden linda”, en tillfällig liten åker som 
gjordes i ordning på ängsmark. Jätteåkrarna var ”backslåtteråker” på 
lerjord. Delar av det område som på 1800-talet var jätteåkrarna är nu 
igenväxt. Spår på marken i form av upphöjningar visar åkrarnas kantzoner. 
 
Vid Laga skifte år 1904-05 var sidvallsängarna i norr betesmark, se 
ekonomisk karta från Laga skifte år 1904-1905 nedan. Hagmarken liksom 
övriga delar av naturreservatet utom Jätteåkrarna var skogsmark där djuren 
gick och betade. Betet upphörde på 1960-talet i samband med att Tierps 
kommun köpte marken. Därefter har skogen fått utvecklas fritt och har nu 
på flera ställen utvecklat en karaktär av äldre skog med löv- och barrträd 
och igenväxningsskog med yngre träd av både löv- och barrträd. Vid Laga 
skiftet uppskattade lantmätaren att sumpmarksområdet mellan höjdryggen i 
NO och höjdryggen vid Förnäset skulle kunna utvecklas till hårdvallsäng. 
Detta har inte skett utan nu 100 år senare är området alltjämt sumpmark. 
 

 
Ekonomisk karta från Laga skifte år 1904-1905 
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Nuvarande markanvändning 
I naturreservatet bedrivs inget skogs- eller jordbruk. En gång om året slås 
Ängen och Jätteåkrarna. Höet samlas ihop och fraktas bort.  Brynen runt 
ängarna röjs med jämna mellanrum. Utsikterna vid de båda rastplatserna 
vid Hällholmen och Förnäset hålls fria från sly ut mot Tämnaren. Sly röjs 
också runt lindarna vid parkeringen. 

Bebyggelse 
I naturreservatet fanns tidigare en stuga på Hällholmen, Sjöstugan, som 
revs år 2004. Ingen bebyggelse finns idag inom naturreservatet. Vid 
Förnäset finns ett vindskydd. 

Områdets bevarandevärden    
De prioriterade bevarandevärdena består främst av höga biologiska värden, 
samt värden kopplade till friluftslivet. De biologiska värdena är i Iggelbo 
naturreservat främst knutna till områdets lövrikedom, sumpskogar, 
mosaiken av naturtyper samt avsaknaden av spår från det moderna 
skogsbruket. Genom att Iggelbo naturreservat ligger vid den biologiska 
norrlandsgränsen finns här både arter från norr och söder. 
 
Reservatet bedöms ha mycket höga värden för friluftslivet och ger 
besökaren möjlighet att uppleva en stor variation av olika naturtyper på en 
liten yta. Tämnaren bjuder på en fin utsikt över sjön och möjligheterna för 
fågelskådning är mycket goda på sommarhalvåret och på vintern bjuder 
sjön in till turer på långfärdsskridskor. 
 
Följande arter är prioriterade för eventuella bevarandeinsatser: arter som 
omfattas av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter och som 
förekommer i reservatet samt rördrommen och samtliga hackspettsarter. 

Biologiska värden    
De biologiska värdena i Iggelbo naturreservat är främst knutna till skogens 
höga lövandel, mosaiken av naturtyper och avsaknaden av modernt 
skogsbruk. Området är mycket lövrikt liksom hela landskapet runt 
Tämnaren och därmed synnerligen värdefullt för de hundratals hotade arter 
som är direkt beroende av lövträd. 
 

 Naturreservatet innehåller en mängd olika naturtyper såsom blandskog, 
lövskog, äng, ekbacke, kärr, hällmark samt skog med naturskogs- och 
lundkaraktär. Området ligger även vid den biologiska norrlandsgränsen, 
Limes norrlandicus, och har därför en stor artrikedom av både nordliga och 
sydliga arter. Arter som här finns vid sin nordgräns är exempelvis 
svärdslilja och fackelblomster samt flera ädellövsarter. I naturreservatet 
växer även lappvide som här har sin sydligaste utbredningsgräns.  

 
 Norra delen av naturreservatet består av en olikåldrig blandskog med en 

del mycket gamla granar liksom ett markant inslag av ädellövträden alm, 
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ask och lind samt rikligt med hassel. Nordost om Hällholmen finns en lågt 
liggande sumpskog med klibbal och björk som är av Natura 2000 
naturtypen 9080 Lövsumpskog av fennoskandisk typ. 
 

 I de mellersta delarna av reservatet finns en lövsumpskog där vattenståndet 
är tidvis högt, framför allt på våren. Skogsdungen väster om Nötholmen 
utgörs av Natura 2000 naturtypen 91E0 Alluviala lövskogar som tidvis är 
översvämmade och behöver dessa årliga översvämningar för att behålla 
sina värden. Längs stränderna växer bårder av al och starrarter, och i sjön 
finns ett bälte av bladvass. 
 

 Hällmarker med tall och enbuskar finns spridda i hela naturreservatet men 
främst på Förnäset. Där finns även ett stort inslag av ek som längre österut 
blir till en ren ekbacke. Både på Förnäset och Hällholmen finns grova 
gamla tallar som är mycket värdefulla för insekter och som boträd för 
havsörn och Fiskgjuse. 

 
Det finns flera skyddsvärda lavar, mossor och svampar i reservatet. Fler 
inventeringar skulle dock behövas för att närmare undersöka 
artsammansättningen. På flera ställen har dock mycket stora bestånd av 
vårmusseron, Calocybe gambosa, upphittats vilket indikerar kalkrik mark. 

   
På några ställen är berggrunden basisk, exempelvis på Lökholmarna där ett 
bestånd av den kalkkrävande kungsmyntan växer. Även tibast, som 
förekommer i reservatet, kan räknas till de kalkgynnade arterna. Ängarna 
har ännu ingen typisk ängsflora men efter flera års slåtter har den 
näringsälskande vegetationen minskat. Jätteåkrarna har en riklig vegetation 
av hundäxing och skogsnäva. På Ängen växer i huvudsak daggkåpa, 
hundkex, humleblomster, johannesört, skogsnäva, smörblomma och älgört. 
Ytterligare inventeringar av floran krävs. 

  
Naturreservatet omfattar 15 små öar och skär. Ön Lindholmen har ett 
trädskikt av al, björk, gran, hassel, hägg, lind och rönn. De två mindre 
öarna söder om Lindholmen är bevuxna med al och videbuskar. Lilla 
Tärnholmens trädskikt består av al, björk och ask och stora Tärnholmen 
domineras av alträd med inslag av rönn, hägg och ask. Lilla Tärnskäret 
söder om Tärnholmarna är ett i stort sett kalt fågelskär bevuxet med en del 
sly och brännässlor. Den största av Vantholmarna har små öppna ytor och 
den artrika markvegetationen tyder på att ön tidigare varit hävdad och 
trädskiktet består av tall, en och rönn. De mindre Vantholmarna är 
bevuxna med al, ask, asp och tall. De två små öarna söder om 
Vantholmarna är helt bevuxna med vide. 
 
På grund av områdets mosaikartade karaktär rymmer naturreservatet även 
ett art- och individrikt djurliv, i synnerhet fågelliv. Ett 60-tal fågelarter kan 
iakttas inom området, de flesta häckande. Anmärkningsvärt är att den 
rödlistade mindre hackspetten häckar med flera par i Iggelboområdet, arten 
behöver en hög lövandel med både grova och döda träd för att kunna 
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häcka men vill även ha äldre grandominerad skog för sitt födosök. 
Området runt Tämnaren har tack vare sin lövrikedom även blivit ett av de 
prioriterade områdena i åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett. 
Födosöksspår av vitryggig hackspett hittades hösten 2006 strax norr om 
Hällholmen.  
 
Under vår och höst rastar stora flockar av änder samt gäss på sjön och 
under våren man kan även få höra rördrommen. Tämnaren är en av landets 
finaste fågelsjöar och är utpekat som Natura 20000 område främst för sin 
fågelförekomst. Skrattmåsar och fisktärnor har stora kolonier i sjön, vilka 
är mycket viktiga för sjöns änder som ofta häckar i anslutning till dessa. På 
Lilla Tärnskäret häckade ca 60 par fisktärna och ca 250 par skrattmås år 
2004 men så gott som alla ungarna blev tagna av mink. Minkpredation är 
ett stort problem i området utanför Iggelbo och åtgärder bör vidtas för att 
decimera minkstammen. 
 
Den sällsynta fjärilen Piltecknad fältmätare, Perizoma sagittata, finns i 
området. Arten förekommer främst på strandängar vid insjöar och fjärilen 
lägger sina ägg i fröställningar av växtsläktet rutor, Thalictrum. Dessa 
växer på våt till fuktig näringsrik mark vid sjöstränder och alkärr. Dimmigt 
ängsmott, Udea nebulalis, är en annan sällsynt fjäril som förekommer i 
naturreservatet.  
 
Under en inventering 2001 hittades bland annat den rödlistade skalbaggen 
Xylophilus corticalis som är beroende av död lövträdsved. 
Vid två tillfällen under sommaren 2006 hittades flera individer av den 
fridlysta arten Citronfläckad kärrtrollslända på Hällholmen. Citronfläckad 
kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis är en Natura 2000 art enligt art- 
och habitatdirektivet. 
 
Skyddsvärda arter i Iggelbo naturreservat och kring sjön Tämnaren:  
 

Fåglar 
Dendrocopos leucotos* Vitryggig hackspett § CR P 
Glaucidium passeridum Sparvuggla § F 
Picus canus* Gråspett  § F 
Drycopus martius* Spillkråka § NT F 
Dendrocopos minor* Mindre hackspett § NT 
Picoides tridactylus* Tretåig hackspett § NT F 
Nucifraga caryocatactes  Nötkråka § NE 
Tetrao tetrix Orre § F 
Jynx torquilla* Göktyta § 
Columba oenas Skogsduva § F 
Crex crex* Kornknarr § NT F P 
Sterna caspia* Skräntärna § NT F P 
Emberiza hortulana* Ortolansparv § VU F P 
Podiceps auritus Svarthakedopping § F 
Botaurus stellaris Rördrom § NT F 
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Cygnus cygnus Sångsvan § F 
Anser fabalis Sädgås § NE F 
Anas strepera Snatterand § F 
Anas querquedula Årta § EN F 
Anas clypeata Skedand § NT F 
Aythia ferina Brunand § EN F 
Mergus albellus Salskrake § F 
Circus aeriginiosus Brun kärrhök § F 
Bonasa bonasia Järpe § NT F 
Porzana porzana Småfläckig sumphöna § VU F 
Grus grus Trana § F 
Numenius arquata Storspov § EN F 
Tringa glareola Grönbena § F 
Larus ridibundus Skrattmås § NT F 
Sterna hirundo Fisktärna § F 
Chlidonias niger Svarttärna § VU F 
Ficedula parva Mindre flugsnappare § F 
Lanius collurio Törnskata § F 
Coturnix coturnix Vaktel § NT F 
Acrocephalus arundinaceus Trastsångare § NT F 
 
Kärlväxter 
Fraxinus excelsior Ask EN 
Daphne mezereum  Tibast S 
Origanum vulgare Kungsmynta 
Ulmus glabra Skogsalm 
Tilia cordata Skogslind 
Quercus robur Skogsek 
Corylus avellana Hassel 
Iris pseudacorus Svärdslilja 
Lythrum salicaria Fackelblomster 
Salix lapponum Lappvide 
Actaea spicata Trolldruva S 
Paris quadrifolia Ormbär S 
Thalictrum flavum Ängsruta 
 
Mossor 
Antitrichia curtipendula Fällmossa S 
Hylocomiastrum umbratum Mörk husmossa S 
Orthotrichum gymnostomum Asphättemossa 
 
Lavar 
Arthonia vinosa Rostfläck S 
Microcalicium disseminatum Ärgspik 
Sclerophora coniophaea Rödbrun blekspik NT S 
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Svampar 
Calocybe gambosa Vårmusseron 
Fistulina hepatica Oxtungsvamp NT S 
Gloeoporus taxicola Blodticka S 
Inonotus rheades Rävticka S 
Dichomitus campestris Hasselticka S 
Phellinus pini Tallticka S 

 
Insekter 
Microbregma emarginata Granbarkgnagare S 
Ptilinus fuscus Aspvedgnagare S 
Perizoma sagittata Piltecknad fältmätare NT 
Udea nebulalis Dimmigt ängsmott 
Xylophilus corticalis  NT 
Leucorrhinia pectoralis Citronfläckad kärrtrollslända § 
Scardia boletella Jättesvampmal S 
 
Teckenförklaring: 
*  =  Arten är utpekad som prioriterat bevarandevärde för reservatet 
F = Arten omfattas av EU:s fågeldirektiv 
A = Arten omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv 
P = Arten omfattas av ett åtgärdsprogram för hotade arter 
S  = Arten utpekad av Skogsstyrelsen som signalart för skyddsvärd 
skog  
 
Hotkategori i Sverige enligt rödlistan år 2020: 
CR = Critically endangered Akut hotad 
EN = Endangered Starkt hotad 
VU = Vulnerable Sårbar 
NT = Near threatened Nära hotad 
DD = Data deficient Kunskapsbrist 
NE = Not evaluated Ej bedömt 

Geologiska värden 
Naturreservatet har inga utpekade geovetenskapliga värden. Topografin 
kring Tämnaren är i huvudsak flack men Iggelboområdets terräng är 
omväxlande och småkuperad med nivåskillnader upp emot 5 meter. På 
holmarna och den nordöstliga bergsryggen samt på några av öarna går 
berggrunden ställvis i dagen. Den består av en grönstensbergart som 
särskilt vid Lökholmarna tycks innehålla lättvittrad kalknatronfältspat.  
 
Området ligger under högsta kustlinjen. Den dominerande jordarten är 
morän, som i de lägre delarna är väl utsvallad. Man kan där tydligt skönja 
en äldre, högre liggande blockstrandlinje. I den centrala delen kan man 
också finna några ganska stora flyttblock. I de lägst liggande delarna 
överlagras moränen av lera och torv, framförallt kärrtorv. 
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Kulturhistoriska värden    
Naturreservatets kulturhistoriska värden består främst i kontinuiteten av 
kulturlämningar. I reservatet finns spår av människors verksamhet från 
olika tidsepoker med en början i ett över 1000 år gammalt gravfält och en 
ände i en granodlad åker som skapades för några årtionden sedan. 
  
På 1800-talet användes de delar av naturreservatet som var tillgängliga 
ovanför vattenytan som äng, åker och betesmark. Skogsmarken betades 
långt in på 1900-talet. Ängarna som hävdas idag, Ängen och Jätteåkrarna, 
var på 1800-talet sidvallsäng respektive backslåtteråker.  
  
I naturreservatets södra del finns flera gamla grova ekar som minner om 
det gamla odlingslandskapet. Där finns även en granodling på tidigare 
åkermark och plogfårorna kan fortfarande skönjas. Granodlingen 
planterades på 1950-talet.  
  
