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Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Tjänstemän och övriga Maria Ekstrand, nämndsekreterare 
Annika Höök, utskottsekreterare 
Helena Carlsson, tillförordnad kommundirektör 
Veikko Niemi, ekonomichef 
Thomas Kihlström, chef Samhällsbyggnad, §§ 154-156 
Mikael Sjöberg, verksamhetschef Individ- och 
Familjeomsorg, § 164 
Per Angemo, utbildningschef, § 164 
Malte Burwick, chef för NTF Öst, § 153 
 

 
Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Upprop 

 
  

 Val av justerare, Marie-Louise Rindå 
den 23 juni 
 

  

§ 152 Godkännande av föredragningslistan 
 

2021/17  

§ 153 Information från NTF Öst 
 

2021/47  

§ 154 Information om Vendelbadet 
 

2021/47  

§ 155 Nyttjanderättsavtal av fiberslang mellan 
Fagerviken - Edvalla 
 

2021/602  

§ 156 Gemensamhetsjakt på vildsvin 
 

2021/605  

§ 157 Återrapportering av organiserade 
företagsbesök 2021 
 

2021/62  

§ 158 Redovisning av delegationsbeslut 
 

2021/32  

§ 159 Redovisning av protokoll 
 

2021/48  

§ 160 Redovisning av inkomna beslut och 
skrivelser 
 

2021/55  

§ 161 Svar på remiss - Post- och 
telestyrelsens rapport om förbättrade 
möjligheter till god mobil uppkoppling 
på fjärrtåg 
 

2021/447  
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§ 162 Yttrande över ändringar i direktivet om 
miljökrav vid upphandling av bilar 
 

2021/571  

§ 163 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 
 

2021/49  

§ 164 Tilläggsbudgetering juni 2021 
 

2021/592  

§ 165 Finanspolicy 
 

2021/594  

§ 166 Borgensprinciper 
 

2021/593  

§ 167 Översyn av befintlig utskottsstruktur 
och ersättningsreglemente för 
förtroendevalda 
 

2021/631  
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§ 152 
Dnr 2021/17    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan med följande revideringar: 
 

 att ärende 12 - Nyttjanderättsavtal av fiberslang mellan Fagerviken – 
Edvalla behandlas före ärende 6 - Återrapportering av organiserade 
företagsbesök 2021, 
 

 att ärende 14 - Gemensamhetsjakt på vildsvin behandlas efter ärende 
12 - Nyttjanderättsavtal av fiberslang mellan Fagerviken – Edvalla, 
samt 
 

 att ärende - Översyn av befintlig utskottsstruktur och 
ersättningsreglemente för förtroendevalda läggs till i 
föredragningslistan och behandlas sist i ordningsföljden. 
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§ 153 
Dnr 2021/47    
 
Information från NTF Öst   
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Malte Burwick från NTF Öst informerar om kommunalt 
trafiksäkerhetsarbete och förslag på eventuella åtgärder. NTF är en idéburen 
och oberoende trafiksäkerhetsorganisation som arbetar för en säkrare trafik i 
Uppsala län, Stockholms län och på Gotland.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Presentation (skickas ut efter sammanträdet) 
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§ 154 
Dnr 2021/47    
 
Information om Vendelbadet  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Thomas Kihlström, chef för Samhällsbyggnadsenheten, informerar om 
status och tidsplan för Vendelbadet. Ledamöterna har möjlighet att ställa 
frågor.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
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§ 155 
Dnr 2021/602    
 
Nyttjanderättsavtal av fiberslang mellan Fagerviken - Edvalla  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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.  
 
Thomas Kihlström, chef Samhällsbyggnad, föredrar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens 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  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 68/2021 
 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 

8



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2021-06-23  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 156 
Dnr 2021/605    
 
Gemensamhetsjakt på vildsvin  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avsätta totalt 20 000 kronor under 2021 för anordnande av en 
gemensamhetsjakt på vildsvin under två till tre dagar under senare delen av 
2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Delar av vår kommun är hårt ansatt av skador orsakade av vildsvin vilka nu 
börjat närma sig tätorterna. Med hjälp av andra kommuners erfarenheter har 
det framkommit att gemensamhetsjakt på vildsvin kan ge gott resultat, 
genom att många djur skjuts vid samma tillfälle.  
 
