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Kristina Sennblad, t.f. chef 
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Viekko Niemi, ekonomichef 
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2-3

Elin Albonius, miljö- och 
hälsoskyddsinspektör § 4
Mats Östling, t.f. grundskolechef § 4
Ulf Sjulander, t.f. utbildningschef § 4
Inger Byman, jurist § 5
Thomas Kihlström, chef 
Samhällsbyggnad § 5
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Sekreterare

Evelina Håkansson

Ordförande

Sara Sjödal

Justerande 
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Innehållsförteckning 

Paragraf Rubrik Dnr

Upprop

Val av justerare 

§ 2 Godkännande av föredragningslistan 2020/42

§ 3 Kommunpolisen informerar 2020/43

§ 4 Redovisning av delegationsbeslut valda 
på kommunstyrelsens sammanträde den 
3 december 2019

2020/101

§ 5 Genomlysning av genomförandeavtal 
och marköverlåtelse avseende Karlholm 
Strand mellan Tierps kommun 
(kommunen) och Karlholm Utveckling 
KB (exploatören)

2020/113

§ 6 Överenskommelse om 
fastighetsreglering, markbyte, Sjukarby

2019/951

§ 7 Inriktning för utveckling av 
vårdcentrum i Uppsala län

2019/902

§ 8 Förlängning av markanvisningsavtal för 
del av Siggbo Handelsområde, tillägg 4

2019/993

§ 9 Svar på revisionsrapport - Granskning 
av kommunens anpassning till 
lagstiftningsförändringar

2019/1018

§ 10 Svar på revisionsrapport - Granskning 
av Systematiskt arbetsmiljöarbete

2019/884

§ 11 Revisionsrapport - Uppföljning av 
tidigare granskning av kommunens 
arbete med personal och 
kompetensförsörjning

2020/130
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§ 12 Utredningsrapport - Uppföljning av 
Policy för lika rättigheter och 
möjligheter samt Arbetsmiljöpolicy i 
Tierps kommun

2020/142

§ 13 Tillsyn av Tierps kommuns riktlinjer 
och rutiner avseende trakasserier, 
sexuella trakasserier och repressalier

2018/607

§ 14 Interkommunal ersättning och bidrag till 
enskild verksamhet 2020

2020/110

§ 15 Riktlinje för individuellt förskrivna 
hjälpmedel inom kommunal hälso- och 
sjukvård

2020/98

§ 16 Tillsynsplan och behovsutredning för 
offentlig livsmedelskontroll i Tierps 
kommun 2020-2022

2020/34

§ 17 Tillsynsplan och behovsutredning för 
miljö- och hälsoskydd och strålskydd i 
Tierps kommun 2020-2022

2020/36

§ 18 Tillsynsplan för tillståndsgivning i 
Tierps kommun 2020-2021

2020/38

§ 19 Tillsynsplan och behovsutredning för 
strandskydd i Tierps kommun

2020/52

§ 20 Sanktionsavgift - Skadade träd, 
Kyrkbyn

2019/942

§ 21 Sanktionsavgift - Skadade träd, 
Skärplinge

2019/943

§ 22 Kretslopp av näringsämnen från små 
avloppsanläggningar

2020/59

§ 23 Svar på remiss - Förslag till Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om 
detaljplan samt förslag till Boverkets 
allmänna råd om redovisning av 
reglering i detaljplan

2019/1002

§ 24 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 

2020/49
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§ 25 Återrapportering av organiserade 
företagsbesök 2020

2020/50

§ 26 Anmälan av ordförandebeslut 2020/45

§ 27 Anmälan av ordförandebeslut 
SEKRETESS

2020/48

§ 28 Redovisning av protokoll 2020/44

§ 29 Redovisning av delegationsbeslut - 
Februari 2020

2020/101

§ 30 Redovisning av inkomna beslut och 
skrivelser

2020/122

§ 31 Val till kommunalt näringslivsråd 2020/25

§ 32 Val till samråd HSVO 2020/25

§ 33 Val av ersättare för förtroendevald som 
är föräldraledig, handlingar skickas ut 
senare

2020/25

§ 34 Riktlinje för kravhantering i Tierps 
kommun

2019/879

§ 35 Upphävande av Policy för 
barnkonventionen

2019/981

§ 36 Revidering av regler för skolskjuts och 
elevresor

2020/47

§ 37 Redovisning av ej besvarade motioner 
2020

2020/87
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§ 2
Dnr 2020/42     

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan med följande revideringar:

1. Kommunstyrelsen godkänner att Kristina Sennblad, t.f. chef 
Ledningsstöd deltar under mötet.
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§ 3
Dnr 2020/43     

Kommunpolisen informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunpolis Jörgen Wilestedt ger en aktuell lägesinformation om polisens 
arbete i kommunen, aktuell brottsstatistik och brottsförebyggande åtgärder.
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§ 4
Dnr 2020/101     

Redovisning av delegationsbeslut valda på kommunstyrelsens 
sammanträde den 3 december 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Som ett led i internkontrollplanen får utsedd justerare på kommunstyrelsens 
sammanträde två gångar per år slumpmässigt välja två delegationsbeslut 
från delegationspärmen. Vid sammanträdet den 3 december 2019 skedde det 
senast. 

Ansvariga enhetschefer/handläggare informerar om handläggningen av de 
valda delegationsbesluten på dagens sammanträde. Genomgången fokuserar 
på hur ärendegången ser ut, vilka överväganden som har gjorts, vilken typ 
av handlingar som ligger till grund för beslutet, vilken lagstiftning som är 
gällande i det specifika ärendet och annat av vikt för ärendets handläggning. 
Detta för att ge kommunstyrelsen förståelse för och för att kommunstyrelsen 
ska kunna kontrollera att delegationen fungerar.
 
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla
delegationsbesluten till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har i 
kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit beslutanderätt till utskott, 
ordföranden och tjänstemän. 
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§ 5
Dnr 2020/113     

Genomlysning av genomförandeavtal och marköverlåtelse 
avseende Karlholm Strand mellan Tierps kommun (kommunen) 
och Karlholm Utveckling KB (exploatören)  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att ge kommundirektören i uppgift att vidta erforderliga åtgärder med 
anledning av det som framkommit i rapporten, punkt 92 – 128,

att återkomma med förslag till beslut till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Inger Byman jurist på Advokatfirman Fylgia föredrar ärendet och svarar på 
frågor och Thomas Kihlström, chef samhällsbyggnad svarar på frågor.

Tierps kommunfullmäktige beslutade i april 2016 att godkänna 
genomförandeavtal med Karlholm Strand KB avseende anläggning av 
infrastruktur och allmän platsmark enligt detaljplanen 537. 

Under sommaren 2019 stod Exploatörens företag inför en konkurs vilket 
föranledde en undersökning av konsekvenserna av en eventuell konkurs. 
Skulden reglerades och en konkurs var inte längre aktuell. Då exploatören 
och kommunen hade olika uppfattningar om vad genomförandeavtalet 
innebar gavs Advokatbyrån Fylgia i uppdrag att göra en genomlysning.