Sydväst om Jätteåkrarna ligger ett gravfält från Järnåldern, ca 1000-1500 
år gammalt. Gravfältet är 130x50-90m stort och består av minst 35 
anläggningar fördelade på minst 25 rektangulära stensättningar, 5-7 
kvadratiska stensättningar, 2 runda stensättningar och en rund röseliknande 
stensättning. Gravfältet är beläget på en höjdrygg som före sänkningen av 
Tämnaren var sjönära, det ensamliggande stenröset i krönläge längst i 
söder utgör troligen den äldsta anläggningen. Gravfältet har beteckningen 
RAÄ 363 i riksantikvarieämbetets register. 
 
På Hällholmen finns på bergets topp strax väster om lantmäterimärket en 
grav i form av en stensättning. Graven är oregelbunden närmast rund, 3 m i 
diameter och 0,2 m hög. Graven är bevuxen med lågvuxet gräs, mossa och 
lavar. Talrika stenar sticker upp som är 0,2-0,4 m stora. Tidigare har det 
stått en stor upprättstående sten mitt på graven. Stensättningen har 
beteckningen RAÄ Tierp 365 i riksantikvarieämbetets register.   
 
På södra delen av Hällholmen finns en exponerad bergyta som bär spår 
efter malmbrytning, troligen med tillmakningsteknik. Gruvhålet har 
beteckningen RAÄ Tierp 364 i riksantikvarieämbetets register. På Västra 
delen av ön Lindholmen finns också en kulturlämning, troligen ett f.d. 
jaktvärn uppbyggt av sten. 

Värden för friluftslivet    
Iggelbo naturreservat ger besökaren möjlighet att uppleva en mosaik av 
olika naturtyper på en liten yta. Fågellivet är rikt liksom växtligheten. 
Genom att Iggelbo ligger vid den biologiska norrlandsgränsen finns här 
både arter från norr och söder. Området är ett populärt utflyktsmål och 
reservatets två rastplatser vid Tämnaren bjuder på en fin utsikt över sjön. I 
reservatet finns flera olika stigar att välja på. 
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Till naturreservatet tar man sig enklast med bil. Vägskylt finns vid E4:an 
samt vid vägen Månkarbo – Östervåla (nr 746). I naturreservatet finns en 
parkeringsplats, som rymmer ett tiotal bilar. Närmaste bussförbindelse 
finns vid avfarten från väg 746, ca 1 km norr om naturreservatet.  
Från sjösidan är naturreservatet tillgängligt vid Hällholmen och Förnäset, i 
övrigt är stränderna sanka och vegetationsrika och därmed 
svårframkomliga.  
  
Vid parkeringen finns en entréskylt, ett bänkbord samt en soptunna. Från 
parkeringen utgår tre stigar med förbindelsestigar. Stigarna är skyltade och 
markerade med blå färg. Spänger finns över fuktiga partier längs stigarna 
till Hällholmen och till Förnäset. I Jätteåkrarnas norra del finns en träbro 
över ett dike och ytterligare en bro finns över ett dike längs stigen till 
Förnäset. Rastplatser med eldstäder och vedförråd finns på Hällholmen 
och Förnäset. På Förnäset finns även ett vindskydd. På Hällholmen finns 
även informationsskylt om järnåldersgraven och fågellivet. 
 
Ytterligare informationsskyltar ska sättas upp vid skötselområde D 
(granodlingen), gravfältet och Förnäset. Det ska även uppföras en skylt om 
bevarandeåtgärder för vitryggig hackspett på lämpligt ställe. 
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PLANDEL    

Övergripande skötsel  
Det övergripande målet med reservatets skötsel är att bevara och utveckla 
lövrika miljöer samtidigt som variationen av olika naturtyper bibehålls. 
Fågelskäret samt utkiksplatserna ska hållas öppna och ängarna ska slås. 
Reservatets kulturmiljövärden ska värnas. Ytterligare ett mål är att hålla 
naturreservatet tillgängligt och attraktivt för undervisning och friluftsliv. 

Beskrivning, bevarandemål och föreskrifter för skötsel    
Reservatet har delats upp i 12 skötselområden. För avgränsning av 
områdena 1-12, se skötselområdeskarta, bilaga C. Reservatsområdet är 
mosaikartat och för varje skötselområde anges ett bevarandemål. 
Områdenas storlek är ungefärligt angivna.  

Skötselområden 

Skötselområde 1: Blandskog – Ca 93,9 ha  
Beskrivning: Skötselområdet utgörs av hela nordöstra delen samt 

Nötholmen. Trädskiktet består av grova granar och 
blandat löv, främst ask, asp och björk. I norra delen av 
skötselområdet finns en större granförekomst än i de 
södra delarna. Centralt i området ligger en äng, 
Jätteåkrarna, som utgör en del av skötselområde 10. Norr 
om Jätteåkrarna finns en sydsluttning där det i början på 
90-talet gjordes en gallring i en del av sluttningen. 
Kontinuerlig röjning av sly har skett men det finns 
fortfarande mycket sly, främst asksly, och gallringsytan 
behöver utökas. 
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Bevarandemål: Andelen lövträd ska vara minst 50 % av 
täckningsgraden. Andelen död ved ska vara minst 10 % 
varav minst hälften ska vara lövträd. 
Sydsluttningen norr om Jätteåkrarna, ca 30 m upp från 
ängsbrynet, ska vara glest trädbevuxen med främst ask, 
lind och en. Andelen gran ska vara högre i områdets 
norra del än i den södra. 
 

Skötselåtgärder: Gran får tas bort inom hela skötselområdet men gamla 
och grova granar med höga naturvärden sparas. I 
skötselområdets norra del ska granarna få utvecklas fritt 
och inte ringbarkas eller skadas. I skötselområdets södra 
del kan en del större granar ringbarkas medan andra fälls 
och får ligga. Några granar ”skadas” så att de dör 
långsamt. Vid stora skötselåtgärder kan det bli aktuellt 
att transportera bort fällda granar. En del små granar 
sparas i grupper då nötkråkan behöver dessa som 
födogömslen. När smågranarna vuxit sig större kan man 
ta bort de flesta men tillräckligt ska lämnas för 
nyrekrytering. Död lövved skapas vid behov genom 
ringbarkning. I sydsluttningen norr om Jätteåkrarna ska 
sly regelbundet tas bort, några ask- och lindplantor tillåts 
växa upp till stora träd. Grova lövträd ska frihuggas, i 
synnerhet i brynmiljöer. 

Skötselområde 2: Lövdominerad skog –  Ca 7,3 ha 
Beskrivning: Skötselområdet utgörs av flera delområden i de centrala 

och södra delarna av reservatet. Trädskiktet består av al, 
asp, björk, ask, lönn, ek och gran. Delområdet väster om 
Nötholmen är av Natura 2000 naturtypen ”Alluvial 
lövskog som tidvis är översvämmad” och består av 
svämskog med al och ask. Bevarandet av naturtypen har 
hög prioritet inom EU.  

 
Bevarandemål: Andelen lövträd ska vara minst 90 % av 

täckningsgraden. Andelen död ved ska vara minst 10 % 
varav minst hälften ska vara lövträd. 

 
Skötselåtgärder: Gran får tas bort inom hela skötselområdet. Av 

eventuella större granar ringbarkas en del, några fälls och 
får ligga, andra ”skadas” så att de dör långsamt. Vid 
stora skötselåtgärder kan det bli aktuellt att transportera 
bort fällda granar. Några mindre granar ska dock lämnas 
för viss nyrekrytering. Död lövved skapas vid behov 
genom ringbarkning. 
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Skötselområde 3: Ren lövskog – Ca 5,1 ha 
Beskrivning: Skötselområdet utgörs av ett fuktigt lövskogsområde i 

södra delen av reservatet samt en mindre yta i nordvästra 
delen av reservatet. Det södra delområdet består 
mestadels av björk. Det norra delområdet består av både 
ädellöv och triviallöv, den västligaste delen är av Natura 
2000 naturtypen ”Lövsumpskog av fennoskandisk typ” 
och består av klibbal och björk. Bevarandet av 
naturtypen har hög prioritet inom EU. 

Bevarandemål: Gran ska inte förekomma i området. Andelen död ved 
ska vara minst 10 %. 

Skötselåtgärder: Gran tas bort i hela skötselområdet. Av eventuella större 
granar ringbarkas en del, några fälls och får ligga, andra 
”skadas” så att de dör långsamt. Vid stora skötselåtgärder 
kan det bli aktuellt att transportera bort fällda granar.  
Död lövved skapas vid behov genom ringbarkning. 
Buskvegetation får röjas vid behov i det södra 
delområdet. 

Skötselområde 4: Granodlingen – Ca 0,1 ha 
Beskrivning: Skötselområdet utgörs av en granplantering på tidigare 

åkermark i södra delen av reservatet, ca 0,1 ha. 
Skötselområdet består av två delområden, 4A (ca 0,04 
ha) och 4B (ca 0,06 ha). Trädskiktet utgörs mestadels av 
gran med några spridda lövträd.  Delområde 4A 
innehåller ett större lövinslag 

 
Bevarandemål: Delområde 4A ska utvecklas fritt för studieändamål.  

Delområde 4B ska utvecklas till liknande biotop som 
skötselområde 2, lövdominerad skog. Således ska 
andelen lövträd ska vara minst 90 % av täckningsgraden 
och andelen död ved ska vara minst 10 %, varav minst 
hälften ska vara lövträd. 

 
Skötselåtgärder: Ingen skötsel i delområde 4A. Gran tas bort i hela 

skötselområde 4B. Av eventuella större granar 
ringbarkas en del, några fälls och får ligga, andra 
”skadas” så att de dör långsamt. Död lövved skapas i 
skötselområde 4B vid behov genom ringbarkning. 

Skötselområde 5: Ekbacken – Ca 0,2 ha 
Beskrivning: Skötselområdet utgörs av en liten ekbacke i södra delen 

av reservatet. Området har stort ljusinsläpp jämfört med 
de andra skogsområdena 
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Bevarandemål: Gran ska inte förekomma i området, men eventuella 
gamla och spärrgreninga granar kan lämnas kvar. 
Ekarna, samt andra grova lövträd, ska vara friställda och 
inte hotas av igenväxningsvegetation En god föryngring 
av ek ska ske.  

 
Skötselåtgärder: Gran tas bort i hela skötselområdet. Av eventuella större 

granar ringbarkas en del, några fälls och får ligga, andra 
”skadas” så att de dör långsamt, men eventuella gamla 
och spärrgreninga granar kan lämnas kvar. Träd och 
buskar av igenväxningskaraktär ska regelbundet tas bort. 
För att säkerställa föryngringen får små ekplantor hägnas 
in tills dess de inte längre är begärligt bete. 

Skötselområde 6: Holmarna – Ca 4,2 ha 
Beskrivning: Skötselområdet utgörs av Hällholmen, holmen söder om 

Hällholmen, Lökholmarna samt Förnäset. Trädskiktet 
består av tall, blandat löv, gran och en. På Förnäset finns 
en hel del ek. Siktröjningar har utförts på Hällholmen 
och Förnäset för att förbättra utsikten över Tämnaren. 

 
Bevarandemål: Hällkaraktären ska behållas i skötselområdet. Andelen 

död ved ska i alla delområdena vara minst 10 %. I alla 
delområden ska andelen gran vara högst 10% av 
täckningsgraden. På Hällholmen ska andelen lövträd vara 
minst 10 % av täckningsgraden. På Lökholmarna och 
Förnäset ska andelen lövträd vara minst 40 % av 
täckningsgraden. Resterande trädslagsandelar ska utgöras 
av främst tall men även en del en. Hällholmen och 
Förnäset ska erbjuda god utsikt mot Tämnaren. Det ska 
även vara möjligt att i framtiden återskapa stigen till 
utsiktsplatsen på Lökholmarna. 

  
Skötselåtgärder: Gran tas bort i hela skötselområdet. Av eventuella större 

granar ringbarkas en del, några fälls och får ligga, andra 
”skadas” så att de dör långsamt. Död löv- och tallved 
skapas vid behov genom ringbarkning. Ringbarkning ska 
inte utföras på träd intill stigar eller rastplatser. 
Siktröjningar bör utföras vid behov på Förnäset, mellan 
vindskyddets framsida och stranden, samt Hällholmen, 
vid grillplatsen samt på den sida av berget som ingår i 
naturreservatet. Om stigen till Lökholmarna återskapas i 
framtiden ska utsikten röjas fram och underhållas. Ekar 
som växer i den östra delen av delområdet Förnäset 
friställs och slyuppslag röjs kontinuerligt. På 
Lökholmarna kan åtgärder behöva vidtas för att öka 
andelen grov tall. 
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Skötselområde 7: Ängarna – Ca 0,4 ha 
Beskrivning: Skötselområdet utgörs av Ängen och den centrala delen 

av de forna Jätteåkrarna. Ängarna hävdas årligen genom 
slåtter och höet fraktas bort för att minska näringshalten i 
jorden och skapa förutsättningar för en mer typisk 
ängsflora. Röjning av brynen har skett sporadiskt. 

 
Bevarandemål: Årlig slåtter samt bortforsling av höet från ängarna. Den 

kvävegynnade floran ska fortsatt minska och ersättas av 
en typisk ängsflora. Brännässlor och älgört ska ej 
förekomma. Ängarnas bryn ska bestå av en minst 5 m 
bred glest buskbevuxen ridå mot skogen. 

 
Skötselåtgärder Jätteåkrarna och Ängen hålls öppna genom årlig slåtter 

och höet fraktas bort från ängarna. Brynen röjs från 
framför allt gran och lövsly för att gynna blommande och 
bärande buskar, hassel, olvon, try och ädla lövträd. 
Insådd av ängsflora från trakten får ske om en typisk 
ängsflora inte uppkommer på naturlig väg när den 
kvävegynnade floran minskat. 

Skötselområde 8: Öarna – Ca 0,9 ha 
Beskrivning: Skötselområdet utgörs av naturreservatets 15 små öar 

och skär. Ön Lindholmen har ett trädskikt av al, björk, 
gran, hassel, hägg, lind och rönn. De två mindre öarna 
söder om Lindholmen är bevuxna med al och videbuskar. 
Lilla Tärnholmens trädskikt består av al, björk och ask 
och stora Tärnholmen domineras av alträd med inslag av 
rönn, hägg och ask. Lilla Tärnskäret söder om 
Tärnholmarna är ett i stort sett kalt fågelskär bevuxet 
med en del sly och brännässlor. Den största av 
Vantholmarna har små öppna ytor och den artrika 
markvegetationen tyder på att ön tidigare varit hävdad 
och trädskiktet består av tall, en och rönn. De mindre 
Vantholmarna är bevuxna med al, ask, asp och tall. De 
två små öarna söder om Vantholmarna är helt bevuxna 
med vide. 

 
Bevarandemål: Lilla Tärnskäret ska fortsätta vara en viktig häckplats för 

sjöfågel, skäret ska ha mindre än 5 % täckningsgrad av 
buskar och mindre än 20 % täckningsgrad av 
brännässlor. De övriga öarna får utvecklas fritt, en del 
öar kan dock få göras kala för fågellivet. Om någon av 
öarna börjar brinna och fara för spridning till fastlandet 
ej föreligger så ska branden ej släckas. 
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Skötselåtgärder: Sly och brännässlor bekämpas på Lilla Tärnskäret och 
åtgärder för att decimera minkstammen utreds och 
genomförs vid behov. 

