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§ 63 Yttrande över ändringar i direktivet om 
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§ 61 
Dnr 2021/18    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan med följande revidering: 
 
att ärende - Nyttjanderättsavtal av fiberslang mellan Fagerviken – Edvalla 
läggs till i föredragningslistan och behandlas sist i ordningsföljden.  
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§ 62 
Dnr 2021/447    
 
Svar på remiss - Post- och telestyrelsens rapport om förbättrade 
möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta remissvaret och skicka det till Infrastrukturdepartementet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen beslutade den 19 november 2021 att uppdra åt Post-och 
telestyrelsen (PTS) att redovisa insatser som kan förbättra möjligheterna till 
god mobil uppkoppling för resenärer på högtrafikerade fjärrtåg. Tierps 
kommun har bjudits in att lämna synpunkter på de förslag på åtgärder som  
Post-och telestyrelsen presenterar i sin rapport. Remissen är frivillig att besvara 
och sista svarsdatum är den 30 juni 2021. 
 
I rapporten definieras fjärrtåg och högtrafikerade järnvägsstråk som tåg som 
trafikerar linjer med en sträcklängd på minst 200 km och med mycket 
passagerartrafik. Nedanstående sträckor blir därmed aktuella för insatser: 
 
Stockholm – Göteborg (Västra stambanan) 
Stockholm – Malmö (Södra stambanan) 
Göteborg – Malmö (Västkustbanan) 
Stockholm – Sundsvall (Ostkustbanan) 
Sundsvall – Umeå (Ådalsbanan, Botniabanan) 
Umeå – Luleå (Stambanan genom övre Norrland) 
Karlstad – Laxå (Värmlandsbanan) 
Uppsala – Borlänge (Dalabanan) 
Sundsvall – Östersund (Mittbanan) 
Göteborg – Karlstad (Vänernbanan) 
Göteborg –Kalmar (Södra stambanan, Kust till kustbanan) 
 
I Tierps kommun ingår sträckan Stockholm – Sundsvall (Ostkustbanan). 
Tierps kommun anser att det är av avgörande betydelse att det finns stabil 
mobil uppkoppling av god kvalitet för tågtrafikanter på Ostkustbanan då många 
använder pendlingstiden som arbetstid och detta förutsätter god uppkoppling. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Svar på remiss 
 Missiv  

4



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-06-16  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 PM Remiss  
 Rapport  (PTS-ER-2021:13) Förbättrade möjligheter till god mobil 

uppkoppling på fjärrtåg 
 
Beslutet skickas till 

 Infrastrukturdepartementet 
 Bredbandssamordnare 
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§ 63 
Dnr 2021/571    
 
Yttrande över ändringar i direktivet om miljökrav vid 
upphandling av bilar  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta yttrandet och skicka det till Infrastrukturdepartementet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I promemorian lämnas förslag till de författningsändringar som krävs för att 
genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 om 
ändring av direktiv 2009/33 om främjande av rena och energieffektiva 
vägtransportfordon (så kallat Clean Vehicle Directive). Direktivet innebär 
att medlemsstaterna ska säkerställa att de avtal som tilldelas efter 
upphandling av fordon och vissa transporttjänster uppfyller krav på en 
minsta andel miljöanpassade fordon.  
 
Promemorian föreslår en ändring av miljöbilsdefinitionen § 3 i förordning 
(2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar, så att 
den harmoniseras med definitionen av en ”ren bil” enligt Clean Vehicle 
Directive, inom vilken biogasbilar inte ingår. För myndigheters fordon 
skulle alltså inte fordon som drivs av biogas räknas som en miljöbil.  
 
Tierps kommun anser att det är av största vikt att behålla den nuvarande 
definitionen av miljöbil i §3 i förordning (2020:486) om miljö- och 
trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar. En förändring av 
miljöbilsdefinitionen behöver inte genomföras för att uppfylla kraven i 
direktivet och nuvarande miljöbilsdefinition samt inkluderingen av 
biogasbilar i bonus-malus systemet är centralt för att Sverige ska kunna nå 
sina miljö- och klimatmål.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Det är av stor vikt för barn och kommande generationer att vi når miljömålet 
om fossilfria transporter.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Yttrande Tierps kommun om Promemoria Genomförande av 

ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och 
vissa kollektivtrafiktjänster (I2021/00867)  
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 Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav 
vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster 

 
Beslutet skickas till 

 Hållbarhetsstrateg 
 Infrastrukturdepartementet 
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§ 64 
Dnr 2021/49    
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt  
 
att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 14 juli 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att 
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon 
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten 
har rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning. 
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och 
förordningar, uppdateras den regelbundet. 
 
Den 16 februari 2021 beslutade kommunstyrelsen (§ 16/2021) att  
att lönebidrag enligt Om012 ska beviljas fram till 2021-06-30 och därefter 
upphöra. Beslutet togs eftersom lönebidrag till föreningar kunde antas strida 
mot den kommunala likställighetsprincipen, då bidraget endast riktat sig 
mot tre specifika, namngivna föreningar.  
 
Den förslagna revideringen är att i enlighet med kommunstyrelsen beslut (§ 
16/2021) ta bort punkt nr Om012 från kommunstyrelsens 
delegationsordning.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till ändringar i delegationsordningen 

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet  

8



 
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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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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§ 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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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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§ 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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§ 68 
Dnr 2021/602    
 
Nyttjanderättsavtal av fiberslang mellan Fagerviken - Edvalla  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna uthyrning/nyttjanderätt av Tierps kommuns fiberslang mellan 
orterna Fagerviken och Edvalla i enlighet med de två bifogade IRU-avtalen, 
samt 
 
att upphäva tidigare beslut § 159, KS 2019/748, om försäljning av de 
berörda fiberslangarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har samförlagt fiberslang mellan orterna Fagerviken och 
Edvalla i samband med att andra ledningsägare förlagt ledningar på 
sträckan. Samförläggningen har sitt syfte att Tierps kommun ska vara 
bidragande till bredbandsutbyggnaden på landsbygden.  
 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat, § 159/2019, om försäljning med 
tillhörande villkor. Marknaden har inte visat något intresse av att köpa men 
däremot av att hyra. Därav föreslås nu kommunstyrelsen upphäva beslutet 
om försäljning och istället besluta om att godkänna uthyrning.  
 
Bredbandsoperatör har påvisat intresse att nyttja fiberslang i syftet om att 
säkra en stamsträcka mellan orterna för att senare ansluta abonnenter till 
stamsträckan. Ett påvisat nyttjanderätt för bredbandsoperatören skapar 
förutsättning att ansöka om större område på Hållnäshalvön för 
medfinansiering från Post och Telestyrelsen. 
 
Thomas Kihlström, chef Samhällsbyggnad, föredrar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Möjlighet till ökad bredbandsutbyggnad påverkar barn och unga positivt. 
Pandemin har visat på behovet av bra bredbandsuppkoppling i hela 
kommunen med bärning på barn och ungdomars behov av att kunna 
genomföra skolarbete på distans.  
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Överenskommen ersättning för nyttjanderätten motsvarar ett minimum 
motsvarande den årliga kapital och avskrivningskostnaden för Tierps 
kommun.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 IRU-avtal kanalisation Fagerviken-Edvalla 
 IRU-avtal gällande svartfiber Fagerviken-Edvalla 2020-02-20 
 Beslut KS 2019/748 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Samhällsbyggnad 
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