En del av åtgärderna som behöver vidtas följer av lagstiftning såsom 
gällande miljölagstiftning, bestämmelser om otillåtet statsstöd enligt 
tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler (2013:338) samt 
kommunallagen.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
De ekonomiska konsekvenserna som helhet går just nu inte att bedöma.
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Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 4/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 PM utarbetat av Juristerna Inger Byman och Fredrik Winroth, 

Advokatfirman Fylgia
 Bilaga 1-19

Beslutet skickas till
 Kommundirektör
 Kommunjurist 
 Chef Samhällsbyggnad
 Tierp Energi och Miljö AB (TEMAB)
 Tierps kommunfastigheter AB (TKAB)

9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-02-11

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 6
Dnr 2019/951     

Överenskommelse om fastighetsreglering, markbyte, Sjukarby 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att genomföra markbyte mellan fastigheterna Vallskoga 1:120 och Sjukarby 
2:9 med anledning av anläggande av ny G/C-väg längs Strömsbergsvägen i 
centrala Tierp. 

Sammanfattning av ärendet
Önskemål har funnits länge om en G/C-väg längs med Strömsbergsvägen, 
där kommunen äger den största delen i fastigheten Tierp 2:1. För att kunna 
realisera en G/C-väg har förhandlingar ägt rum med ägaren till fastigheten 
Sjukarby 2:9 som äger en del av vägen. Kommunen behöver rådighet över 
denna del av marken för att kunna anlägga en G/C-väg. Fastighetsägaren till 
Sjukarby 2:9 gjorde tidigt klart att ett köp av marken inte är aktuellt då 
denne inte vill minska den totala arealen på sin fastighet. Fastighetsägaren 
vill således få till ett markbyte med mark som gränsar till dennes fastighet.
Den mark kommunen är intresserad av är uppdelad i två områden inom 
fastigheten Sjukarby 2:9  och till största del består dessa av vägbana om 
totalt ca 2 050 m². Detta område kommer att fastighetsregleras in i 
kommunens fastighet Tierp 2:1. Inom kommunens fastighet Vallskoga 
1:120 finns två områden om totalt  ca 2 903 m² utanför detaljplanen som 
uppfyller kriteriet för markbytet, dvs gränsar till fastigheten Sjukarby 2:9. 
Vi föreslår att ett markbyte sker enligt bifogad överenskommelse. Då 
markbytet  ligger i kommunens intresse och med tanke på att en del av den 
mark vi byter bort är svårbrukad, får differensen i areal anses som ringa.

Beslutsmotivering 
Genom föreslaget markbyte får kommunen rådighet över den del av 
vägbanan på Strömsbergsvägen som ägs av Sjukarby 2:9, för anläggande av 
en G/C-väg för medborgarnas trafiksäkerhet Fastighetsägaren till Sjukarby 
2:9 får bibehålla arealen på sin fastighet och kommunen får rådighet över 
vägen.

Gång och cykelbanan är ett sista steg i att koppla samman Tolfta till Tierps 
köping för att skapa en säker väg för oskyddade trafikanter. Tierps kommun 
jobbar utifrån bland annat Trafiksäkerhetspolicyn för Tierps kommun samt 
Tillgänglighetspolicyn för Tierps kommun, där det anges att barn och unga 
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ska ha en säker väg till och från skolan, samt att den offentliga miljön ska 
vara tillgänglig för alla. Detta markbyte kan generera att fler invånare får 
tillgång till att utifrån sina egna förutsättningar ta sig in till service, sjukvård 
och kollektivtrafik på ett trafiksäkert sätt.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Den ekonomiska konsekvensen för markbytet utan likvid är utgiften för 
fastighetsregleringen. Kostnad för fastighetsreglering, cirka 50.000 kr tas ur 
budgeterade medel. Markbytet bedöms inte påverka värdet av markreserven.

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 6/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Överenskommelse om fastighetsreglering, markbyte, Sjukarby

Beslutet skickas till
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad
 Chef Förvaltning och Genomförande
 Markförvaltare
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§ 7
Dnr 2019/902     

Inriktning för utveckling av vårdcentrum i Uppsala län 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar
 
att anta målbilden i enlighet med Effektiv och nära vård 2030,

att ställa sig bakom Inriktning för utveckling av vårdcentrum i Uppsala län.

Sammanfattning av ärendet
Regionfullmäktige beslutade vid 2018-06-18, § 93, att ställa sig bakom 
målbild och strategier i rapporten Effektiv och nära vård 2030. 
Tierps kommun har, sedan rapporten Effektiv och nära vård 2030 antogs av 
Regionfullmäktige, varit delaktig i arbetet att konkretisera målbilden genom 
strukturen för HSVO och närvårdssamverkan.

En nära vård bygger på kontinuitet och hög tillgänglighet. Vården är 
effektiv och utförs på rätt nivå med rätt kompetens. Utgångspunkten är ett 
förebyggande och hälsofrämjande arbete i samverkan med andra aktörer. 
Vården bygger på samskapande och tillit där patienter och anhöriga 
involveras som jämlika partners och experter i vården.

Tjänsteledningen för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) har framfört 
behov av att även kommunerna fattar politiska inriktningsbeslut utifrån 
målbild och inriktning för effektiv och nära vård, i synnerhet för de delar 
där det finns samordningsvinster. 

Vårdcentrum kan beskrivas som en nod för framtida hälsocentraler i ett 
geografiskt område. För att kunna få till stånd en kvalitativ nära vård 
föreslås att det behövs ett antal platser i länet till vilka en mer omfattande 
vård- och omsorgsverksamhet bör koncentreras där medarbetare från flera 
huvudmän och organisationer samarbetar nätverksbaserat utifrån invånarnas 
bästa och där gemensamma resurser nyttjas effektivt. 

Inriktningen är att regional och kommunal hälso- och sjukvård som ingår i 
en gemensam vårdkedja över huvudmännens ansvarsområden samt mellan 
hälso- och sjukvård och social omsorg kan ingå som en integrerad del i ett 
vårdcentrum. För att stärka insatser som är långsiktiga och hållbara ingår 
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även ett förstärkt geografiskt hälsouppdrag. Prioriterade målgrupper för ett 
vårdcentrum är patienter med komplexa behov exempelvis barn och unga 
med psykisk ohälsa, multisjuka äldre och patienter med kroniska sjukdomar 
som sviktar.

Innehållsmässigt kan delar av vad som idag bedrivs vid varje vårdcentral 
koncentreras till vårdcentrum och delar av vad som idag bedrivs vid länets 
sjukhus flyttas ut till vårdcentrum. Dessa noder ger både Region Uppsala 
och länets kommuner möjlighet att koncentrera viss verksamhet såväl inom 
hälso- och sjukvårdsområdet som inom övriga verksamheter.

Utifrån förväntat befolkningsunderlag är inriktningen att det i ett första steg 
ska finnas vårdcentrum i Tierp, Östhammar, Enköping och Uppsala 
kommun. I ett andra steg är inriktningen att det ska finnas vårdcentrum i 
Knivsta och Håbo kommun. I Heby och Älvkarleby är inriktningen att det 
ska finnas hälsocentraler med förstärkt geografiskt hälsouppdrag. Inom 
vissa områden exempelvis barn och unga med psykisk ohälsa kan det vara 
befogat att berörda verksamheter finns geografiskt även i kommuner där det 
inte finns ett vårdcentrum. I övrigt knyts Heby kommun till vårdcentrum i 
Uppsala och Älvkarleby knyts till vårdcentrum
i Tierp.