Skötselområde 9: Våtmark och vassbälten – Ca 7,9 ha 
Beskrivning: Skötselområdet utgörs av naturreservatets våtmarker och 

vassbältena mellan strandkanten och reservatets gräns i 
vattnet. Våtmarkerna består främst av kärr bevuxna med 
bunkestarr. 

 
Bevarandemål: Våtmarkerna ska utvecklas fritt, gran ska dock inte 

förekomma i området. Vassbältena får ej exploateras. 
  

Skötselåtgärder: Gran röjs vid behov. 

Skötselområde 10: Åkermark – Ca 0,3 ha 
 
Beskrivning: Skötselområdet utgörs av två små åkerbitar som är delar 

av större åkrar som ligger utanför reservatets gräns. 
 
Bevarandemål: Marken får brukas som åkermark. Om den inte brukas 

som åkermark ska den växa igen med lövträd, och gran 
får inte förekomma i området.  

 
Skötselåtgärder: Gran röjs vid behov. 

Skötselområde 11: Fornlämningar – Ca 0,9 ha 
Beskrivning: Skötselområdet utgörs av ett gravfält sydväst om 

Jätteåkrarna (RAÄ Tierp 363) samt en grav på 
Hällholmen (RAÄ Tierp 365). 

 
Bevarandemål: Fornlämningarna ska hållas fria från vedvegetation som 

kan skada dessa. Information ska finnas vid 
fornlämningarna 

 
Skötselåtgärder: Nödvändig röjning och gallring utförs vid behov. 

Informationsskyltarna underhålls och hålls uppdaterade 

Skötselområde 12: Anordningar för friluftslivet 
Beskrivning: Vid parkeringen finns en entréskylt med broschyrfack, 

ett bänkbord samt en soptunna. Från parkeringen utgår 
tre stigar med förbindelsestigar. Sammanlagt finns va 2,7 
km stig i reservatet. Stigarna är skyltade och markerade 
med blå färg. Spänger finns över ett fuktigt parti längs 
stigen till Hällholmen samt ut till Förnäset. I ängens 
norra del finns en träbro över ett dike och ytterligare en 
bro finns över ett dike på stigen ut till Förnäset. 
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Rastplatser med eldstäder och vedförråd finns på 
Hällholmen och Förnäset. På Förnäset finns även ett 
vindskydd. 

 
Bevarandemål: Reservatet hålls öppet för allmänheten och information 

om reservatets natur- och kulturvärden ska finnas på 
lämpliga ställen i reservatet, samt på kommunens 
hemsida. Friluftsanordningar av enklare slag ska finnas 
för att underlätta allmänhetens möjlighet att uppleva 
områdets natur- och kulturmiljö. Nya rastplatser kan 
tillkomma men inga nya grillplatser ska anläggas. 
 

Skötselåtgärder: Parkeringsplatsen kan om behov uppstår utökas för att 
rymma ytterligare cirka 5-10 bilar. Soptunnan vid 
parkeringsplatsen ska vara knuten till kommunal 
sommartömning.  Stigarna hålls framkomliga och 
välmarkerade, buskar och eventuella nedfallna träd sågas 
av och läggs åt sidan. Spängerna underhålls. En ny 
stig/spång får anläggas ut till Lökholmarna. Vindskyddet 
på Förnäset samt rastplatserna vid parkeringen och 
Hällholmen hålls i gott skick. Eldstäderna vid 
Hällholmen och Förnäset ska underhållas med ved. 
Informationstavlorna underhålls och informationen 
uppdateras när så behövs. 

Bränder    
Uppkomna bränder på fastlandet ska förhindras att sprida sig. Efter en 
eventuell skogsbrand lämnas det brända området för fri utveckling. Död 
ved, såväl stående som liggande, lämnas på platsen. Undantag måste dock 
göras för åtgärder som är nödvändiga för människors säkerhet och 
framkomligheten längs stigar. Om någon av öarna börjar brinna och fara 
för spridning till fastlandet ej föreligger så ska branden ej släckas. 

Vägar (inklusive vägdiken), stigar och ledningar 
Befintliga vägar (inklusive vägdiken), stigar, rastplatser och ledningar 
inom reservatet får underhållas. Nödvändiga röjningar i anslutning till 
dessa får utföras. Nya rastplatser kan tillkomma men inga nya 
grillplatser/eldstäder ska anläggas. 

Upplag m.m. 
Tillfälliga upplag får upprättas av förvaltaren i samband med skötsel av 
området. Förvaltaren får även ställa upp manskapsbodar i samband med 
skötselinsatser. 

Stängsel och staket 
Stängsel får sättas upp i de skötselområden som kan få betas. Stängslen 
ska förses med genomgångar där så behövs, t.ex. där stigar går genom 
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betesområdet. Stängsel får även sättas upp för att skydda naturvärden från 
negativ påverkan av andra arter. 

Jakt och fiske 
Jakt är förbjudet i reservatet med undantag för  
 

- eftersöksjakt på redan påskjutet vilt. 
- skyddsjakt på arter som hotar reservatets skyddsvärda arter och 

bevarandevärden efter samråd med kommunen. 
 

Stor hänsyn ska dock alltid tas till det rörliga friluftslivet vid jakt inom 
naturreservatet. Det är tillåtet att forsla ut nedlagt vilt med motorfordon. 
Fasta skjuttorn får inte uppföras och siktgator får inte röjas. 
 
Tämnaren är ett fiskevårdsområde och fiskekort behövs för sportfiske. 
Fiskekort kan köpas av Tämnarens fiskevårdsområdesförening via 
ifiske.se.  

Fauna- och floravård 
Eventuella åtgärder som kan behövas till stöd för hotade eller sällsynta 
arter får göras inom reservatet. 

Fornlämningar och kulturlämningar 
Fasta fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. kulturmiljölagen 
(1988:950). Åtgärder som rör fornlämningar ska ske i samråd med 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Eventuella åtgärder för att bevara dessa 
får utföras. 

Uppföljning av skötselåtgärder  
Förvaltaren ansvarar för dokumentation av förändringar inom reservatet, 
inklusive skötselåtgärder. Dokumentationen bör ske med både 
anteckningar och fotografier. Skötselåtgärderna ska följas upp för att 
kontrollera att de genomförda åtgärderna överensstämmer med 
bevarandemålen. Status före och efter utförda skötselåtgärder ska 
dokumenteras. 

Uppföljning av bevarandemål 
Förvaltaren ansvarar för uppföljning av bevarandemål i reservatet i 
enlighet med riktlinjerna i Naturvårdsverkets rapport ”Uppföljning av 
skyddade områden i Sverige”. De bevarandemål som ska följas upp är  
 

- Lövandelen samt andelen död ved ska följas upp genom fältbesök 
vart 5:e år. 

- Den kvävegynnade florans minskning på ängarna kontrolleras 
genom att mäta förekomsten av älgört längs en bestämd linje vart 
5:e år. 
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- Igenväxningsgraden efter genomförda restaureringshuggningar och 
röjningar kontrolleras vart 3:e år genom fältbesök.  

- Anläggningarna för friluftslivets skick kontrolleras varje år. 

Förvaltning 
Kommunen förvaltar reservatet. Förvaltaren har det administrativa och 
ekonomiska ansvaret för förvaltningen och svarar för de praktiska åtgärder 
som ska utföras enligt gällande skötselplan. Samråd ska ske mellan 
kommunen, Upplandsstiftelsen, länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen i 
Tierp och UOF Upplands Fågelskådare innan större åtgärder vidtas. 

Tillsyn  
Tierps kommun är tillsynsmyndighet för Iggelbo naturreservatet. 
Kommunen har den operativa tillsynen och ska övervaka att de föreskrifter 
tillstånd, villkor och dispenser som gäller inom naturreservatet följs. 

Finansiering 
Skötselåtgärder som behövs för att säkra naturreservatets bevarandevärden 
i enlighet med denna skötselplan bekostas av kommunen/förvaltaren. 
Investeringar i anläggningar för information och friluftsliv, liksom skötsel 
och underhåll av dessa jämte tillsyn bekostas av kommunen/förvaltaren. 
Reservatets andel i vägunderhåll bekostas av kommunen/förvaltaren. Om 
förvaltaren är en annan än kommunen ska ansvaret fördelas dem emellan 
efter överenskommelse. 

Sammanfattning och prioritering av bevarandevärden 
Denna tabell utgör underlag och stöd för förvaltaren vid planering av 
åtgärder i naturreservatet.  

Skötselåtgärd Prio När Skötselomr. Finansiering 
Slåtter 1 Varje/vartannat 

år 
7 Kommunen/ 

förvaltaren 
Röjning/gallring 
av gran 

1 Snarast och 
därefter vid 
behov 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 9, 10, 11 

Kommunen/ 
Förvaltaren 

Friställning av 
grova ekar 

1 Snarast och 
därefter vid 
behov 

5, 6 Kommunen/ 
Förvaltaren 

Utglesning av 
bryn  

2 Snarast och 
därefter vid 
behov 

1, 7 Kommunen/ 
Förvaltaren 

Skapande av död 
ved 

1 Snarast och 
därefter vid 
behov 

2, 3, 4, 6 Kommunen/ 
förvaltaren 

Röjande av 
fågelskär 

1 Snarast och 
därefter vid 
behov  

8 Kommunen/ 
Förvaltaren 
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Bilagor 
C. Skötselområdeskarta 
D. Karta över friluftsanordningar 
 
 

Röjning av sly 2 Snarast och 
därefter vid 
behov 

1, 3, 5, 6, 7 Kommunen/ 
förvaltaren 

Röjningar vid 
kultur- och 
fornlämningar 

1 Snarast och 
därefter vid 
behov 

Fornlämning
ar/kulturlämn
ingar 

Kommunen/ 
Förvaltaren 

Röjning vid 
utsiktsplatserna 

1 Snarast och 
därefter vid 
behov 

6 Kommunen/ 
Förvaltaren 

Underhåll av 
friluftsanordningar 

1 Ses över 
årligen och 
åtgärdas vid 
behov. 

Friluftsliv Kommunen/ 
Förvaltaren 

Tillsyn att regler 
och föreskrifter i 
reservatet följs 

1 Kontinuerligt Samtliga Kommunen/ 
Förvaltaren 

Underhåll av 
parkering 

3 Kontinuerligt Friluftsliv Kommunen/ 
Förvaltaren 

Tömning av 
sopbehållare 

1 Kontinuerligt Friluftsliv Kommunen/ 
Förvaltaren 

Minkjakt 2 Vid behov 8 Kommunen/ 
Förvaltaren 

Insådd av 
ängsarter 

3 Vid behov 7 Kommunen/ 
Förvaltaren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2021-09-07  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2021-09-07  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 

 
2021-06-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 4 
Dnr 2021/590    
 
Valdistriktsindelning i Tierps kommun  
 
Beslut  
Valnämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa 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  

 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 
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 Utredare/utvecklare Kvalitet och strategisk utveckling 
 Valnämndens ordförande 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-06-08 KS 2021/590
  

  
   
  
    

 
 
Valdistriktsindelning i Tierps kommun 
 
Förslag till beslut 
Valnämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa 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.  
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I övrigt bedöms att inga fler förändringar av valdistiktsindelningen behövs 
inför de allmänna valen 2022 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 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 

 
 
I tjänsten  
 
Johanna Kastenholm 
Utredare/utvecklare 
Kvalitet och strategisk utveckling 
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Bakgrund  
Inför valår ska kommunen enligt vallagen 4 kap 17 § se över sin valdistriktsindelning. 
Kommunfullmäktige ska vid behov föreslå länsstyrelsen ändringar i indelningen. 
Länsstyrelsen beslutar sedan om kommunens förslag på valdistriktsindelning.1  
 
Enligt vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Ett 
valdistrikt får ligga utanför intervallet endast om det finns särskilda skäl. Sådana skäl skulle 
kunna vara att valdistriktet är geografiskt svårtillgängligt (till exempel en ö med begränsade 
färjeförbindelser) eller att valdistriktet väntas öka eller minska sin folkmängd inom kort. 
Endast om det finns synnerliga skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 300 röstberättigade. 
Den nedre gränsen är satt så att skyddet för valhemligheten ska kunna bibehållas.2  
 
Kommunen ska i sin översyn av valdistriktsindelningen också ta hänsyn till framtida kända 
förändringar såsom flyttningar och nybyggnationer som framöver kan komma att påverka 
antalet röstberättigade. 
 

Syfte 
Syftet är att se över valdistriktsindelningen i Tierps kommun inför de allmänna valen 2022. 
Om indelningen behöver förändras ska kommunen föreslå länsstyrelsen ändringar. 

Metod 
För att se om valdistiktsindelningen behöver förändras har utgångspunkten varit den statistik 
som Valmyndigheten tar fram året innan valår över röstberättigade per den 1 mars 2021. För 
att urskilja framtida förändringar i befolkningsutvecklingen har en befolkningsprognos för 
kommunen och dess delområden använts som komplement till statistiken från 
Valmyndigheten. Hänsyn har också tagits till planerad nybyggnation av bostäder.  

Det har sedan gjorts en bedömning om det finns behov av att förändra indelningen utifrån 
underlaget (statistiken över röstberättigade, befolkningsprognosen och planerade 
nybyggnationer). Därefter presenteras förslag på förändringar i indelningen.  
 
Arbetet med att se över valdistriktsindelningen har skett i enlighet med Valmyndighetens 
manual - Länsstyrelsens och valnämndens arbete med valgeografi och mandat 3. Utredningen 
om valdistriktsindelning från 2017 har använts som grund.  
 

 
1 Vallagen (2005:837), 4 kap 17 § 
2 Vallagen (2005:837), 4 kap 17 § 
3 Valmyndigheten (juni 2021), Valmyndighetens manualer - Länsstyrelsens och valnämndens arbete med valgeografi och 
mandat. 
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Översyn av nuvarande valdistriktsindelning  
Här finns underlaget till översynen av valdistriktsindelningen. 

Statistik över röstberättigade per den 1 mars 2021  
Med kommunalt röstberättigade avses personer som är röstberättigade i val till kommun- och 
regionfullmäktige. Figur 1 innehåller antalet röstberättigade per den 1 mars 2021, det är inte 
en prognos över röstberättigade vid valet 2022.4  

Kravet för att räknas som röstberättigad till val i kommun- och regionfullmäktige är att: 
 ha fyllt 18 år senast på valdagen, 
 vara svensk medborgare och folkbokförd i kommunen eller regionen, 
 vara medborgare i något av Europeiska unionens medlemsländer eller medborgare i 

Island eller Norge och vara folkbokförd i kommunen eller regionen, 
 vara medborgare i något annat land än de som räknas upp ovan, eller statslös, och ha 

varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen, och vara folkbokförd i 
kommunen eller regionen.5 

 
Figur 1. Statistik över röstberättigade per den 1 mars 2021 i Tierps kommun6 
 

Valdistriktskod Valdistriktsnamn Antal röstberättigade Vallokal år 2018 
03600101 Vallskoga 1 480 Makrillvägen, hyresgästföreningen 
03600102 Tierps köping södra 1 439 Björken, caféet 
03600103 Tierps köping norra 1 127 Centralskolan, skolrestaurangen 
03600104 Svanby 1307 Bäggeby, särfritids 
03600304 Örbyhus 2 017 Örbyhus skola, skolrestaurangen 
03600305 Vendel 823 Vendels bygdegård 
03600406 Tobo 871 Folkets hus 
03600508 Kyrkbyn 919 Tierpsgården 
03600510 Månkarbo 996 Tallbacksskolan 
03600611 Söderfors 1 828 Bruksskolan, skolrestaurangen 
03600713 Västland-Karlholm 1 604 Björkängsskolan, skolrestaurangen 
03600817 Skärplinge 1 479 Ol Andersskolan, entrén 
03600918 Hållnäs 876 Hållnäs skola, skolrestaurangen 
 
Figur 1 visar att det är några av kommunens valdistrikt som inte rör sig inom intervallet  
1 000-2 000 röstberättigade. Distrikten Vendel, Tobo, Kyrkbyn, Månkarbo och Hållnäs hade 
den 1 mars 2021 för få röstberättigade. Örbyhus hade den 1 mars 2021 för många 
röstberättigade. 
 
Totalt var 16 766 personer röstberättigade i kommunen den 1 mars 2021. Det motsvarar att 
cirka 80 procent av det totala antalet invånarna i Tierps kommun var röstberättigade. 

 
4 Valmyndigheten, Statistik över röstberättigade per den 1 mars 2021  
5 Valmyndigheten (2021), Att rösta.   
6 Valmyndigheten, Statistik över röstberättigade per den 1 mars 2021 
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Befolkningsprognos för Tierps kommun och delområden 
En befolkningsprognos är en beräkning av hur stor befolkningen kommer att bli i framtiden. 
För att få fram siffran görs en uppskattning av hur många som kommer att födas och dö, och 
hur många som kommer flytta in till och flytta ut från kommunen. 

Inför valet 2018 tog Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Tierps kommun, fram en 
befolkningsprognos för kommunen. Prognosen sträcker sig från år 2016 till 2040. Prognosen 
är ett stöd i kommunens verksamhetsplanering. 

Prognosen i figur 2 avser alla invånare i kommunen och statistiken från Valmyndigheten i 
Figur 1 avser antalet röstberättigade i kommunen.  
 
Figur 2. Befolkningsprognos för Tierps kommun 2017-2040 

 
 

Tierps kommun hade den 31 december 2016 ett invånarantal på 20 744 personer. Enligt 
befolkningsprognosen i figur 2 beräknas folkmängden fortsätta öka men ökningen kommer att 
ske långsammare.  
 
Prognosen på delområdesnivå utgår från så kallade nyckelkodsområden (NYKO7), dessa 
områden motsvarar inte valdistrikten. Även om valdistrikten och NYKO-områdena inte är 
helt lika går det att se trenderna i befolkningsutvecklingen även på delområdesnivå. 
Folkmängden kommer enligt prognosen öka i alla områden förutom Hållnäs. I Hållnäs 
minskar befolkningen något över tid. Den största procentuella befolkningsökningen jämfört 
med idag förväntas fram till år 2030 ske i områdena Tierp, Ersta och Strömsberg (NYKO 1) 

 
7 NYKO betyder nyckelkodsområden. Tierps kommun är indelad i olika nyckelkodsområden som gör det möjligt att redovisa 
statistik från Statistiska centralbyrån SCB för delområden inom en kommun. Dessa områden motsvarar inte valdistrikten. 

135



 

 

7

samt Karlholm och Västland (NYKO 5). Fram till år 2040 sker, enligt prognosen, den störst 
procentuella befolkningsökningen i områdena Tierp, Ersta och Strömsberg (NYKO 1) samt 
Månkarbo, Kyrkbyn och Ullfors (NYKO 2).  
 
Nybyggnation i Tierps kommun 
Figur 3 visar de i nuläget (juni 2021) kända nybyggnationer som är aktuella framöver. 
 
Figur 3. Planerad nybyggnation i Tierps kommun 
Valdistrikt Nybyggnation Tidsplan 
Örbyhus  Örbyhus centrum – ca 100 nya 

lägenheter. 
Västra Libbarbo. 

Byggstart hösten 2021 
 
Okänt 

Tierp köping Södra Siggbo Triangelparken – Flertal 
projekt. Ca 50 nya bostäder i närtid. 
Siggbo Trädgårdsstaden – Ca 400 nya 
bostäder. 

Utbyggnad pågår 
 
Okänt 

Västland-Karlholm Karlholm strand – ca 500 nya 
bostäder. 

Okänt 

 
Den planerade nybyggnationen i Örbyhus centrum kan påverka antalet personer i valdistriktet 
till valet hösten 2022, beroende på byggtakt. De stora nybyggnationerna Siggbo och Karlholm 
strand kommer inte påverka antalet personer i valdistrikten till valet hösten 2022. Dessa 
nybyggnationer kommer påverka valdistriktsindelningen längre fram i tiden. 
 

Slutsats gällande översyn av nuvarande valdistriktsindelning 
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. Det är en konsekvens av 
att distriktet redan idag har för många röstberättigade samt av framtida nybyggnationer och 
befolkningsökning. I övrigt bedöms att inga fler förändringar av valdistiktsindelningen behövs 
inför de allmänna valen 2022. 
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Nytt förslag på valdistriktsindelning 
Nedan presenteras en bedömning av om det finns behov att förändra valdistriktet utifrån 
underlaget (statistiken över röstberättigade, befolkningsprognosen och planerade 
nybyggnationer). Därefter finns ett förslag på förändring av valdistriktet. 
  
Vallskoga 
Valdistriktet Vallskoga hade 1 480 personer som var röstberättigade den 1 mars 2021. Enligt 
befolkningsprognosen kommer invånarantalet i området öka över tid.  
 

Bedömning: Valdistriktet bedöms vara lagom stort trots en befolkningsökning enligt 
befolkningsprognosen. Inga förändringar föreslås gällande valdistriktets gränser. 
 
Svanby 
Valdistriktet Svanby hade 1 307 personer som var röstberättigade den 1 mars 2021. 
 
Bedömning: Valdistriktet bedöms vara lagom stort trots en befolkningsökning enligt 
befolkningsprognosen. Inga förändringar föreslås gällande valdistriktets gränser. 
 
Tierps köping södra 
Valdistriktet Tierps köping Södra hade 1 439 personer som var röstberättigade den 1 mars 
2021. Enligt befolkningsprognosen kommer invånarantalet öka över tid.  
 

Bedömning: Valdistriktet bedöms vara lagom stort trots en befolkningsökning enligt 
befolkningsprognosen. Inga förändringar föreslås gällande valdistriktets gränser. 
 

 
Tierps köping norra 
Valdistriktet Tierps köping Norra hade 1 127 personer som var röstberättigade den 1 mars 
2021. Enligt befolkningsprognosen kommer invånarantalet i området öka över tid.  
 

Bedömning: Valdistriktet har idag lagom antal röstberättigade. Inga förändringar föreslås 
gällande valdistriktets gränser. 
 
Örbyhus  
Valdistriktet Örbyhus hade 2 017 personer som var röstberättigade den 1 mars 2021. Enligt 
befolkningsprognosen kommer invånarantalet i området öka över tid.  
 
Bedömning: Valdistriktet har redan idag för många röstberättigade jämfört med 
Valmyndighetens rekommendation som är mellan 1 000-2 000 röstberättigade per valdistrikt. 
En nybyggnation av 100 bostäder innebär att valdistriktet framöver kommer få alldeles för 
många röstberättigade. 
 

Förändring av valdistriktet: Distriktet delas i två distrikt, varav ett får namnet Örbyhus 
Sydväst och det andra får namnet Örbyhus Nordost. Distrikten kommer då få lagom många 
röstberättigade. Se karta. 
 

137



 

 

9

Vendel 
Valdistriktet Vendel hade 823 personer som var röstberättigade den 1 mars 2021. Enligt 
befolkningsprognosen kommer invånarantalet i området öka något över tid.  
 

Bedömning: Distriktet är idag för litet enligt Valmyndighetens rekommendation på 1 000- 
2 000 röstberättigade per valdistrikt. Valdistriktet förväntas öka sin folkmängd något över tid, 
men inte så mycket. Inga förändringar föreslås gällande valdistriktets gränser. 
 

 
Tobo 
Valdistriktet Tobo hade 871 personer som var röstberättigade den 1 mars 2021. Enligt 
befolkningsprognosen kommer invånarantalet i området öka över tid.  
 

Bedömning: Distriktet är idag för litet enligt Valmyndighetens rekommendation på 1 000- 
2 000 röstberättigade per valdistrikt. Valdistriktet förväntas öka sin folkmängd över tid. Inga 
förändringar föreslås gällande valdistriktets gränser. 
 

 
Kyrkbyn 
Valdistriktet Kyrkbyn hade 919 personer som var röstberättigade den 1 mars 2021. Enligt 
befolkningsprognosen kommer invånarantalet i området öka över tid.  
 

Bedömning: Distriktet är idag för litet enligt Valmyndighetens rekommendation på 1 000- 
2 000 röstberättigade per valdistrikt. Eftersom valdistriktet förväntas att öka sin folkmängd 
över tid så bedöms valdistriktet över tid nå upp till 1000 invånare. Inga förändringar föreslås 
gällande valdistriktets gränser. 
 
Månkarbo  
Valdistriktet Månkarbo hade 996 personer som var röstberättigade den 1 mars 2021. Enligt 
befolkningsprognosen kommer invånarantalet i området öka över tid. 
 

Bedömning: Valdistriktet bedöms vara lagom stort. Inga förändringar föreslås gällande 
valdistriktets gränser. 
 
Söderfors 
Valdistriktet Söderfors hade 1 828 personer som var röstberättigade den 1 mars 2021. Enligt 
befolkningsprognosen kommer invånarantalet i området öka över tid. 
 

Bedömning: Även om befolkningen ökar enligt befolkningsprognosen bedöms distriktet i 
nuläget vara lagom stort. Inga förändringar föreslås gällande valdistriktets gränser. 
 
Västland-Karlholm 
Valdistriktet Västland-Karlholm hade 1 604 personer som var röstberättigade den 1 mars 
2021. Enligt befolkningsprognosen kommer invånarantalet i området öka över tid. Det 
kommer också byggas cirka 500 nya bostäder i distriktet, när byggnationen av dessa påbörjas 
är ännu inte helt klart. 
 

Bedömning: Distriktet bedöms vara lagom stort i nuläget, även om befolkningen ökar enligt 
befolkningsprognosen och 500 nya bostäder ska byggas. När den planerade nybyggnationen 
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är klar kan distriktet komma att ha för många röstberättigade, men i nuläget behöver 
valdistriktets gränser inte förändras. 
 
Skärplinge 
Valdistriktet Skärplinge hade 1 479 personer som var röstberättigade den 1 mars 2021. Enligt 
befolkningsprognosen kommer invånarantalet i området öka över tid. 
 

Bedömning: Även om befolkningen ökar enligt befolkningsprognosen bedöms distriktet vara 
lagom stort i nuläget. Inga förändringar föreslås gällande valdistriktets gränser. 
 
Hållnäs 
Valdistriktet Hållnäs hade 876 personer som var röstberättigade den 1 mars 2021. Enligt 
befolkningsprognosen kommer invånarantalet i området minska över tid. 
 

Bedömning: Distriktet är idag för litet enligt Valmyndighetens rekommendation på 1 000- 
2 000 röstberättigade per valdistrikt. Valdistriktet förväntas minska sin folkmängd något över 
tid. De röstberättigade som bor i valdistriktet bor ganska geografiskt utspritt. Det är dock svårt 
att göra några åtgärder gällande antalet röstberättigade i distriktet. Inga förändringar föreslås 
gällande valdistriktets gränser. 
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Gemensam service Handläggare 
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Telefon: 0293-218000 Fax: 0293-712 54 E-post: johanna.kastenholm@tierp.se

Bilaga 1. Underlag till beslut om valdistriktsindelning 
 

Underlag till beslut om 
valdistriktsindelning   

Kod 
före 
beslut 

Namn före beslut 
Ny kod 
efter 
beslut 

Nytt 
namn 
efter 
beslut 

Gränsdragning efter 
beslut 

Beräknat 
antal 
röstberättigad
e efter beslut 

0360010
1 Vallskoga 

  
    1 480 

0360010
2 

Tierps köping 
södra      1 439 

0360010
3 

Tierps köping 
norra      1 127 

 036001
04  Svanby    1 307 

0360030
4 Örbyhus     

Det tidigare distriktet 
Örbyhus (03600304) 
delas i två distrikt. Se 
karta 1 och 2.  

  03600302 
Örbyhus 
Sydväst  972 

  03600303 
Örbyhus 
Nordost  999 

0360030
5 Vendel      823 
0360040
6 Tobo      871 
0360050
8 Kyrkbyn       919 
0360051
0 Månkarbo       996 
0360061
1 Söderfors       1 828 
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2

0360071
3 Västland-Karlholm       1 604 
0360081
7 Skärplinge       1 479 
0360091
8 Hållnäs       876 
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Karta 1  

Valdistrikt Örbyhus Nordost 
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Karta 2  

Valdistrikt Örbyhus Sydväst 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2021-09-07  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Demokratiberedningen 

 
2021-08-23  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 23 
Dnr 2021/511    
 
Revidering av riktlinjer och principer för medborgardialog  
 
Beslut  
Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen hemställa 
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 
Medborgardialog är ett viktigt verktyg för att få in barn och ungdomars 
synpunkter och åsikter i frågor. Principerna fastställer vikten av att allas 
perspektiv i en fråga belyses. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Riktlinjer och principer för medborgardialog 

 
Beslutet skickas till 

 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-08-12 KS 2021/511
  

  
   
  
    

 
 
Revidering av Riktlinjer och principer för medborgardialog 
 
Förslag till beslut 
Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen hemställa 
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. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Medborgardialog är ett viktigt verktyg för att få in barn och ungdomars 
synpunkter och åsikter i frågor. Principerna fastställer vikten av att allas 
perspektiv i en fråga belyses. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Riktlinjer och principer för medborgardialog 

 
Beslut skickas till 

 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
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I tjänsten  
 
Sanna Gunnarsson 
Utredare/utvecklare 
Kvalitet och strategisk utveckling
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Tierps kommun │815 80 TIERP │Telefon: 0293-21 80 00 │www.tierp.se

148



 

Dokumentets giltighet och beslut
Dokumentnamn: Riktlinjer och principer för 

medborgardialog
Gäller för: Kommunstyrelsens verksamheter
Gäller fr o m: 2021-09-21
Gäller t o m: 2025-12-31
Fastställd av: Kommunfullmäktige § xx/xxxx
Fastställd: 2021-09-21
Diarienummer: KS 2021/511

Dokumentansvar och handläggning
Dokumentansvarig: Kristina Sennblad, Enhetschef, 

Kvalitet och strategisk utveckling
Handläggare: Sanna Gunnarsson, 

utredare/utvecklare, 
Kvalitet och strategisk utveckling

Dokumenthistorik
Tidigare beslut: Kommunfullmäktige § 74/2017
Ersätter: Riktlinjer och principer för 

medborgardialog (Dnr KS 2017/495)

149



3 

Innehållsförteckning 
Inledning .....................................................................................................................4 

Bakgrund .................................................................................................................4 

Syfte ........................................................................................................................4 

Medborgardialog i Tierps kommun ............................................................................4 

Begrepp och definition ............................................................................................4 

Varför medborgardialog? ........................................................................................5 

När ska medborgardialog hållas? ............................................................................6 

Delaktighetsformer och metoder .............................................................................6 

Att ta beslut om medborgardialog: process och ansvar ..........................................8 

Principer för medborgardialog ..................................................................................10 

Referenser .................................................................................................................10 

 

  

150



4 

Inledning 
”Det ska vara lätt för invånarna i Tierps kommun att engagera sig och delta i den 
lokala samhällsutvecklingen. Alla behöver hjälpas åt.” - Tierps kommuns Vision 
 
Vi vet att många medborgare är intresserade av och vill bidra till den lokala 
samhällsutvecklingen i Tierps kommun. Det representativa systemet är ett viktigt 
sätt för medborgare att påverka, men det behöver kompletteras. I och med Tierps 
kommuns bidrag till genomförandet av FN:s globala mål för hållbarhet genom 
Agenda 2030 ökar betydelsen av medborgardialog. I Agenda 2030 betonas en 
inkluderande utveckling i flera utav de globala hållbarhetsmålen, såsom målen God 
utbildning, Minskad ojämlikhet och Hållbara städer och samhällen. En medskapad 
och tillitsbaserad samhällsstyrning är av betydelse för att värna och stärka den 
lokala demokratin. Att skapa former för delaktighet och dialog är därför en viktig 
fråga. Medborgardialog handlar i grunden om att ta till vara medborgarnas 
kunskaper och idéer och se dem som en tillgång för att forma framtiden i Tierps 
kommun. 