Beslutsmotivering 
Enligt utredningen behöver omställningsarbetet förankras brett på 
ledningsnivå hos huvudmännen, i såväl politiska som 
tjänstemannaledningar, och omsättas i egna beslut och planer som 
konkretiserar arbetet inom de egna ansvarsområdena. Mot bakgrund av detta 
ställde sig samrådet HSVO bakom förslag till inriktning för 
vårdcentrumutvecklingen i länet den 20 september 2019 och Regionalt 
Forum den 4 oktober 2019. Därefter fattar respektive huvudman liknande 
inriktningsbeslut.

Kommunerna ansvarar efter ädelreformen för ca 25 % av primärvården och 
har därmed ett intresse av att vara med och påverka framtidens primärvård 
(Nära vård och hälsa.)

Inom ramen för omställningsarbetet kring Effektiv och nära vård 2030 lyfts 
särskilt utvecklingen av vård och behandling av barn med psykisk ohälsa 
som kommer att innebära positiva konsekvenser för målgruppen. Detta går i 
linje med barnkonventionen.

Förslaget har beretts i tjänsteledningen HSVO, samrådet för HSVO, 
Regionalt Forum. Effektiv och nära vård är en stående punkt vid lokal TL 
HSVO och lokal Samråd HSVO.
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget innebär ökade möjligheter till samordningslösningar. Inför 
planerings och budgetprocess 2021 kommer förslag till tidplan och 
ekonomiska konsekvenser för vissa av projekten att tas fram. Vissa delar av 
utvecklingen behöver fortgå under 2020 innan genomförande kan påbörjas.

Inriktningsbeslutet i sig medför inte att Tierps kommun förbinder sig till 
några finansiella överenskommelser utan att sådana behöver beslutas 
separat.

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 7/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde-Inriktning för 

vårdcentrumutvecklingen i länet
 Inriktning för utveckling av vårdcentrum i Uppsala län
 Effektiv och nära vård 2030, målbild och strategi 

Beslutet skickas till
 Närvårdsstrateg, Kvalitet och strategisk utveckling
 Verksamhetschef, Kvalitet och strategisk utveckling
 Registrator, Region Uppsala
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§ 8
Dnr 2019/993     

Förlängning av markanvisningsavtal för del av Siggbo 
Handelsområde, tillägg 4 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att förlänga tidigare avtal om markanvisning (KS 2019/674 §123) under 
perioden 12 februari 2020 till och med 30 april.

Sammanfattning av ärendet
Till grund för avtalet ligger att Byggherren är överens med kommunen om 
bebyggelse av fastigheten. Överenskommelsen gäller ett för kommunen 
attraktivt handelsområde. Byggherren är i slutskedet av förhandling med 
slutlig köpare av projektet, men de hinner inte bli klara innan nuvarande 
markanvisning går ut 2019-12-31, varför tidsplanen behöver anpassas något 
innan marköverlåtelseavtal för området tecknas.

Beslutsmotivering 
Syftet med detta tilläggsavtal är att anpassa tidsplanen då förhandlingar med 
slutlig köpare av projektet är i slutskedet, men ännu inte klara.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kommunen ansvarar för utbyggnation av allmänna V/A-nätet till 
fastigheten. Anslutningsavgifter, bygglov och planavgift erläggs av 
Byggherren enligt gällande taxa. Förrättningskostnaden för reglering hos 
Lantmäteriet bekostas av Byggherren, som också bekostar sin del av 
gemensamhetsanläggningar och infarter. Byggherren köper  marken enligt 
kommunens gällande marktaxa samt bekostar de investeringar som gjorts  
på tomtmark.

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 80/2019
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Tillägg 4 till markanvisningsavtal
 Kartbilaga med arealer
 Servitutsavtal
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Beslutet skickas till
 Kommundirektör
 Chef Medborgarservice
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad
 Chef Förvaltning och Genomförande
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§ 9
Dnr 2019/1018     

Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens 
anpassning till lagstiftningsförändringar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att anta svar på revisionsrapporten som sitt eget och skicka det till 
kommunrevisionen.

Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tierps kommun 
genomfört en granskning av kommunens anpassning till 
lagstiftningsförändringar.

Syftet med granskningen har varit att undersöka om Kommunstyrelsen, IT-
nämnden och Lönenämnden har vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att 
möta lagstiftningsförändringarna i såväl nya förvaltningslagen som 
kommunallagen. Med anledning av att kommunstyrelsen enligt såväl 
reglemente som kommunallag har ett betydande ansvar att omvärldsbevaka 
vid ny lagstiftning så har granskningen valt att lägga störst vikt vid 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens åtgärder.

Tierps kommun svarar nu på granskningen.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga negativa ekonomiska konsekvenser då tillsättandet av ytterligare en 
kommunjurist bedöms delvis finansieras inom befintlig ram genom att 
annan tjänst har avvecklats. I övrigt kommer behovet av jurister för att 
företräda i Förvaltningsrätten kunna lösas internt i större utsträckning.

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 8/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Svar på revisionsrapport avseende Granskning av kommunens 

anpassning till lagstiftningsförändringar
 Missiv – Revisionsrapport, Granskning av kommunens anpassning 

till lagstiftningsförändringar
 Revisionsrapport - Granskning av kommunens anpassning till 

lagstiftningsförändringar
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Beslutet skickas till
 Kommunrevisorerna
 Kommundirektör
 Chef för Ledningsstöd
 Huvudregistrator
 Chef för Lönecentrum
 Chef för IT-centrum
 IT-nämnden
 Lönenämnden 
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§ 10
Dnr 2019/884     

Svar på revisionsrapport - Granskning av Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att anta svar på revisionsrapporten som sitt eget och skicka det till 
kommunrevisionen.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Tierps kommuns förtroendevalda revisorer har PwC granskat 
huruvida kommunstyrelsen har säkerställt ett ändamålsenligt 
arbetsmiljöarbete. Revisonens sammanfattande bedömning efter 
granskningen är att kommunens systematiska arbetsmiljöarbete delvis är 
ändamålsenligt.

Efter genomförd granskning rekommenderar revisionen kommunstyrelsen 
säkerställa att:

 Rutiner och andra styrandedokument implementeras i samtliga 
verksamheter och att kännedomen avseende dokumenten ökar samt 
att uppföljning sker i enlighet med dessa.

 Samverkan fungerar i enlighet med upprättat samverkansavtal samt 
att aktuella handlingar/ underlag finns tillgängliga vid 
samverkansmöten.

 Medarbetarna har den kunskap som behövs vid tilldelning av 
arbetsmiljöuppgifter exempelvis genom att följa upp den utbildning 
som förväntas genomföras.

 Medarbetarna har kunskap när riskbedömningar/ tillbud olycksfall 
ska rapporteras och hur det ska rapporteras för att nå en 
ändamålsenlig hantering.

 Den uppföljning som sker i förhandlingsdelegationen avseende 
arbetsmiljön iakttas, behandlas och bearbetas även vid 
kommunstyrelsens sammanträden.

 Riskbedömningar sker utifrån den lagstiftning som finns inom 
området och att handlingsplanerna följs upp och analyseras. Detta 
utifrån att riskbedömningar i vissa fall tenderar att utebli alternativt 
komma in för sent.
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Den sammanfattande bedömningen baseras på en sammanvägning av 
bedömningar av ett antal kontrollmål som redovisas i sin helhet i bifogad 
revisionsrapport.
Tierps kommun svarar nu på granskningen.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande 
 Svar på revisionsrapport
 Beslut förhandlingsdelegationen § 1/2020
 Missiv - Revisionsrapport - Granskning av Systematiskt 

arbetsmiljöarbete 
 Revisionsrapport - Granskning av Systematiskt arbetsmiljöarbete

Beslutet skickas till
 HR-chef
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§ 11
Dnr 2020/130     

Revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning av 
kommunens arbete med personal och kompetensförsörjning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Arbetet i enlighet med den strategi för kompetensförsörjning som är 
beslutad av kommunstyrelsen fortgår och ska baseras på en systematisk 
kartläggning av såväl befintlig som framtida kompetensbehov.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Missiv - Revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning av 

kommunens arbete med personal och kompetensförsörjning
 Revisionsrapport - Uppföljning  personal- och kompetensförsörjning 

Tierp 2019

Beslutet skickas till
 Tierp.se
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§ 12
Dnr 2020/142     

Utredningsrapport - Uppföljning av Policy för lika rättigheter och 
möjligheter samt Arbetsmiljöpolicy i Tierps kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
I november/december 2019 genomförde HR en enkätundersökning avseende 
kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, diskriminerande trakasserier 
samt upplevelser av arbetsmiljön riktad till samtliga medarbetare. Enkäten 
besvarades av 919 personer, varav 76 identifierade sig som 
chef/arbetsledare.
Resultatet presenteras i en rapport som är en uppföljning av ”Policy för lika 
rättigheter och möjligheter” samt ”Arbetsmiljöpolicy för Tierps kommun”. 
Den ska även utgöra ett beslutsunderlag och stöd för kommunledningen i 
dess arbete med att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö i Tierps 
kommun.

Beslutsunderlag 
 Beslut förhandlingsdelegationen § 6/2020
 Utredningsrapport - Uppföljning av

Policy för lika rättigheter och möjligheter samt Arbetsmiljöpolicy 
för Tierps kommun

Beslutet skickas till
 HR chef
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§ 13
Dnr 2018/607     

Tillsyn av Tierps kommuns riktlinjer och rutiner avseende 
trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Diskrimineringsombudsmannen (DO) har begärt in Tierps kommuns 
riktlinjer och rutiner avseende trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier och granskat det material som kommunen lämnat in.

DO bedömer att kommunens riktlinjer och rutiner som syftar till att 
förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier uppfyller kraven 
på sådana riktlinjer och rutiner som avses i 3 kap. 6 § diskrimineringslagen.

Beslutsunderlag 
 Beslut förhandlingsdelegationen § 7/2020
 Beslut - Tillsyn av Tierps kommuns riktlinjer och rutiner avseende 

trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier, TIL 2019/205

Beslutet skickas till
 HR chef
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§ 14
Dnr 2020/110     

Interkommunal ersättning och bidrag till enskild verksamhet 
2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att anta Interkommunal ersättning och bidrag till enskild/fristående 
verksamhet för kalenderåret 2020. 

Sammanfattning av ärendet
Från och med kalenderåret 2010 har skollagens bestämmelser om 
kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, 
fritidshem och förskoleklasser förtydligats. De nya bestämmelserna innebär 
också att beslut om bidrag till fristående förskolor och skolor kan överklagas 
som förvaltningsbesvär hos allmän förvaltningsdomstol. Beloppen avser 
kronor per elev i förskola/pedagogiskomsorg/skolbarnsomsorg/ 
förskoleklass/grundskola/grundsärskola/gymnasiesärskola samt 
gymnasieskolans program.

En kommuns bidrag för ett barn i enskild verksamhet eller en elev i en 
fristående skola ska bestämmas enligt likabehandlingsprincipen. Bidraget 
ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. 

Som underlag för beslut om interkommunal ersättning och bidrag används 
kommunens budget för kalenderåret 2020. Bidraget till enskilda förskolor, 
fritidshem, förskoleklasser och fristående skolor består av ett grundbelopp 
och eventuellt tilläggsbelopp. Beloppen inkluderar schablonersättning för 
administration; en procent för pedagogisk omsorg, respektive tre procent för 
övriga verksamheter. Enskilda verksamheter kompenseras för 
mervärdesskatt enligt den så kallade sexprocentsregeln. Schablonbeloppet 
uppgår till sex procent av det totala bidragsbeloppet. 

Ersättning för lokalkostnad är kommunens genomsnittskostnad för lokaler 
för respektive verksamhet/skolform.

Ersättning för skolskjuts regleras enligt kommunens riktlinjer. Kommunen 
är skyldig att tillhandahålla kostnadsfri skolskjuts för elev som valt en annan 
skola än den kommunen anvisat, om det kan ske utan merkostnader för 
kommunen, Skollagen 10 kap. 32§.
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Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet barn och ungdom § 9/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Interkommunal ersättning och bidrag till enskild/fristående 

verksamhet 2020

Beslutet skickas till
 Utbildningschef
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§ 15
Dnr 2020/98     

Riktlinje för individuellt förskrivna hjälpmedel inom kommunal 
hälso- och sjukvård 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta Riktlinje för individuellt förskrivna hjälpmedel inom kommunal 
hälso- och sjukvård i Tierps kommun från och med den 1 april 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunerna i Uppsala län har ansvar för individuellt utprovade hjälpmedel 
avseende person med funktionsnedsättning, 21 år och äldre. Tidigare 
antagna riktlinjer från 2016 upphör att gälla 2020-03-31 därav av behov av 
att fastställa nya. Vidare behöver riktlinjen revideras för att uppdatera 
befintliga produktområden och förtydliga prioriteringsordningen för Tierps 
kommun med grund i de nationella principerna.  

Beslutsmotivering 
Den tidigare antagna riktlinjen för hjälpmedel upphör att gälla 2020-03-31.  
Den föreslagna Riktlinjen för hjälpmedel har varit på remiss. Inga 
synpunkter har inkommit. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet avser inga ekonomiska konsekvenser.   

Beslutsunderlag 
 Beslut arbete och omsorg § 9/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Riktlinje för individuellt förskrivna hjälpmedel inom kommunal 

hälso- och sjukvård 

Beslutet skickas till
 Verksamhetschef vård och omsorg
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§ 16
Dnr 2020/34     

Tillsynsplan och behovsutredning för offentlig 
livsmedelskontroll i Tierps kommun 2020-2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att anta Tillsynsplan och behovsutredning för offentlig livsmedelskontroll i 
Tierps kommun 2020-2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen som är en operativ tillsynsmyndighet ska för varje 
verksamhetsår upprätta en kontrollplan som omfattar myndighetens 
ansvarsområde enligt tillämplig lagstiftning inom livsmedelsområdet.
Kraven finns bland annat i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 882/2004.

Plan för offentlig livsmedelskontroll 2020-2022 i Tierps kommun baseras på 
en behovsutredning som beskriver vilka behov och resurser som behövs för 
att utföra den offentliga kontroll inom livsmedelskedjan som kommunen 
planerar att genomföra.