Bakgrund 
Tierps kommun har arbetat med former för medborgardialog sedan 2011. Den 
första riktlinjen med principer för medborgardialog fastställdes av 
kommunfullmäktige i juni 2014. Sveriges kommuner och regioner (SKR) stödjer 
kommuner och regioner i att utveckla former och metoder för medborgardialog. 
Tierps kommun ingår i SKRs kunskapsnätverk för att utveckla medborgardialog för 
ett demokratiskt och socialt hållbart samhälle.  

Syfte 
Syftet med Riktlinjer och principer för medborgardialog är att vägleda Tierps 
kommuns arbete med medborgardialog. Riktlinjerna och principerna ska 
understödja ett systematiskt och samordnat arbete med medborgardialoger där 
ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda, tjänstepersoner och medborgare är 
tydlig.  

Medborgardialog i Tierps kommun 

Begrepp och definition 
Medborgardialog är ett verktyg där medborgare bjuds in till att samskapa kunskap 
och beslutsunderlag tillsammans med förtroendevalda. Medborgardialogen ska 
genomföras systematiskt och resultaten ska användas. Det kräver att dialogens 
fråga, målgrupp och påverkbarhet är tydligt definierad.  
 
Medborgardialog är ett komplement till det representativa systemet. Dialogen kan 
bidra med beslutsunderlag, men det slutgiltiga beslutet fattas alltid av politikerna. 
En förutsättning för medborgardialog är att frågan och beslutsfattare är påverkbara. 
I Tierps kommun är medborgardialog de förtroendevaldas möjlighet att möta och 
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lyssna in medborgares perspektiv på ett systematiskt sätt. Förtroendevalda ska alltid 
genomföra och vara delaktiga i medborgardialogen, med stöd av tjänstepersoner.  
 
En medborgardialog vänder sig inte endast till invånare i en kommun. Istället 
definieras medborgare som alla som bor, verkar, lever i eller har en relation till 
kommunen. 
 
Kommunen genomför flera olika typer av dialoger, några av de vanligaste 
presenteras i tabellen nedanför. Utöver dialogformerna i tabellen finns ytterligare 
samverkansformer, till exempel Idéburet Offentligt Partnerskap och Lokal 
överenskommelse, som kan utgöra plattformar för dialog. Detta dokument hanterar 
den första typen av dialog: medborgardialog.  
 
Tabell: Definitioner av olika typer av dialoger 
Typ av dialog Definition 
 
Medborgardialog 

 
Är ett verktyg där medborgare bjuds in till att samskapa kunskap och 
beslutsunderlag tillsammans med förtroendevalda. Medborgardialogen 
ska genomföras systematiskt och resultaten ska användas. Det kräver 
att dialogens fråga, målgrupp och påverkbarhet är tydligt definierad.  
 
Medborgardialog genomförs av och med förtroendevalda, med stöd av 
tjänstepersoner. 
 

 
Intressentdialog 
(organisationsdialog) 

 
Handlar om att ta in synpunkter runt enskilda frågor. Synpunkterna blir 
en del av underlaget inför beslut. Det kan vara specifika grupper som 
inbjuds eller så kan inbjudan gälla hela allmänheten. 
 
Intressentdialog genomförs av tjänstepersoner, förtroendevalda kan 
dock närvara. 
 

 
Brukardialog/kunddialog 

 
Handlar om att ta in synpunkter runt enskilda frågor som är intressanta 
för en specifik grupp av brukare/kunder. Syftet med en brukardialog och 
kunddialog är att förbättra verksamheterna och den service kommunen 
erbjuder.  
 
Brukardialog och kunddialog genomförs av tjänstepersoner. 
 

 
Brukarråd 

 
För att ta tillvara på specifika gruppers synpunkter finns formaliserade 
brukarråd: pensionärsråd, rådet för funktionshindradefrågor och 
näringslivsråd.  
 
Dessa dialoger förs mellan representanter för olika 
intresseorganisationer och förtroendevalda. Tjänstepersoner finns 
också med som administrativt stöd och för att bidra med fackkunskap. 
  

 
Samråd 

 
I vissa fall finns lagkrav på att samråd med olika intressenter genomförs, 
det gäller främst den fysiska planeringen som regleras enligt plan-och 
bygglagen (PBL). 
 
Samråd genomförs av tjänstepersoner. 
  

 

152



6 

Varför medborgardialog? 
Medborgardialog är ett viktigt verktyg för att kommunen ska kunna fatta kloka, 
hållbara beslut och göra prioriteringar. Genom att bidra med kunskap om 
medborgares perspektiv, idéer och värderingar kan både den lokala demokratin och 
kommunens effektivitet öka. Medborgardialogen medverkar till kommunens bidrag 
till genomförandet av de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 genom att 
stärka en inkluderande samhällsutveckling.  
 
Genom att skapa en arena för medborgare att bidra till beslutsprocesser ökar 
medborgarnas kunskap och förståelse för de demokratiska processerna och 
komplexa beslut. Medborgardialoger kan stödja det representativa systemet genom 
att skapa transparens, öka kunskapen om systemet och utveckla samspel mellan de 
som styr och medborgarna. Dessutom kan samhällsengagemanget, ansvarskänslan 
och tilliten för det demokratiska systemet öka bland medborgare. Att 
medborgardialogen blir en del av beslutsprocessen är viktig så att flera medborgare 
kommer till tals, inte bara starka grupper. 
 
Systematiska medborgardialoger kan öka legitimiteten för beslutsfattare och öka 
möjligheten för förståelse och genomförande av insatser. Det kan även ge ökad 
kunskap om behov och önskemål hos medborgarna vilket kan leda till att utbud 
bättre möter efterfrågan. Ökad transparens i lokala beslutsprocesser kan också leda 
till bättre kvalitet på kommunala tjänster. 

När ska medborgardialog hållas? 
En grundförutsättning för medborgardialog är att det finns ett genuint intresse från 
de förtroendevalda att lyssna och beakta medborgarnas perspektiv i en fråga. Är 
man redan klar över hur man vill besluta ska en dialog undvikas. 
 
Kommunens verksamheter har tillsammans med förtroendevalda ansvar för att göra 
långsiktiga bedömningar av vilka frågor som tjänar på att involvera medborgarna i. 
Önskan eller behov av medborgardialog kan dock uttryckas av medborgarna själva. 
I de fall det är möjligt bör kommunens verksamheter och förtroendevalda då vara 
lyhörda och ta tillvara på engagemanget.  
 
Nedanstående frågor bör ställas och de kräver ett ja innan man beslutar om 
medborgardialog i en fråga. Om svaret är nej eller det finns tveksamheter, bör en 
dialog med medborgarna inte föras. 
 Är frågan påverkbar? 
 Är jag/vi som beslutsfattare påverkbara? 

 
Om svaret är nej och man vet att det finns ett medborgarengagemang i frågan bör 
informationsinsatser genomföras som både innefattar beslutet i frågan och varför 
beslut fattas utan medborgardialog. 
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Delaktighetsformer och metoder 
Medborgardialog kan delas in i olika delaktighetsformer och metoder. Inför varje 
medborgardialog måste delaktighetsform och metoder beslutas utifrån det specifika 
fallet. Dialogens fråga, syfte, målgrupp och tillgängliga resurser avgör valet av 
delaktighetsform och metod. I takt med att kommuner möter allt fler komplexa 
samhällsutmaningar är det viktigt att tidigt uppmärksamma vilken typ av fråga som 
medborgardialogen hanterar. Vid en komplex fråga, som ofta är oförutsägbar, 
svårförstådd och inte kan hanteras av experter, behöver medborgardialogen 
anpassas till de förutsättningarna.  
 
SKR har utvecklat en delaktighetstrappa som visar på olika typer av delaktighet i 
medborgardialoger, se figuren nedan. 

 
Bild: Delaktighetstrappan som beskriver vilken grad av inflytande medborgarna kan få i en specifik fråga. (Källa 
SKR, Sveriges kommuner och regioner) 
 
De olika stegen i delaktighetstrappan har olika kännetecken och förknippas med 
olika typer av metoder. Det första trappsteget, ”Information”, innebär att 
medborgardialog inte genomförs utan att medborgarna endast delges information 
utan möjlighet att påverka. Ingen delaktighetsform är bättre än någon annan, istället 
fyller de olika funktion för olika typer av frågor. Olika metoder och 
delaktighetsformer kan kombineras inom ramen för samma medborgardialog. I 
tabellen nedanför ges exempel på vad graden av delaktighet innebär för en 
medborgardialog.   
 
Tabell: Grad av delaktighet och vad delaktigheten innebär 
Grad av 
delaktighet 

Kännetecken Medborgarna 
får 

Metodexempel 

Information Envägskommunikation Veta Tidning, webb, 
trycksak, 
informationsmöte. 

Konsultation Insamling av synpunkter, 
förfrågningar och åsikter 

Tycka Enkätpanel, sms-
panel, råd, 
fokusgrupper, 
enkäter, inlämnade 
förslag och 
synpunkter 
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Dialog Diskussionsforum, ges 
möjlighet att i olika former 
möta andra för att föra 
dialog 

Resonera Open space, 
dialogcafé, 
webbforum, chatt, 
hearings, 
medborgarstämma.  

Inflytande Ges möjlighet att vara 
delaktiga under en längre 
period utifrån ett 
övergripande tema 

Planera/Genomföra Framtidsverkstad, 
gemensamma 
projekt, arbetsgrupp i 
komplex dialog 

Medbeslutande Gemensamt 
beslutsfattande 

Bestämma Rådslag med 
omröstning, 
medborgarbudget 

 
Tierps kommuns ska följa utvecklingen av metoder och verktyg för 
medborgardialog och använda dem där de anses lämpliga. De digitala verktygens 
möjlighet att bidra till medborgardialogen ska tas hänsyn till. 

Att ta beslut om medborgardialog: process och ansvar 
Det är politikernas ansvar att definiera när det finns behov av medborgardialog. 
Behovet av medborgardialog kan uttryckas av medborgare själva och ska i så fall 
beaktas av den politiska organisationen.  
 
Beslutet om att genomföra en medborgardialog kan antingen tas av 
kommunstyrelsen eller av kommunfullmäktige.  
 
För att ett beslut ska fattas i kommunstyrelsen krävs att ett utskott föreslår att en 
medborgardialog ska genomföras. Frågan om en medborgardialog ska genomföras 
ska då väckas i utskottsberedningen och utskottet tar fram mål och syfte med 
dialogen.  
 
När kommunfullmäktige fattar beslut om medborgardialog ges 
demokratiberedningen, eller en tillfällig beredning, ett uppdrag eller ett direktiv om 
att en dialog ska genomföras. Beredningen och kommunfullmäktiges presidium tar 
sen tillsammans fram syfte och mål med dialogen.  
 
När beslut om att medborgardialog ska genomföras är fattat upprättar 
tjänstepersonerna en planeringsgrupp med ansvar för dialogen. 
Planeringensgruppens ansvar är att ta fram förslag på hur medborgardialogen ska 
genomföras. I planeringensgruppen finns kompetens om genomförande av dialoger 
samt verksamhetskunskap. Kommunens processägare/processledare för 
medborgardialog står för konsultativt stöd i genomförandet. Planeringsgruppen 
återkopplar planen för genomförande till utskottet/kommunfullmäktigeberedningen 
som slutligen beslutar om dialogens genomförande. I genomförandet av 
medborgardialogen är förtroendevalda alltid delaktiga och representerar den 
politiska organisationen. 
 
Processen att besluta om en medborgardialog i Tierps kommun visualiseras i 
processkartan på nästa sida. 
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Process

= flöde

= aktivitet

= annan process som anropas i denna process

Förklaringar till bilden

Aktivitet

Utskottsbered-
ningen lyfter fram

förslag på att
medborgardialog
ska hållas i ett

specifikt ärende

Ansvarigt politiskt
organ fastställer

syfte, mål,
frågeställningar,

tidsplan för
genomförandet

Tjänstepersoner
upprättar en

planeringsgrupp
med ansvar för

dialogen

Process-
ägare/-ledare
bidrar med
konsultativt

stöd i
genomförandet

Delprocess:
Genomföra

medborgardialog

Planeringsgruppen
sammanställer
resultatet av
dialogen och
återkopplar till

ansvarigt politiskt
organ

Process-
ägare/-ledare
bidrar med
konsultativt

stöd i
genomförandet

Utskottet beslutar
att föreslå KS att
medborgardialog
ska hållas och tar

fram förslag på syfte
och mål för dialogen

Medborgar-
dialogen är
avslutad och
resultatet blir en
del av ärende-
beredningen.
Efter fattade
beslut sker
återkoppling till
medborgarna.

Delprocess:
Tillsätta en tillfällig
beredning (KF),

(där medborgardialog
är en del av uppdraget)

KF ger demokrati-
beredningen ett

uppdrag där med-
borgardialog ingår Beredningen tar

tillsammans med
KFs presidium fram
förslag på syfte och
mål med dialogen

Gruppledarna
meddelar vilka
från partierna
som ska hålla i

dialogerna

KS beslutar att
medborgar-
dialog ska

genomföras

Beslut om
medborgar-
dialog
initieras via
kommun-
styrelsen
eller
kommun-
fullmäktige

START:
Önskemål om
medborgar-
dialog kommer
från med-
borgarna,
verksam-
heterna eller
förtroende-
valda

Bild Processen att fatta beslut om medborgardialog 
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Principer för medborgardialog 
Medborgardialoger i Tierps kommun ska guidas av följande principer.  
 