Behovsutredningen och planen ska beslutas av den eller de kommunala 
nämnder som har ansvar för kontrollen. I Tierps kommun är det 
kommunstyrelsen respektive jävsnämnden som har kontrollansvaret.

Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 14/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Tillsynsplan och behovsutredning för offentlig livsmedelskontroll i 

Tierps kommun 2020-2022

Beslutet skickas till
 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten
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§ 17
Dnr 2020/36     

Tillsynsplan och behovsutredning för miljö- och hälsoskydd och 
strålskydd i Tierps kommun 2020-2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att anta Tillsynsplan och behovsutredning för miljö- och hälsoskydd och 
strålskydd i Tierps kommun 2020-2022.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 1 kap 6 § miljötillsynsförordning (SFS 2011:13) om tillsyn enligt 
miljöbalken ska det hos kommunen som är en operativ tillsynsmyndighet 
finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela 
ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om 
tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år. Enligt 
7 § ska kommunen föra ett register över de tillsynsobjekt som behöver 
återkommande tillsyn.

Kommunen ska enligt 8 § varje verksamhetsår upprätta en samlad 
tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken 
och grundas på den behovsutredning som avses i 6 § och det register som 
avses i 7 §. 

Tillsynsplanen ska beslutas av den eller de kommunala nämnder som har 
ansvar för tillsynen. I Tierps kommun är det kommunstyrelsen respektive 
jävsnämnden som har tillsynsansvaret.

Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 15/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Tillsynsplan och behovsutredning för miljö- och hälsoskydd och 

strålskydd i Tierps kommun 2020-2022

Beslutet skickas till
 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten
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§ 18
Dnr 2020/38     

Tillsynsplan för tillståndsgivning i Tierps kommun 2020-2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att anta Tillsynsplan för tillståndsgivning i Tierps kommun 2020-2021.

Sammanfattning av ärendet
Enligt alkohollagen ska kommunen upprätta en
tillsynsplan som ska ges in till Länsstyrelsen. Kommunen har tillsyn över 
efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av 
alkoholdrycker samt tillsyn över detaljhandeln med folköl. Tillsynsplanen 
innefattar även lagen om tobak och liknande produkter samt kommunens 
tillsyn inom läkemedelslagen.

Tillsynsplanen ska beslutas av den eller de kommunala nämnder som har 
ansvar för tillsynen. I Tierps kommun är det kommunstyrelsen respektive 
jävsnämnden som har tillsynsansvaret.

Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 16/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Tillsynsplan för tillståndsgivning – 2020-2021

Beslutet skickas till
 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten
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§ 19
Dnr 2020/52     

Tillsynsplan och behovsutredning för strandskydd i Tierps 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta Tillsynsplan för strandskydd i Tierps kommun 2020, 

att anta Behovsutredning för strandskyddstillsyn i Tierps kommun 2020-
2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska som tillsynsmyndighet upprätta en behovsutredning och en 
tillsynsplan för de områden de enligt miljöbalken har tillsyn över (1 kap. 6 § 
samt 8 § miljötillsynsförordningen). Dessa dokument berör de delar av 
strandskyddstillsynen som kommunen har ansvar för (2 kap. 9 § 4p. 
miljötillsynsförordningen). Då ansvaret för strandskyddstillsyn ligger på 
enheten Planering och myndighet, till skillnad från annan tillsyn enligt 
miljöbalken som ligger på Miljö- och hälsoskyddsenheten, har separata 
dokument för strandskyddet valts att upprättas. 

Beslutsmotivering 
Behovsutredningen och tillsynsplanen behövs för att kommunen ska 
uppfylla de lagkrav som ställs på operativa tillsynsmyndigheter, med 
avseende på strandskyddsbestämmelserna. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Strandskyddstillsynen bedrivs av Naturkontoret på enheten Planering och 
myndighet. Två tjänstepersoner ansvarar tillsammans för 
strandskyddstillsynen; kommunekologen och naturvårdshandläggaren. Det 
sammanlagda arbetet med strandskyddstillsyn (inklusive planering, 
administration och utredning samt tid i fält) beräknas uppgå till en 
halvtidstjänst, vilket motsvarar ca 900 timmar under år 2020. Tillsynsavgift 
kommer att tas ut i enlighet med Taxan för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område (Kommunfullmäktiges beslut § 153/2019).
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Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 17/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Tillsynsplan för strandskydd i Tierps kommun 2020
 Behovsutredning för strandskyddstillsyn i Tierps kommun 2020-

2022

Beslutet skickas till
 Chef enheten Planering och myndighet
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§ 22
Dnr 2020/59     

Kretslopp av näringsämnen från små avloppsanläggningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att med godkännande lägga utredningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
I Avfallsplan för Tierps kommun 2019-2022 fick kommunens chef, Miljö- 
och hälsa, i uppdrag att under 2019 utreda hur näringen i slammet från små 
avloppsanläggningar på bästa sätt kan komma till nytta. Utredningen 
kommer vara ett underlag för Avfallsplanens uppdrag att genomföra de 
åtgärder som krävs för att nyttiggöra näringen från små avlopps-
anläggningar, ett uppdrag som ska vara genomfört till 2022.

Fosfor är en ändlig resurs, och måste på sikt kunna återvinnas i hög grad. 
Kommunerna har ansvar för insamling och hantering av hushållsavfall. För 
att uppnå de nationella miljömålen och kraven i miljöbalken behöver Tierps 
kommun skapa system som möjliggör återvinning av näringsämnen i 
toalettavfall.

En långsiktig strategi för hur en större del av näringen från små avlopps-
anläggningar kan nyttiggöras är i dagsläget inte möjlig att ta fram. Vissa 
avgörande förutsättningar behöver beslutas på nationell nivå.

Slam från slutna tankar är en avfallsfraktion som redan finns i relativt stor 
volym, och med rätt val av teknik går det att starta en verksamhet med 
källsortering och hygienisering av klosettvatten utan stora investeringar. 

Utredningen kommer fram till att det lämpligaste sättet att påbörja arbetet 
med att åstadkomma kretslopp av näringsämnen från små avlopps-
anläggningar är ett projekt för återföring av slam från slutna tankar. För att 
ta fram konkreta planer på hur det kan genomföras behöver en arbetsgrupp 
med deltagare från hela kommunkoncernen skapas.
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
En arbetsgrupp med deltagande av tjänstemän från kommunens organisation 
kan arbeta inom budget.

Kostnader för hantering av hushållsavfall ska normalt belasta hushållen via 
avgifter. Arbetsgruppen behöver bedöma om några initiala kostnader 
behöver täckas på annat sätt, och hur det kan finansieras.

Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 20/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Utredning: Kretslopp av näringsämnen från små 

avloppsanläggningar

Beslutet skickas till
 Miljö- och hälsoskyddsinspektör
 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten
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§ 23
Dnr 2019/1002     

Svar på remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna 
råd om detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd om 
redovisning av reglering i detaljplan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta remissvaren och skicka dem till Boverket. 

Sammanfattning av ärendet
Boverket har bedömt att det är nödvändigt att reglera formerna för 
överföring av detaljplaneinformation för att möjliggöra återanvändning och 
att i framtiden skapa förutsättningar för nationell åtkomst. Boverkets förslag 
till nya föreskrifter syftar till att på en övergripande nivå reglera de 
grundläggande förutsättningarna för överföring av information i 
detaljplaner. Den huvudsakliga konsekvensen av den föreslagna regleringen 
är att den som är informationsansvarig och den som producerar sådan 
information som regleringen omfattar tvingas att anpassa sitt arbetssätt och 
sina verktyg. I detta fall är det i första hand kommunerna som påverkas. 
Syftet med den nya regleringen är att komma ett steg närmare en obruten 
samhällsbyggnadsprocess där detaljplaneinformation ska kunna överföras 
och återanvändas digitalt.

Beslutsmotivering 
Föreskrifterna innebär tvingande regler i stället för generella 
rekommendationer. Kommunen kommer i samband med detta vara tvungna 
att anpassa arbetssätt och verktyg till att kunna producera detaljplaner som 
uppfyller kraven i föreskrifterna. Kommunen arbetar redan i inriktning mot 
en ökad digitalisering och det som riktlinjerna anger. Upphandling av 
adekvat programvara med mera har redan skett och håller på att 
implementeras. En standardisering ökar rättssäkerheten i detaljplanerna. 
Kommunen väljer därför att tillstyrka förslagen utan kommentarer.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Upphandling av motsvarande programvaror har genomförts.
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Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 21/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Remissvar - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 

detaljplan
 Remissvar - Förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av 

reglering i detaljplan
 Remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 

detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning 
av reglering i detaljplan, dnr 6352/2018

Beslutet skickas till
 Boverket
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§ 24
Dnr 2020/49     

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt
föreliggande förslag,

att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 3 mars 2020.

Sammanfattning av ärendet
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att 
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon 
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten har 
rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning. 
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och 
förordningar, uppdateras den regelbundet. 

Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet arbete och omsorg § 8/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Förslag till ändringar i delegationsordningen

Beslutet skickas till
 Sekretariatet
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§ 25
Dnr 2020/50     

Återrapportering av organiserade företagsbesök 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga återrapportering av organiserade företagsbesök till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Tierps kommun gör kontinuerligt företagsbesök som genomförs av 
tjänstemän från enheten Näringsliv och turism tillsammans med 
kommunpolitiker. Målet är att genomföra minst fyra organiserade 
företagsbesök i månaden och till varje besök finns ett färdigt frågeformulär 
som fylls i.

Syftet med besöken är att företagets tankar, idéer och synpunkter skall 
protokollföras och sedan redovisas för kommunstyrelsen för att skapa en 
tydligare koppling mellan näringslivet och politiken. Företagen kan själva 
anmäla sig på kommunens hemsida och kan då meddela om de önskar att 
någon speciell fråga skall diskuteras under mötet eller om en viss funktion 
från kommunen skall delta

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Sammanställning av organiserade företagsbesök
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§ 26
Dnr 2020/45     

Anmälan av ordförandebeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att ta anmälan av ordförandebeslut till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Följande ordförandebeslut har fattats av kommunstyrelsens 1:e vice 
ordförande med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt U005 
vid brådskande ärende;

 KS dnr 2019/993 Förlängning av markanvisningsavtal för del av 
Siggbo Handelsområde, tillägg 4, 2019-12-27. 

Beslutsunderlag 
 Ordförandebeslut enligt ovan

Beslutet skickas till
 Sekretariatet 

43



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-02-11

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 27
Dnr 2020/48     

Anmälan av ordförandebeslut SEKRETESS 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ta anmälan av ordförandebeslut till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Följande ordförandebeslut har fattats av kommunstyrelsens ordförande med 
stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt U005 vid brådskande 
ärende.

Sekretess:

 Snabbyttrande/upplysning enligt 6 kap 20 § andra stycket 
föräldrabalken 2019-11-14

 Snabbyttrande/upplysning enligt 6 kap 20 § andra stycket 
föräldrabalken 2019-11-26

 Snabbyttrande/upplysning enligt 6 kap 20 § andra stycket 
föräldrabalken 2019-11-26

 Snabbyttrande/upplysning enligt 6 kap 20 § andra stycket 
föräldrabalken 2019-11-26

 Snabbyttrande/upplysning enligt 6 kap 20 § andra stycket 
föräldrabalken 2019-11-26

 Snabbyttrande/upplysning enligt 6 kap 20 § andra stycket 
föräldrabalken 2019-11-26

 Snabbyttrande/upplysning enligt 6 kap 20 § andra stycket 
föräldrabalken 2019-12-04

 Snabbyttrande/upplysning enligt 6 kap 20 § andra stycket 
föräldrabalken 2019-12-04

Beslutsunderlag 
 Ordförandebeslut enligt ovan

Beslutet skickas till
 IFO
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§ 28
Dnr 2020/44     

Redovisning av protokoll 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Nedan redovisas protokoll från Tierps kommuns egna utskott, nämnder, råd, 
beredningar och bolag under perioden från senaste 
kommunstyrelsesammanträdet. 

Protokollen finns publicerade på www.tierp.se.

Protokoll Tierps kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträde 18 december 2019

Utskottet arbete och omsorg 
Sammanträde 16 december 2019

Utskottet barn och ungdom
Sammanträde 18 december 2019

Utskottet samhällsbyggnad 
Sammanträde 16 december 2019

Pensionärsrådet 
Sammanträde 4 december 2019

Rådet för funktionshinderfrågor 
Sammanträde 2 december 2019

Jävsnämnden 
Sammanträde 28 november 2019

IT-nämnden 
Sammanträde 29 november 2019
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Lönenämnden 
Sammanträde 29 november 2019

Tierps Energi och Miljö AB
Sammanträde 10 december 2019

Tierps Fjärrvärme AB
Sammanträde 10 december 2019

AB Tierpsbyggen
Sammanträde 13 december 2019

Tierps kommunfastigheter AB
Sammanträde 13 december 2019
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§ 29
Dnr 2020/101     

Redovisning av delegationsbeslut - Februari 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla 
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt kommunallagen, inklusive 
beslut som fattas med vidaredelegation.

Kommunstyrelsen har i kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit 
beslutanderätt till utskottet, ordföranden och tjänstemän. Beslutanderätt kan 
också i vissa fall delegerats i separata kommunstyrelsebeslut. Beslut fattade 
på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen.

Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen:

Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser 
Handlingsid: KS 2020.267 Period: 2019-11-01 - 2019-11-30  
Handlingsid: KS 2020.270 Period: 2019-12-01 - 2019-12-31

Bostadsanpassningsbidrag 
Handlingsid: KS 2020.280 Period: Lista 10
Handlingsid: KS 2020.265 Period: Lista 11
Handlingsid: KS 2020.265 Period: Lista 12
Handlingsid: KS 2020.453 Period: Lista 1

Bygglov 
Handlingsid: KS 2020.404 Period: 2019-11-21 - 2020-01-28

Miljö- och hälsoskydd 
Handlingsid: KS 2020.405 Period: 2019-11-21 - 2020-01-28

Fastställande av faderskap 
Handlingsid: KS 2020.273 Period: 2019-11-20 - 2019-12-10
Handlingsid: KS 2020.272 Period: 2019-11-26 - 2019-12-12
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Parkeringstillstånd
Handlingsid: KS 2020.379 Period: 2019-11-15 - 2020-01-27
 