1. För frågor som innebär större förändringar och/eller har en långsiktig 
påverkan på samhället och som direkt berör de som bor, lever och/eller 
verkar i kommunen ska medborgardialog tidigt övervägas. 

2. I varje medborgardialog ska frågans art, dialogens syfte, delaktighetsform, 
målgrupp och tillgängliga resurser bestämmas.  

3. Tierps kommuns vision ska vara vägledande i dialogen. 

4. Dialogfrågorna måste vara viktiga, angelägna och påverkningsbara så att 
medborgare upplever sitt deltagande som meningsfullt. 

5. Alla medborgare ska ges goda förutsättningar att delta i medborgardialog. I 
varje medborgardialog ska särskild hänsyn tas till socioekonomiska villkor, 
ålder, kön, språk, och eventuella funktionsnedsättningar. Grupper som i hög 
grad är berörda men svåra att nå, ska prioriteras genom uppsökande arbete. 

6. Resultatet av medborgardialogen ska i lämplig form redovisas och 
återkopplas till medborgarna. I långa beslutsprocesser och dialoger ska 
löpande återkoppling göras till medborgarna.  

7. Resultatet av medborgardialogen är en del av styrningen i de politiska 
besluten och det ska framgå på vilket sätt hänsyn tagits till resultatet inför 
beslut. 

8. Dialogprocessen ska utvärderas och utvecklas löpande. I de fall det är 
lämpligt och möjligt ska deltagande medborgare ges möjlighet att bidra till 
utvärderingen av processen. 

 

Referenser 
Sveriges Kommuner och Landsting (2012) Utveckla principer för medborgardialog. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (2019) Medborgardialog i styrning.  
 
Tierps kommun (2015) Vision för Tierps kommun.
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Kommunstyrelsen 

 
2021-09-07  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 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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§ 210 
Dnr 2021/553    
 
Revidering av regler för skolskjuts och elevresor  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
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. 
 
s.8 Handläggningstid 
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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. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reviderade regler för skolskjuts och elevresor 
 Gällande regler för skolskjuts och elevresor 

 
Beslutet skickas till 

 Handläggaren 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-06-01 KS 2021/553
  

  
   
  
    

 
 
Revidering av regler för skolskjuts och elevresor 
 
Förslag till beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
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. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reviderade regler för skolskjuts och elevresor 
 Gällande regler för skolskjuts och elevresor 

 
Beslutet skickas till  

 Handläggaren 
 
I tjänsten  
Louise Stenmark  
Samhällsplanerare Trafik och Resande 
Planering och myndighet 
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Inledning 

Bakgrund 
Kommunen är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever 
i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Det är upp till 
varje kommun att fastställa de kriterier som ska gälla för att en elev ska vara 
berättigad till skolskjuts. 

Syfte 
Reglerna omfattar de kriterier och bestämmelser som ska gälla för skolskjuts i 
Tierps kommun. 

Definition - vad är skolskjuts? 
Skolskjuts finns till på grund av principen om avgiftsfri grundskola. Alla kommuner 
har ett ansvar att erbjuda barn i skolålder kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs 
med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos en 
elev eller någon annan särskild omständighet. 
 
Skolskjuts är: Av kommunen anordnad transport av elev från en plats i anslutning 
till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. 
Skolskjutsverksamheten i Tierps kommun bedrivs huvudsakligen med bussar i 
linjetrafik. 
 
Skolskjuts är inte: Transporter av tillfällig natur, resor mellan hem och 
barnomsorg, aktivitetsresor till simhall, studiebesök, teaterbesök mm. eller skjuts till 
och från annan skola/lokaler för undervisning i slöjd, idrott, b-språk etc. 
 
Skolväg är: Den kortaste användbara vägen till den skola som eleven anvisats till 
för sin skolgång. Kommunen kan rekommendera en väg som är betydligt längre än 
den kortaste vägen på grund av trafikförhållandena. Samma avståndsregler gäller 
för en sådan rekommendation. 
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Kriterier för skolskjuts 
Det är upp till varje kommun att fastställa de kriterier som ska gälla för att en elev 
ska vara berättigad till skolskjuts. Rätten till skolskjuts prövas från den adress där 
eleven är folkbokförd. Undantag gäller för vissa elever med växelvis boende. 

Färdvägens längd 
En elev är berättigad till skolskjuts om eleven går i den av kommunen anvisade 
skolan och uppfyller nedan angivna avståndskriterier: 
 
Årskurs Avstånd bostad-skola 
FK-1 2,0 km1 
2-6 3,0 km 
7-9 4,0 km 
Gym2 6,0 km 
1 Gäller ej elever boende inom Aspenskolan och Centralskolans upptagningsområde. För dessa elever gäller 3 km. 
2 Gäller elever i gymnasiesärskolan. 
 
Avsteg från avståndskriterierna kan göras då likformighet eftersträvas inom väl 
avgränsat bostadsområde. Det kan innebära att vissa elever får skolskjuts även om 
inte avståndskriterierna uppfylls, eller att ingen elev inom området får skolskjuts 
trots att vissa elever uppfyller avståndskriterierna. Det senare förutsätter att 
skolvägen är säker, till exempel genom gång- och cykelvägar. 

Andra skäl som ger rätt till skolskjuts 
I vissa fall kan andra skäl än avståndskriterierna motivera att en elev beviljas 
skolskjuts. Faktorer man tar hänsyn till är trafikförhållanden, funktionsnedsättning 
hos eleven eller andra särskilda omständigheter. 

Trafikförhållanden 
Vid ansökan med hänvisning till trafikförhållanden görs en bedömning av elevens 
skolväg. Bedömningen görs individuellt efter en sammanvägning av faktorer så som 
elevens ålder, avsaknad av gång- och cykelväg, siktförhållanden, belysning, vägens 
bredd, hastighetsbegränsning, trafikintensitet, förekomst av tung trafik och eventuellt 
andra omständigheter. Faktorer som inte är trafiksäkerhetsrelaterade, som exempelvis 
kyla, blåst eller rädsla för mörker, berättigar inte till skolskjuts. 
 
Beviljande av skolskjuts med hänvisning till trafikförhållanden kan tidsbegränsas till 
den del av året då trafikförhållanden försämras avsevärt, så kallat vinterskolskjuts. 
Vinterskolskjuts kan beviljas under perioden 1 november – 31 mars. 
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Funktionsnedsättning hos eleven 

Vid ansökan om skolskjuts med hänsyn till en funktionsnedsättning ska intyg från 
behandlande läkare, psykolog eller liknande bifogas som styrker elevens behov av 
skolskjuts. Funktionsnedsättningen ska vara av sådan art att eleven har omfattande 
besvär att på egen hand kunna transportera sig till och från skola. Kortvariga 
funktionsnedsättningar berättigar inte till skolskjuts. 

Särskilda omständigheter 

Ansökan om skolskjuts kan göras med hänvisning till särskilda omständigheter. Om 
de särskilda omständigheterna innebär att förslag till beslut avviker från 
kommunens lokala riktlinjer för skolskjuts, eller om ärendet är av principiell 
beskaffenhet, prövas och beslutas ärendet i utskottet barn och ungdom. 

Fritidshem 
Skolskjuts är resor från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där 
utbildningen bedrivs och tillbaka. Rätten till skolskjuts gäller inte för resor till eller 
från fritidshem. Om en elev är inskriven på fritidshem och har behov av skolskjuts 
vid vissa tillfällen, behöver vårdnadshavare lämna in en ansökan om skolskjuts. 
I ansökan ska det framgå vid vilka tillfällen elev nyttjar sin fritidsplats. Skolskjuts 
kan endast beviljas i direkt anslutning till skolans start- och sluttid. Om 
förutsättningarna ändras under läsårets gång är det vårdnadshavares ansvar att 
informera Medborgarservice Tierps kommun. 

Skolskjuts vid växelvis boende 
Elev som bor på två adresser har rätt till skolskjuts om vägen mellan någon av 
bostäderna och elevens skola uppfyller kriterierna för skolskjuts. Eleven anvisas den 
skola vars upptagningsområde innefattar elevens folkbokföringsadress.  
De växelvisa boendena ska vara ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen och 
eleven ska i princip bo lika mycket hos vardera föräldern. Rätten till skolskjuts 
prövas från varje bostadsadress var för sig. Bostadsadresser utanför Tierps kommun 
berättigar inte till skolskjuts. Växelvis boende gäller ej då någon vårdnadshavare har 
domstolsbeslut om ensam vårdnad. 

Anvisad skola 
Med anvisad skola avses vanligtvis den närmaste skolan. Elever som blir placerade 
av rektor till annan skola än den närmaste skolan kan berättigas till skolskjuts enligt 
gällande regler för skolskjuts och elevresor. 

Val av annan skola 
Om en elev väljer en annan skola än den som kommunen anvisat har elev inte rätt 
till skolskjuts om det innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för 
kommunen. Rätten till skolskjuts gäller inte till fristående skola utanför kommunen. 
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Skolskjuts vid flytt inom kommunen 
Den som har tagits emot i en kommuns grundskola ett visst läsår har rätt att gå kvar 
hela läsåret, även om de förhållanden som låg till grund för beslutet ändras under 
läsårets gång. Om det för eleven endast återstår en årskurs har eleven också rätt att 
gå kvar sista årskursen. 
 
Om en elev flyttar inom upptagningsområdet för sin skola, prövas rätten till 
skolskjuts mellan elevens nya folkbokföringsadress och skolan. 
 
I de fall en elev flyttar till en annan skolas upptagningsområde, men väljer att gå 
kvar i den gamla skolan gäller samma regler som vid val av annan skola. 
Kommunen är följaktligen inte skyldig att bevilja skolskjuts. 

Elevresor för gymnasieelever 
Enligt lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor ska elevens 
hemkommun ansvara för elevens kostnader för dagliga resor i de fall då eleven har 
rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. Ansvaret för elevernas dagliga resor 
omfattar gymnasieelever fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret 
det år de fyller 20 år. 

Rätt till elevresa 
Elev som går i gymnasieskola och har minst sex kilometers färdväg mellan sin 
folkbokföringsadress och skola, får skolkort för färd i reguljär kollektivtrafik. För 
elev som inte bor så att reguljär kollektivtrafik kan nyttjas anordnas ej särskild 
skolskjuts. Om samåkning med befintlig skolskjuts är möjlig kan denna nyttjas efter 
särskild överenskommelse. 

Självskjuts 
Om avståndet mellan bostaden och upptagningsplatsen är lång kan ersättning för 
”självskjuts” utbetalas enligt nedan: 
 
Avstånd Ersättningsbelopp 
>4-6 km 115 kr/mån 
>6-8 km 170 kr/mån 
>8 km 230 kr/mån 
 
I de fall elev bereds samåkningsplats i befintlig skolskjutstur utgår ej detta belopp. 
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Inackorderingstillägg 
Inackorderingstillägg utbetalas endast till elev som har en restid (enkel resa) som 
överskrider 1,5 timmar. Undantag kan ges för synnerliga skäl. Inackorderingstillägg 
utbetalas mot uppvisande av kvitto eller kontrakt (första för varje termin) från 
hyresvärd. Inackorderingsplats är den bostad där man stadigvarande bor under 
studietiden. Reglerna utgår från att man, i första hand, bosätter sig i nära anslutning 
till studieorten. I särskilt fall kan elev, som är berättigad till inackorderingstillägg, 
bosätta sig på den ort som är mest praktiskt. Inackorderingstillägg (inkl. resebidrag) 
utgår med 1/30 av prisbasbeloppet för varje hel kalendermånad under vilken eleven 
bor inackorderad. Då avståndet mellan hemort och studieort uppgår till 101 km och 
därutöver (enkel resa) är beloppet 1/26 av prisbasbeloppet. Inackorderingstillägg 
utbetalas fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret det år elev fyller 
20 år. 
 
Inackorderingstillägg utgår dock inte till elev som antas i annan kommuns 
gymnasieskola på nationella program och nationella inriktningar som även anordnas 
i Tierps kommun. 

Övriga bestämmelser 

Handläggningstid 
För att skolskjuts ska gälla från höstterminen kommande läsår, ska ansökan ha 
inkommit senast 31 maj. Ansökan om elevresa för kommande läsår ska ha inkommit 
senast 1 juli. Vid ansökan under pågående läsår är handläggningstiden upp till sex 
veckor. 

Tillsynsansvar 
Vårdnadshavares ansvar: mellan bostad och upptagningsplats till eller från dess 
att elev stiger på eller av skolskjutstransport. Vårdnadshavare ansvarar för att eleven 
förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. 
Vårdnadshavare har även till uppgift att se till att eleven följer föreskrivna 
ordningsregler. 
 
Under transporten: trafikföretaget ansvarar för att gällande trafikbestämmelser 
följs. Chauffören är skyldig att underrätta kommunen om ordnings- eller 
säkerhetsproblem uppstår under transporten. 
 
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. 
 
Vid skolan: skolhuvudmannen har tillsynsansvar för elev från det att elev stiger av 
skolskjutstransporten vid skolan till dess att elev stiger på skolskjutstransporten från 
skolan. 
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Vänte- och restider 
Skolskjuts anordnas i anslutning till skolans ramtider. Ramtid är den tidpunkt då 
skoldagen normalt börjar respektive slutar. Inom skoldagen kan så kallade 
håltimmar förekomma. Dessa kan även påbörja eller avsluta skoldagen. 
I dessa fall kan eleven få längre väntetider än vad som beslutats som maximala 
väntetider. Vad som är rimlig res- och/eller väntetid bedöms utifrån elevens ålder, 
möjlighet till tillsyn och andra omständigheter. I de fall växelvist boende föreligger 
kan res- och/eller väntetiden avvika från kommunens riktlinjer. 
 
Väntetid: Väntetid för elev bör inte överstiga 30 minuter före och 20 minuter efter 
skoldag. 
 
Restid: Restiden mellan upptagningsplatsen och skolan bör inte överstiga 30 
minuter utöver vad en beräknad restid med bil för snabbaste sträckan mellan 
upptagningsplatsen och skolan tar. 

Borttappat eller trasigt kort 
Borttappat eller trasigt kort anmäls omgående på www.ul.se. Ett nytt skolkort 
skickas till folkbokföringsadressen inom sju vardagar. Om kortet är borttappat får 
elev bekosta sina resor själv i väntan på nytt kort. Om kortet är trasigt kan elev få ett 
kvitto utfärdat av föraren/tågvärden som gäller som biljett i max sju vardagar. 

Försäkring 
Om en elev skadas vid en trafikolycka, täcks händelsen genom fordonets 
trafikförsäkring och genom kommunens olycksfallsförsäkring. 