Dödsboanmälan
Handlingsid:2020.275 Period  2019-02-11 - 2019-11-29
Handlingsid:2020.276 Period  2019-12-04 - 2019-12-23

Individ- och familjeomsorg
Handlingsid: 2020.402 Period 2019-11-01 – 2019-11-30
Handlingsid: 2020.403 Period 2019-12-01 – 2019-12-31

Skolskjuts
Handlingsid: 2020.428 Period 2019-11-16 - 2020-01-28
Handlingsid: 2020.429 Period 2019-11-16 - 2020-01-28

Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution Handlingsid: KS 2020.541 
Period: Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 11 februari 2020, lista 
1/2020

Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslutslistor från verksamheten

Beslutet skickas till
 Berörda handläggare
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§ 30
Dnr 2020/122     

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i appen 
löpande vart efter dem registrerats i kommunens diarieföringssystem. 
Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka 
handlingar som finns att tillgå. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför 

kommunstyrelsens senast sammanträde
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§ 31
Dnr 2020/25     

Val till kommunalt näringslivsråd 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att som representanter i kommunalt näringslivsråd under perioden 11 
februari 2020 till och med 31 december 2022 välja:

Sara Sjödal (C)
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)
Viktoria Söderling (S), 

att ute Jonas Nyberg (S) att ersätta Viktoria Söderling (S) under hennes 
föräldraledighet, 12 februari 2020 till och med 31 maj 2020,

att utse Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) till ordförande i rådet, 

att som representanter från företagarföreningar till kommunalt 
näringslivsråd under perioden 11 februari 2020 till och med 31 december 
2022 utse:

Camilla Werme - Företagare i Tierps kommun
Krister Johansson - Företagare i Tierps kommun
Mats Johansson - ÖTV-företagarförening
Henrik Nyström - Kommunens ambassadörsnätverk 
Jakob Jurriaanse - LRFs kommungrupp, 

att utse Camilla Werme till vice ordförande i rådet.

Sammanfattning av ärendet
Näringslivsrådet är knutet till kommunstyrelsen och ska främja en långsiktig 
och hållbar utveckling av det lokala näringslivet och verkar för god 
företagsutveckling och nyinvesteringar. Rådets verksamhet ska bidra till ett 
bra företagsklimat som i sin tur främjar konkurrenskraft och 
branschutveckling. Rådet kan utgöra remissorgan i enskilda ärenden i den 
omfattning som kommunstyrelsen beslutar och då särskilt i frågor som rör 
rådets verksamhetsområde.

Näringslivsrådet utses av kommunstyrelsen och väljs för varje ny 
mandatperiod. Till näringslivsrådet ska tre kommunala representanter utses. 
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Rådets ordförande utses bland de kommunala representanter och vice 
ordförande utses bland näringslivets representanter.

Näringslivets representanter utses från kommunens företagarföreningar ( tre 
representanter), kommunens ambassadörsnätverk (en representant) och 
LRFs kommungrupp (en representant). Näringslivets organisationer ska före 
den 1 december, inför ny mandatperiod, lämna förslag till kommunstyrelsen 
på ledamöter.

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut
 Nomineringar

Beslutet skickas till
 Sekretariatet 
 Näringsliv och turism
 Lönecentrum
 Berörda förtroendevalda och representanter från näringslivet
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§ 32
Dnr 2020/25     

Val till samråd HSVO 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att som representanter i Samråd HSVO under perioden 11 februari 2020 till 
och med 31 december 2022 utse Åsa Sikberg (M) och Kjell Hammerin (S). 

Sammanfattning av ärendet
I juni 2019 beslutade regionstyrelsen i Uppsala om ett nytt samverkansavtal 
för FoU-S (Forskning och utveckling gällande Hälso- och sjukvård med 
angränsande socialtjänst) och i september beslutade regionfullmäktige om 
nedläggning av gemensam nämnd för kunskapsstyrning och omföring av 
ansvaret till samrådet HSVO.

Kommunfullmäktige i Tierps kommun beslutade i § 119/2019 om att 
godkänna samverkansavtalet kring kunskapsstyrning inom FoU, socialtjänst 
och angränsande hälso- och sjukvård.

Samråd HSVO ska fastställa flerårig strategisk inriktning för FoU-S, vårda 
samverkansavtalet och följa upp den strategiska inriktningen, föreslå 
eventuella avtalsförändringar och vara ett forum för diskussion och 
samverkan kring kunskapsstyrning för FoU-S.

Samrådets representanter ska bära och förankra information mellan det 
regionala samrådet och de lokala samråden. För att skapa en bred förankring 
ska varje kommun ha representation i Samråd HSVO av politiker från både 
majoritet och opposition.

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut
 Nomineringar från gruppledare

Beslutet skickas till
 Sekretariatet 
 Lönecentrum
 Berörda ledamöter
 HSVO
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§ 33
Dnr 2020/25     

Val av ersättare för förtroendevald som är föräldraledig 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Viktoria Söderlings (S) föräldraledighet från sina uppdrag som 
oppositionsråd, gruppledare samt representant i Regionalt forum under tiden 
från och med den 12 februari 2020 till och med den 31 maj 2020,

att utse Jonas Nyberg (S) att ersätta Viktoria Söderling (S) under hennes 
föräldraledighet från uppdragen som oppositionsråd, gruppledare samt 
representant i Regionalt forum under tiden från och med den 12 februari 
2020 till och med den 31 maj 2020,

att under tiden från och med den 12 februari 2020 till och med den 31 maj 
2020 utse Jonas Nyberg (S) att ersätta Viktoria Söderling (S) under hennes 
föräldraledighet i uppdragen som:  

- Ledamot i utskottet arbete och omsorg
- Ledamot i kommunstyrelsens förhandlingsdelegation
- 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott,

att under tiden från och med den 12 februari 2020 till och med den 31 maj 
2020 utse Kjell Hammerin (S) att ersätta Viktoria Söderling (S) under 
hennes föräldraledighet i uppdraget som:  

- Vice ordförande i utskottet arbete och omsorg,

att under tiden från och med den 12 februari 2020 till och med den 31 maj 
2020 utse Kjell Hammerin (S) att ersätta Viktoria Söderling (S) under 
hennes föräldraledighet i uppdraget som:

- Ledamot i pensionärsrådet,

Förhandlingsdelegationen föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta

att under tiden från och med den 25 februari 2020 till och med den 31 maj 
2020 utse Jonas Nyberg (S) att ersätta Viktoria Söderling (S) under hennes 
föräldraledighet i uppdragen som:  

- 2:e vice ordförande i krisledningsnämnd
- Ersättare i lönenämnden
- Ersättare i IT-nämnden
- 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
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Sammanfattning av ärendet
Viktoria Söderling (S) har anmält att hon önskar vara föräldraledig från 
ovanstående uppdrag under tiden från och med 12 februari 2020 till och 
med den 31 maj 2020. 

Enligt kommunallagen 4 kap. 18 § får kommunfullmäktige bestämma att 
förtroendevalda för sina uppdrag ska få ekonomiska förmåner och andra 
förmåner som svarar mot de löne- och anställningsvillkor som gäller för 
dem som är anställda hos kommunen. 