Trafikstörning 
När trafikföretag bedömer att transport på grund av väderlek, vägens skick m m inte 
kan utföras på ett trafiksäkert sätt ställs transporten in. Ersättning för annat färdsätt 
utgår ej. 

Överklagande av beslut 
Ett beslut angående skolskjuts kan överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär. 
Hur det går till framgår av den besvärshänvisning som lämnas med beslutet. 
 
Beslut angående skolskjuts till annan skola än den som kommunen anvisat kan bara 
överklagas genom så kallad laglighetsprövning. 
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Beslut angående elevresa för gymnasieelev kan bara överklagas genom 
laglighetsprövning. 
 

Revidering av regler för skolskjuts och elevresor 
Regler för skolskjuts och elevresor kan komma att förändras över tid. 
Senaste version ska publiceras och vara tillgänglig på Tierps kommuns hemsida. 

Tillämplig lagstiftning 
Skollag (2010:800) 9 kap. 15 b-c §§, 21 a §, 10 kap. 32-33 §§, 40 §, 11 kap. 31-32 
§§, 39 §, 15 kap. 32 §, 18 kap. 30-31 §§, 35 § 
Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor 
Studiestödslag (1999:1395) 
Förordning (1970:340) om skolskjutsning 
Förordning (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
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Inledning

Bakgrund
Kommunen är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever 
i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Det är upp till 
varje kommun att fastställa de kriterier som ska gälla för att en elev ska vara 
berättigad till skolskjuts.

Syfte
Reglerna omfattar de kriterier och bestämmelser som ska gälla för skolskjuts i 
Tierps kommun.

Definition - vad är skolskjuts?
Skolskjuts finns till på grund av principen om avgiftsfri grundskola. Alla kommuner 
har ett ansvar att erbjuda barn i skolålder kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs 
med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos en 
elev eller någon annan särskild omständighet.

Skolskjuts är: Av kommunen anordnad transport av elev från en plats i anslutning 
till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. 
Skolskjutsverksamheten i Tierps kommun bedrivs huvudsakligen med bussar i 
linjetrafik.

Skolskjuts är inte: Transporter av tillfällig natur, resor mellan hem och 
barnomsorg, aktivitetsresor till simhall, studiebesök, teaterbesök mm. eller skjuts till 
och från annan skola/lokaler för undervisning i slöjd, idrott, b-språk etc.

Skolväg är: Den kortaste användbara vägen till den skola som eleven anvisats till 
för sin skolgång. Kommunen kan rekommendera en väg som är betydligt längre än 
den kortaste vägen på grund av trafikförhållandena. Samma avståndsregler gäller 
för en sådan rekommendation.
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Kriterier för skolskjuts
Det är upp till varje kommun att fastställa de kriterier som ska gälla för att en elev 
ska vara berättigad till skolskjuts. Rätten till skolskjuts prövas från den adress där 
eleven är folkbokförd. Undantag kan gälla för elever med växelvis boende.

Färdvägens längd
En elev är berättigad till skolskjuts om eleven går i den av kommunen anvisade 
skolan och uppfyller nedan angivna avståndskriterier:

Årskurs Avstånd bostad-skola
FK-1 2,0 km1

2-6 3,0 km
7-9 4,0 km
Gym2 6,0 km
1 Gäller ej elever boende inom Aspenskolan och Centralskolans upptagningsområde. För dessa elever gäller 3 km.
2 Gäller elever i gymnasiesärskolan.

Avsteg från avståndskriterierna kan göras då likformighet eftersträvas inom väl 
avgränsat bostadsområde. Det kan innebära att vissa elever får skolskjuts även om 
inte avståndskriterierna uppfylls, eller att ingen elev inom området får skolskjuts 
trots att vissa elever uppfyller avståndskriterierna. Det senare förutsätter att 
skolvägen är säker, till exempel genom gång- och cykelvägar.

Andra skäl som ger rätt till skolskjuts
I vissa fall kan andra skäl än avståndskriterierna motivera att en elev beviljas 
skolskjuts. Faktorer man tar hänsyn till är trafikförhållanden, funktionsnedsättning 
hos eleven eller andra särskilda omständigheter.

Trafikförhållanden

Vid ansökan med hänvisning till trafikförhållanden görs en bedömning av elevens 
skolväg. Bedömningen görs individuellt efter en sammanvägning av faktorer så som 
elevens ålder, avsaknad av gång- och cykelväg, siktförhållanden, belysning, vägens 
bredd, hastighetsbegränsning, trafikintensitet, förekomst av tung trafik och 
eventuellt andra omständigheter. Faktorer som inte är trafiksäkerhetsrelaterade, som 
exempelvis kyla, blåst eller rädsla för mörker, berättigar inte till skolskjuts.

Beviljande av skolskjuts med hänvisning till trafikförhållanden kan tidsbegränsas till 
den del av året då trafikförhållanden försämras avsevärt, så kallat vinterskolskjuts. 
Vinterskolskjuts kan beviljas under perioden 1 november – 31 mars.
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Funktionsnedsättning hos eleven

Vid ansökan om skolskjuts med hänsyn till en funktionsnedsättning ska intyg från 
läkare, psykologutlåtande eller liknande bifogas som styrker elevens behov av 
skolskjuts. Funktionsnedsättningen ska vara av sådan art att eleven har omfattande 
besvär att på egen hand kunna transportera sig till och från skola. Kortvariga 
funktionsnedsättningar berättigar inte till skolskjuts.

Särskilda omständigheter

Vid ansökan med hänvisning till särskilda omständigheter prövas och beslutas 
ärendet i Utskottet barn och ungdom.

Fritidshem
Skolskjuts är resor från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där 
utbildningen bedrivs och tillbaka. Rätten till skolskjuts gäller inte för resor till eller 
från fritidshem. Om en elev är inskriven på fritidshem och har behov av skolskjuts 
vid vissa tillfällen, behöver vårdnadshavare lämna in en ansökan om skolskjuts. 
I ansökan ska det framgå vid vilka tillfällen elev nyttjar sin fritidsplats. Skolskjuts 
kan endast beviljas i direkt anslutning till skolans start- och sluttid. Om 
förutsättningarna ändras under läsårets gång är det vårdnadshavares ansvar att 
informera Medborgarservice Tierps kommun.

Ansökan görs på blankett ”Ansökan om skolskjuts för elev inskriven på fritidshem”.

Skolskjuts vid växelvis boende
Elev som bor på två adresser har rätt till skolskjuts om vägen mellan någon av 
bostäderna och elevens skola uppfyller kriterierna för skolskjuts. Eleven anvisas den 
skola vars upptagningsområde innefattar elevens folkbokföringsadress. 
De växelvisa boendena ska vara ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen och 
eleven ska i princip bo lika mycket hos vardera föräldern. Rätten till skolskjuts 
prövas från varje bostadsadress var för sig. Bostadsadresser utanför Tierps kommun 
berättigar inte till skolskjuts. Växelvis boende gäller ej då någon vårdnadshavare har 
domstolsbeslut om ensam vårdnad.

Ansökan görs på blankett ”Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende”.

Anvisad skola
Med anvisad skola avses vanligtvis den närmaste skolan. Elever som blir placerade 
av rektor till annan skola än den närmaste skolan kan berättigas till skolskjuts enligt 
gällande regler för skolskjuts och elevresor.
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Val av annan skola
Om en elev väljer en annan skola än den som kommunen anvisat har elev inte rätt 
till skolskjuts om det innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för 
kommunen. Rätten till skolskjuts gäller inte till fristående skola utanför kommunen.

Skolskjuts vid flytt inom kommunen
Den som har tagits emot i en kommuns grundskola ett visst läsår har rätt att gå kvar 
hela läsåret, även om de förhållanden som låg till grund för beslutet ändras under 
läsårets gång. Om det för eleven endast återstår en årskurs har eleven också rätt att 
gå kvar sista årskursen.

Om en elev flyttar inom upptagningsområdet för sin skola, prövas rätten till 
skolskjuts mellan elevens nya folkbokföringsadress och skolan.

I de fall en elev flyttar till en annan skolas upptagningsområde, men väljer att gå 
kvar i den gamla skolan gäller samma regler som vid val av annan skola. 
Kommunen är följaktligen inte skyldig att bevilja skolskjuts.

Elevresor för gymnasieelever
Enligt lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor ska elevens 
hemkommun ansvara för elevens kostnader för dagliga resor i de fall då eleven har 
rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. Ansvaret för elevernas dagliga resor 
omfattar gymnasieelever fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret 
det år de fyller 20 år.

Rätt till elevresa
Elev som går i gymnasieskola och har minst sex kilometers färdväg mellan sin 
folkbokföringsadress och skola, får skolkort för färd i reguljär kollektivtrafik. För 
elev som inte bor så att reguljär kollektivtrafik kan nyttjas anordnas ej särskild 
skolskjuts. Om samåkning med befintlig skolskjuts är möjlig kan denna nyttjas efter 
särskild överenskommelse.

Självskjuts
Om avståndet mellan bostaden och upptagningsplatsen är lång kan ersättning för 
”självskjuts” utbetalas enligt nedan:

Avstånd Ersättningsbelopp
>4-6 km 115 kr/mån
>6-8 km 170 kr/mån
>8 km 230 kr/mån

I de fall elev bereds samåkningsplats i befintlig skolskjutstur utgår ej detta belopp.
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Inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg utbetalas endast till elev som har en restid (enkel resa) som 
överskrider 1,5 timmar. Undantag kan ges för synnerliga skäl. Inackorderingstillägg 
utbetalas mot uppvisande av kvitto eller kontrakt (första för varje termin) från 
hyresvärd. Inackorderingsplats är den bostad där man stadigvarande bor under 
studietiden. Reglerna utgår från att man, i första hand, bosätter sig i nära anslutning 
till studieorten. I särskilt fall kan elev, som är berättigad till inackorderingstillägg, 
bosätta sig på den ort som är mest praktiskt. Inackorderingstillägg (inkl. resebidrag) 
utgår med 1/30 av prisbasbeloppet för varje hel kalendermånad under vilken eleven 
bor inackorderad. Då avståndet mellan hemort och studieort uppgår till 101 km och 
därutöver (enkel resa) är beloppet 1/26 av prisbasbeloppet. Inackorderingstillägg 
utbetalas fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret det år elev fyller 
20 år.

Inackorderingstillägg utgår dock inte till elev som antas i annan kommuns 
gymnasieskola på nationella program och nationella inriktningar som även anordnas 
i Tierps kommun.

Övriga bestämmelser

Handläggningstid
För att skolskjuts skall gälla från läsårets start skall ansökan om skolskjuts vid 
särskilda skäl, växelvis boende och för elev inskriven på fritidshem ha inkommit 
senast 31 maj. Vid ansökan under pågående läsår är handläggningstiden upp till sex 
veckor.

Tillsynsansvar
Vårdnadshavares ansvar: mellan bostad och upptagningsplats till eller från dess 
att elev stiger på eller av skolskjutstransport. Vårdnadshavare har även till uppgift 
att se till att eleven följer föreskrivna ordningsregler.

Under transporten: trafikföretaget ansvarar för att gällande trafikbestämmelser 
och ordningsregler följs. Chauffören är skyldig att underrätta kommunen om 
ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten.

Vid skolan: skolhuvudmannen har tillsynsansvar för elev från det att elev stiger av 
skolskjutstransporten vid skolan till dess att elev stiger på skolskjutstransporten från 
skolan.
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Vänte- och restider
Skolskjuts anordnas i anslutning till skolans ramtider. Ramtid är den tidpunkt då 
skoldagen normalt börjar respektive slutar. Inom skoldagen kan så kallade 
håltimmar förekomma. Dessa kan även påbörja eller avsluta skoldagen.
I dessa fall kan eleven få längre väntetider än vad som beslutats som maximala 
väntetider. Vad som är rimlig res- och/eller väntetid bedöms utifrån elevens ålder, 
möjlighet till tillsyn och andra omständigheter.

Väntetid: Väntetid för elev bör inte överstiga 30 minuter före och 20 minuter efter 
skoldag.

Restid: Restiden mellan upptagningsplatsen och skolan bör inte överstiga 30 
minuter utöver vad en beräknad restid med bil för snabbaste sträckan mellan 
upptagningsplatsen och skolan tar.

Borttappat eller trasigt kort
Borttappat eller trasigt kort anmäls omgående på www.ul.se. Ett nytt skolkort 
skickas till folkbokföringsadressen inom sju vardagar. Om kortet är borttappat får 
elev bekosta sina resor själv i väntan på nytt kort. Om kortet är trasigt kan elev få ett 
kvitto utfärdat av föraren/tågvärden som gäller som biljett i max sju vardagar.

Försäkring
Om en elev skadas vid en trafikolycka, täcks händelsen genom fordonets 
trafikförsäkring och genom kommunens olycksfallsförsäkring.

Trafikstörning
När trafikföretag bedömer att transport på grund av väderlek, vägens skick m m inte 
kan utföras på ett trafiksäkert sätt ställs transporten in. Ersättning för annat färdsätt 
utgår ej.

Överklagande av beslut
Ett beslut angående skolskjuts kan överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär. 
Hur det går till framgår av den besvärshänvisning som lämnas med beslutet.

Beslut angående skolskjuts till annan skola än den som kommunen anvisat kan bara 
överklagas genom så kallad laglighetsprövning.

Beslut angående skolskjuts för gymnasieelev kan bara överklagas genom 
laglighetsprövning.
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Revidering av regler för skolskjuts och elevresor
Regler för skolskjuts och elevresor kan komma att förändras över tid.
Senaste version ska publiceras och vara tillgänglig på Tierps kommuns hemsida.

Tillämplig lagstiftning
Skollag (2010:800) 9 kap. 15 b-c §§, 21 a §, 10 kap. 32-33 §§, 40 §, 11 kap. 31-32 
§§, 39 §, 15 kap. 32 §, 18 kap. 30-31 §§, 35 §
Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
Studiestödslag (1999:1395)
Förordning (1970:340) om skolskjutsning
Förordning (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
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Kommunstyrelsen 

 
2021-09-07  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 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. 

185



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2021-09-07  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

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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Kommunstyrelsen 

 
2021-09-07  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

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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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-08-30 KS 2021/109
  

  
   
  
    

 
 
Återremiss – Ombudgetering av driftanslag budget  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
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. 
 
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. 
 
 
 
 

188



2 (2) 

 

   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Då medlen enligt förslaget ligger kvar inom samhällsbyggnad bedöms inga 
ekonomiska konsekvenser föreligga för Tierps kommun. 
 
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 

 
 
I tjänsten  
 
Helena Carlsson  
Kommundirektör 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande     Datum Diarienummer 

20210830 KS 2021/109
  

  
   
  
    

 
 
Bilaga återremiss 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Fem aspekter skulle belysas enligt återremissen. 
 
- om det kommunala fastighetsbolagets styrelse sänt ett formellt 
äskande av dessa medel eller om styrelseledamöterna och ersättarna i 
det kommunala bolaget som ansluter sig till yrkandet agerat på egen 
hand genom att ge sken av att företräda bolaget i frågan om att 1,43 
miljoner behövs för att täcka minusfastigheterna. 
 
Vid kontakt med VD för Tierps kommunfastigheter AB har framkommit 
att styrelsen inte har tagit ställning till detta yrkande 
 
- huruvida det är juridiskt möjligt att utifrån angivet syfte i yrkandet 
från S, SD och V med skattemedel istället för översyn av 
hyresnivåer täcka fastighetsbolagets minusfastigheter som 
konkurrerar med privata företagare inom lokaluthyrningsbranschen. 
 
Utifrån ett EU-rättsligt perspektiv och icke gynnandefrågor enligt 
Kommunallagen så framstår detta som ett statsstöd. Argument om 
”nollsummespel” ändrar inte på det. Ett sådant stöd kan visserligen under 
vissa förutsättningar godkännas, efter anmälan till kommissionen via 
Näringsdepartementet, men det är väl mycket tveksamt om Tierp skulle nå 
upp till de kriterier som krävs. Det är dessutom en rätt så långdragen 
process. Ett undantag från statsstödsreglerna är de så kallade de minimis-
reglerna som innebär att stöd får lämnas till enskilda företag utan krav på 
anmälan till kommissionen om de är av mindre omfattning. Här gäller 
gränsen 200 000 euro per företag under en treårsperiod. Om inget tidigare 
eller senare stöd skulle utgå kan alltså 1 430 000 kr falla in under detta. 
Men definitionen av stöd kan omfatta det mesta (ex förmånliga 
borgensvillkor etc) så gränsen uppnås snabbt.  
 
Den föreslagna åtgärden bedöms kunna medföra ett otillåtet statsstöd enligt 
artikel 107.1 FEUF (fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). 
Stödet faller inte in under några av undantagen i kommissionens 
förordning (EU) nr 651/2014 (gruppundantagsförordningen) och det 
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framgår inte heller att stödet skulle kunna falla in under de minimis-
reglerna i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. 
 
- om det finns ekonomiskt utrymme inom Samhällsbyggnad att avvara 
1,43 miljoner i finansiering, om så inte är fallet så ska konsekvenser 
av detta presenteras inför nytt ställningstagande i 
kommunfullmäktige då hyror från TKAB ligger i ramen för 
Samhällsbyggnads budget. 
 
Om 1,43 miljoner tas ur Samhällsbyggnads ram behöver två tjänster tas 
bort vilket kommer påverka samhällsplanering och ytterst framtida 
exploatering 
 
- i det fall Samhällsbyggnad inte har ekonomiskt utrymme, ska det 
tillsammans med konsekvenserna för det även genomlysas om annan 
möjlighet med bäring på årets första prognos för kommunen se om 
det finns överskottsutrymme någon annanstans som kan finansiera 
minskad nettofinansiering om 1,43 miljoner. 
 
Enligt beslutet på KS i juni månad avseende ombudgetering har behovet av 
förstärkning av samhällsbyggnads budget i samma omfattning som 
sänkning av uttag av hyra gentemot fastighetsbolaget beaktats. 
 
- effekterna på sikt för kommunens ekonomi med bäring på de 
finansiella riktlinjerna. 
 
Skatteprognosen visar på ökad finansiering i förhållande till budget för 
2021 som antogs i november 2020. Förutsättningar att leva upp till de 
finansiella riktlinjerna 2021 ser därför bättre ut nu än när ärendet 
behandlades i kommunfullmäktige. Dock har senaste skatteprognosen i 
augusti för 2022 försämrats med 4,1 miljoner utifrån prognosen i april. 
 
 
 
I tjänsten  
 
Helena Carlsson 
Kommundirektör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 
2021-03-03  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 25 
Dnr 2021/109    
 
Ombudgetering av driftsanslag budget 2021  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning av 
attsatsen som är ett yrkande från S som bifallits av SD och V: 
 
”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.” 
 
Beredningen ska klargöra:  
 

- om det kommunala fastighetsbolagets styrelse sänt ett formellt 
äskande av dessa medel eller om styrelseledamöterna och ersättarna i 
det kommunala bolaget som ansluter sig till yrkandet agerat på egen 
hand genom att ge sken av att företräda bolaget i frågan om att 1,43 
miljoner behövs för att täcka minusfastigheterna. 

 
- huruvida det är juridiskt möjligt att utifrån angivet syfte i yrkandet 

från S, SD och V med skattemedel istället för översyn av 
hyresnivåer täcka fastighetsbolagets minusfastigheter som 
konkurrerar med privata företagare inom lokaluthyrningsbranschen.  

 
- om det finns ekonomiskt utrymme inom Samhällsbyggnad att avvara 

1,43 miljoner i finansiering, om så inte är fallet så ska konsekvenser 
av detta presenteras inför nytt ställningstagande i 
kommunfullmäktige då hyror från TKAB ligger i ramen för 
Samhällsbyggnads budget.  

 
- i det fall Samhällsbyggnad inte har ekonomiskt utrymme, ska det 

tillsammans med konsekvenserna för det även genomlysas om annan 
möjlighet med bäring på årets första prognos för kommunen se om 
det finns överskottsutrymme någon annanstans som kan finansiera 
minskad nettofinansiering om 1,43 miljoner. 

 
- effekterna på sikt för kommunens ekonomi med bäring på de 

finansiella riktlinjerna. 
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Sammanfattning av ärendet 
Hyran för dessa två objekt kommer att sänkas med totalt 1 430 tkr vilket 
ombudgeteras till Samhällsbyggnadsenheten samt att 300 tkr flyttas från 
Gymnasieskolan till Gemensam service, ekonomienheten. 
 
Beslutsmotivering  
Vendelbadet och Örbyhus sporthall har återtagits av kommunen varför 
hyran till Kultur och fritid samt Grundskolan kommer att sänkas med totalt 
1 430 tkr, varav 466 tkr för Grundskolan och resterande 964 tkr för Kultur 
och fritid.  
 
Då budgeten för gymnasieekonomen har legat på Gymnasiet trots att den 
inte varit tillsatt fullt ut de senaste åren så flyttats budgetbeloppet på totalt 
300 tkr för att finansiera den anställning som gjorts på Gemensam service, 
ekonomienheten. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Inga konsekvenser. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Totalramen för kommunen är oförändrad. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Sara Sjödal (C) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för 
ytterligare beredning av attsatsen som är ett yrkande från S som bifallits av 
SD och V: 
 
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 
Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S) Joakim Larsson (SD) och 
Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Avslag 
Viktoria Söderling (S) och Joakim Larsson (SD) yrkar avslag till Sara 
Sjödals (C) återresmissyrkande.  
 
Yttrande 
Emma Lokander (M) och Lotta Carlberg (C) yttrar sig.  
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Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras under sammanträdet 
eller återremitteras enligt Sara Sjödals (C) yrkande och finner att ärendet ska 
avgöras under sammanträdet. 
 
Sara Sjödal (C) begär omröstning. 
 
Beslutsgång omröstning  
Följande omröstningsproposition godkänns:  

- Den som vill att ärendet avgörs under sammanträdet röstar ja  
- Den som vill återremittera ärendet röstar nej  

 
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 
återremitteras med stöd av regler gällande minoritetsåterremiss 
(Omröstningsprotokoll/bilaga/).  
 
Resultat:  
Ja – 26 röster  
Nej – 22 röster 
Avstår – 1 röst 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 17/2021 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 7/2021  
 Handläggarens tjänsteutlåtande  

 
Beslutet skickas till 

 Chef Gymnasieskolan 
 Chef Utbildning 
 Ekonom Gymnasiet 
 Ekonom Gemensam service 
 Ekonomichef
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§ 17 
Dnr 2021/109    
 
Ombudgetering av driftsanslag mellan verksamheter i budget 
2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att medel med anledning av sänkta hyror, (totalt 1 430 tkr), flyttas från 
Grundskolan och Kultur och Fritid till Samhällsbyggnadsenheten,  
 
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, samt 
 
kommunstyrelsen beslutar  
 
att medel, (totalt 300 tkr), flyttas från Gymnasieskolan till Gemensam 
service, ekonomienheten då en ekonomtjänst har flyttats in centralt. 
 
Reservation 
Sara Sjödal (C), Emma Lokander (M), Lotta Carlberg (C), Åsa Sikberg (M), 
Ann-Kristin Ringefors (KD), Joachim Stormvall (MP), Alfred Mujambere 
(L) reserverar sig till förmån för Sara Sjödals (C) yrkande /Bilaga/.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Hyran för dessa två objekt kommer att sänkas med totalt 1 430 tkr vilket 
ombudgeteras till Samhällsbyggnadsenheten samt att 300 tkr flyttas från 
Gymnasieskolan till Gemensam service, ekonomienheten. 
 
Beslutsmotivering  
Vendelbadet och Örbyhus sporthall har återtagits av kommunen varför 
hyran till Kultur och fritid samt Grundskolan kommer att sänkas med totalt 
1 430 tkr, varav 466 tkr för Grundskolan och resterande 964 tkr för Kultur 
och fritid. 
 
Då budgeten för gymnasieekonomen har legat på Gymnasiet trots att den 
inte varit tillsatt fullt ut de senaste åren så flyttats budgetbeloppet på totalt 
300 tkr för att finansiera den anställning som gjorts på Gemensam service, 
ekonomienheten. 
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Barnrättskonsekvenser 
Inga konsekvenser. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Totalramen för kommunen är oförändrad. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Sara Sjödal (C) yrkar avslag till den andra att-satsen och bifall till den första 
och tredje att-satsen. 
 
Bifall 
Joakim Larsson (SD), Alexander Karlsson (V) och Viktoria Söderling (S) 
yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Emma Lokander (M) och Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till Sara Sjödals 
(C) yrkande.  
 
Avslag 
Sara Sjödal (C), Emma Lokander (M), Lotta Carlberg (C), Åsa Sikberg (M), 
Ann- Kristin Ringefors (KD), Joachim Stormvall (MP) och Alfred 
Mujambere (L) yrkar avslag till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Sara Sjödals (C) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 
 
Sara Sjödal (C) begär omröstning. 
 
Beslutsgång omröstning  
Ordförande meddelar att liggande förslag är huvudförslag och att Sara 
Sjödals (C) yrkande är motförslag.  
Följande omröstningsproposition godkänns: 

 Den som vill bifalla liggande förslag röstar ja. 
 Den som vill bifalla Sara Sjödals (C) yrkande röstar nej.  

 
Resultat 
Ja- 8 röster  
Nej – 7 röster  
 
Omröstningen har verkställts och kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag. (Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
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Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 7/2021 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Gymnasieskolan 
 Chef Utbildning 
 Ekonom Gymnasiet 
 Ekonom Gemensam service 
 Ekonomichef 
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§ 7 
Dnr 2021/109    
 
Ombudgetering av driftsanslag mellan verksamheter i budget 
2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att medel med anledning av sänkta hyror, (totalt 1 430 tkr), flyttas från 
Grundskolan och Kultur och Fritid till Samhällsbyggnadsenheten,  
 
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, samt 
 
att medel, (totalt 300 tkr), flyttas från Gymnasieskolan till Gemensam 
service, ekonomienheten då en ekonomtjänst har flyttats in centralt. 
 
Reservation 
Sara Sjödal (C) och Lotta Carlberg (C) reserverar sig till förmån för 
liggande förslag /Bilaga/.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Hyran för dessa två objekt kommer att sänkas med totalt 1 430 tkr vilket 
ombudgeteras till Samhällsbyggnadsenheten samt att 300 tkr flyttas från 
Gymnasieskolan till Gemensam service, ekonomienheten. 
 
Beslutsmotivering  
Vendelbadet och Örbyhus sporthall har återtagits av kommunen varför 
hyran till Kultur och fritid samt Grundskolan kommer att sänkas med totalt 
1 430 tkr, varav 466 tkr för Grundskolan och resterande 964 tkr för Kultur 
och fritid. 
 
Då budgeten för gymnasieekonomen har legat på Gymnasiet trots att den 
inte varit tillsatt fullt ut de senaste åren så flyttats budgetbeloppet på totalt 
300 tkr för att finansiera den anställning som gjorts på Gemensam service, 
ekonomienheten. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Inga konsekvenser. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-02-02  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Totalramen för kommunen är oförändrad. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar att utöver liggande förslag även 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 
Sara Sjödal (C) och Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Jonas Nyberg (S) och Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till Viktoria 
Söderlings (S) yrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings 
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
Viktoria Söderlings (S) yrkande. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Chef Gymnasieskolan 
 Chef Utbildning 
 Ekonom Gymnasiet 
 Ekonom Gemensam service 
 Ekonomichef 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-01-18 KS 2021/109
  

  
   
  
    

 
 
Ombudgetering av driftsanslag mellan verksamheter i budget 
2021 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att medel med anledning av sänkta hyror, (totalt 1 430 tkr), flyttas från 
Grundskolan och Kultur och Fritid till Samhällsbyggnadsenheten, samt 
 
att medel, (totalt 300 tkr), flyttas från Gymnasieskolan till Gemensam 
service, ekonomienheten då en ekonomtjänst har flyttats in centralt. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Hyran för dessa två objekt kommer att sänkas med totalt 1 430 tkr vilket 
ombudgeteras till Samhällsbyggnadsenheten samt att 300 tkr flyttas från 
Gymnasieskolan till Gemensam service, ekonomienheten. 
 
Beslutsmotivering  
Vendelbadet och Örbyhus sporthall har återtagits av kommunen varför 
hyran till Kultur och fritid samt Grundskolan kommer att sänkas med totalt 
1 430 tkr, varav 466 tkr för Grundskolan och resterande 964 tkr för Kultur 
och fritid. 
 
Då budgeten för gymnasieekonomen har legat på Gymnasiet trots att den 
inte varit tillsatt fullt ut de senaste åren så flyttats budgetbeloppet på totalt 
300 tkr för att finansiera den anställning som gjorts på Gemensam service, 
ekonomienheten. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Inga konsekvenser. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Totalramen för kommunen är oförändrad. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
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Beslutet skickas till  

 Chef Gymnasieskolan 
 Chef Utbildning 
 Ekonom Gymnasiet 
 Ekonom Gemensam service 
 Ekonomichef 

 
 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Ekonomienheten 
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Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2021-08-30 KS 2021/26
  

  
   
  
    

 
 
Godkännande av entledigande och val av ny ledamot i 
demokratiberedningen  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna Thomas Gahnstedts (KD) begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ledamot i demokratiberedningen, samt  
 
att till ny ledamot i demokratiberedningen, under perioden 28 september 
2021 till och med 14 oktober 2022, välja Peter Zoné (KD).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Thomas Gahnstedt (KD) har den 30 augusti 2021 inkommit med en 
begäran om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 
demokratiberedningen.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas så barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Inkommen begäran om entledigande 
 Nominering av ny ledamot 

 
Beslutet skickas till  

 Berörda ledamöter 
 Lönecentrum 
 Sekretariatet  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-07-28 KS 2021/55
  

  
   
  
    

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

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Inkomna handlingar och upprättade protokoll sedan utskicket av 

handlingar inför kommunfullmäktiges senast sammanträde 
 
 
 
 
I tjänsten  
 
Maria Wirström 
Administrativ assistent 
Ledningsstöd 
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