Kommunfullmäktige i Tierps kommun har i § 157/2019 beslutat om regler 
om ersättning till förtroendevalda enligt vilka förtroendevalda med ett 
grundarvode om minst 40 % äger rätt att vara föräldralediga. Vid 
föräldraledighet eller sjukdom som är en månad eller längre kan 
Kommunstyrelsen utse en ersättare för den förtroendevalda.

Beslutsmotivering 
Förhandlingsdelegationens tolkning av Ersättning till Tierps kommuns 
förtroendevalda ERS 2018.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Kostnad för föräldraledighet enligt ”Ersättning till Tierps kommuns 
förtroendevalda ERS 2018” § 26, Föräldraledighet för förtroendevald.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut
 Inlämnad ansökan om ledighet
 Nominering av ersättare

Beslutet skickas till 
 Sekretariatet 
 Lönecentrum
 Berörda ledamöter

54



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-02-11

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 34
Dnr 2019/879     

Riktlinje för kravhantering i Tierps kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att anta Riktlinje för kravhantering i Tierps kommun från och med 25 
februari 2020, under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt nedan.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att de av fullmäktige §13/2008 fastställda kravrutinerna upphör att gälla.

Sammanfattning av ärendet
Tierps kravrutiner fastställdes 2002 och reviderades i april 2008. De har nu 
blivit förlegade och behöver nu uppdateras. Då de flesta åtgärderna 
handläggs av inkassoföretaget har exakta belopp och tidsfrister plockats bort 
och hänvisning görs till gällande inkasso- och räntelagar och de rutiner som 
upphandlat inkassoföretag har fastlagda. 

Beslutet att anta riktlinjen i kommunstyrelsen görs i enlighet med § 6.1 
Reglemente för kommunstyrelsen; ”Kommunstyrelsen ska ha hand om 
kommunens medelsförvaltning och följa fullmäktiges föreskrifter för denna. 
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel samt 
övriga cash management-frågor. I uppgiften ingår också att bevaka att 
kommunens inkomster inkommer, att betalningar görs i tid samt vidta 
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.”

Beslutsmotivering 
Motivet till förändringarna är att åstadkomma en smidig, enhetlig och 
rättssäker handläggning av våra krav.

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 5/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Riktlinje för kravhantering i Tierps kommun

Beslutet skickas till
 Ekonomienheten
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§ 35
Dnr 2019/981     

Upphävande av Policy för barnkonventionen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att upphäva Policy för barnkonventionen i Tierps kommun från och med 25 
februari 2020.

Kommunstyrelsen beslutar

att ge kommundirektören i uppdrag att bevaka implementeringen av den nya 
barnrättslagen (Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om 
barnets rättigheter) i organisationen och vid behov ta fram förslag till 
riktlinjer för hur barnrättslagen ska tolkas och tillämpas.

Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Det innebär ökade 
krav på kommuner att säkerställa att barnens bästa beaktas och att barn och 
unga får komma till tals i ärenden och beslut som rör dem. 

Barnkonventionen ratificerades år 1990 i Sverige, vilket innebär att 
konventionen redan är rättsligt bindande och flera lagar såsom skollagen 
och socialtjänstlagen har uppdaterats i enlighet med konventionen. Det är 
framförallt inom andra verksamhetsområden såsom kultur och fritid eller 
samhällsbyggnad där vi kan komma att se de största förändringarna.

Tierps kommun har under 2019 bedrivit ett arbete för att förbereda oss för 
att konventionen blir lag. Bland annat har utbildningar om 
barnkonventionen hållits i flera av verksamheterna, Barnombudsmannen har 
varit på besök och demokratiberedningen har fått ett särskilt uppdrag att 
arbeta med att öka barn och ungas delaktighet i kommunen.

För att säkerställa att barnens bästa beaktas och barn och unga får komma 
till tals inför större politiska ärenden och beslut föreslås en ny rubrik 
”Barnrättskonsekvenser” läggas till som en rubrik i alla tjänsteutlåtanden. 
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Kommunen har sedan år 2011 en policy för barnkonventionen med 
tillhörande barnchecklista. I och med att konventionen blir lag bedöms 
policyn vara inaktuell och bör upphävas. Då vi i dagsläget inte vet exakt 
vilka förändringar som kan komma av den nya lagen föreslås även 
kommundirektören följa utvecklingen och vid behov ta fram riktlinjer för 
hur barnrättslagen ska tolkas och tillämpas i kommunen. 

Beslutsmotivering 
Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige, Lag (2018:1197) 
om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Tierps kommuns 
policy för barnkonventionen bedöms då som inaktuell varför den föreslås 
upphävas.

Det pågår ett arbete i kommunen med bl.a. utbildningsinsatser för att 
säkerställa att vi följer den nya lagen och för att utveckla arbetssätt för att 
barn och unga ska komma till tals i frågor som rör dem.

Då vi inte vet exakt vilka förändringar som kommer komma av den nya 
lagen, såsom förändringar av befintliga lagar och ny rättspraxis, föreslås 
kommundirektören bevaka den nya barnrättslagen och vid behov ta fram 
riktlinjer för hur den nya lagen ska tolkas och tillämpas i kommunen. 

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 9/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Policy för barnkonventionen i Tierps kommun 

Beslutet skickas till
 Alla verksamhetschefer
 It-nämnden
 Lönenämnden
 Tierp Energi och Miljö AB (TEMAB),
 Tierps kommunfastigheter AB (TKAB)
 Hållbarhetsstrateg
 Chef Kvalitet och strategisk utveckling
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§ 36
Dnr 2020/47     

Revidering av regler för skolskjuts och elevresor 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa reviderade Regler för skolskjuts och elevresor.

Sammanfattning av ärendet
Regler för skolskjuts och elevresor är det dokument som styr vilka kriterier 
som måste uppfyllas för att kommunen ska bevilja skolskjuts. En första 
revidering gjordes inför höstterminen 2019 i syfte att aktualisera 
dokumentet. Justeringarna var för att tydliggöra dokumentet och göra det 
enhetligt. Stycken om fritidshem, handläggningstid och tillsynsansvar 
tillskrevs.

Föreliggande revidering av regler för skolskjuts och elevresor har tagits 
fram i syfte att förbättra dokumentets kriterier. Efter handläggning av 
skolskjuts för läsår 2019/2020 har det framkommit brister i dokumentet som 
lett till ytterligare revidering.

Beslutsmotivering 
Regler för skolskjuts och elevresor är det dokument som styr vilka kriterier 
som måste uppfyllas för att kommunen ska bevilja skolskjuts. En första 
revidering gjordes inför höstterminen 2019 i syfte att aktualisera 
dokumentet. Justeringarna var för att tydliggöra dokumentet och göra det 
enhetligt. Stycken om fritidshem, handläggningstid och tillsynsansvar 
tillskrevs.

Föreliggande revidering av regler för skolskjuts och elevresor har tagits 
fram i syfte att förbättra dokumentets kriterier. Efter handläggning av 
skolskjuts för läsår 2019/2020 har det framkommit brister i dokumentet som 
lett till ytterligare revidering.
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Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet barn och ungdom § 10/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Regler för skolskjuts och elevresor

Beslutet skickas till
 Samhällsplanerare Trafik och Resande
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§ 37
Dnr 2020/87     

Redovisning av ej besvarade motioner 2020 

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 25 februari 2020:
 Mäta drogförekomst i avloppsvatten, Jonhas Åker (SD)

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
 Kommunsekreterare 
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