Älvkarleby kommun kommer att genomföra en gemensamhetsjakt och de 
har kontaktat oss för att genomföra en större insats tillsammans.     
 
Enheten för Tillväxt och Samhällsbyggnad föreslår att en arrangerad 
vildsvinshelg med gemensamhetsjakt anordnas i slutet på 2021. Tidpunkten 
bör väljas så att älgjaktsveckan har varit och jägarna fortfarande jagar på 
helgerna. Lämpligt är även att försöka samordna detta med Norrtälje 
kommuns planerade jakt i november. Jakten är tänkt att pågå fredag till och 
med söndag och alla jaktlag och markägare ska uppmuntras att jaga vildsvin 
i sina områden denna helg. Tanken är att detta ska marknadsföras som ett 
event. 
 
Inför denna helg ska en arbetsgrupp tillsättas, denna arbetsgrupp får i 
uppdrag att bland annat undersöka följande: 
- Se om det finns något viltslakteri att tillgå denna helg och undersöka 
möjligheten att använda köttet i kommunens kök.   
- Undersöka möjligheten att underlätta för provtagning och 
veterinärbesiktning. 
- Skapa annons  
- Skapa informationsbrev till jaktlag och markägare  
- Skapa någon form av informationskanal/sambandscentral  
- Eventuellt ta emot anmälningar till helgen  
- Ordna sponsorer och samarbetspartners.   
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Arbetsgruppen bör bestå av tjänstemän, fastighetsägare, samarbetspartners 
och jägare. Antalet timmar som tjänstemännen ska lägga på detta arbete bör 
kontrolleras av närmaste chef och godkännas av densamme.  
 
Beslutsmotivering  
Trycket på kommunen från våra medborgare i vildsvinsfrågan är stort vilket 
beror på att lantbruk och vissa av våra samhällen är hårt ansatt av skador 
orsakade av vildsvin. Grödor, gräsmattor, planteringar och andra anlagda 
områden har vänts upp och ner av vildsvin och flera fastighetsägare har med 
anledning av detta satt upp elstaket runt sina tomter för att skydda sina 
tomter.  
 
Med de erfarenheter som andra kommuner redovisat efter samjakter anser vi 
att det är värt att själva anordna en vildsvinshelg för att hjälpa till att minska 
vildsvinsstammen. I Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 
2021-2023, har kommunen utryckt sin vilja att underlätta för vildsvinsjakt, 
genom uppdrag 6.3.f. samt mål 12.5 Produktionsvärdet från jordbruks- och 
trädgårdssektorn ska öka med 20 procent fram till år 2030 och mål 12.6 
Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska öka med minst 200 procent 
till år 2030. Att främja gemensamhetsjakt är ytterligare ett steg i den 
riktningen. 
 
Älvkarleby kommun har även inlett diskussion med Östhammars kommun 
om att delta i anordnandet. Svenska Jägarförbundet är vidtalad och de 
kommer att ställa upp och hjälpa till i den mån de kan. Kommunens 
omkostnader i samband med planering och genomförande av arrangemanget 
kan i dagsläget ej redovisas, därför föreslås att 20 000 kronor avsätts. Därtill 
kommer ett antal tjänstemannatimmar att tas i anspråk. Uppföljning sker 
efter insatsen för eventuella justeringar om samjakten ska bli årligt 
återkommande.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Den ekonomiska konsekvensen för kommunen är beräknad kostnad för 
evenemanget, 20 000 kr, samt kostnad för nedlagd arbetstid.  
Kostnad tas ur budgeterade medel från ansvar 13101 (Chef Tillväxt och 
Samhällsbyggnad) och vht 0510 (adm). 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 88/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
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Beslutet skickas till 
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
 Chef Förvaltning och Genomförande 
 Markförvaltare 
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§ 157 
Dnr 2021/62    
 
Återrapportering av organiserade företagsbesök 2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna återrapporteringen av organiserade företagsbesök. 
 
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. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Sammanställning av organiserade företagsbesök  
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§ 158 
Dnr 2021/32    
 
Redovisning av delegationsbeslut  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla 
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt kommunallagen, inklusive 
beslut som fattas med vidaredelegation. Kommunstyrelsen har i 
kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit beslutanderätt till utskottet, 
ordföranden och tjänstemän. Beslutanderätt kan också i vissa fall delegerats 
i separata kommunstyrelsebeslut. Beslut fattade på delegation ska redovisas 
till kommunstyrelsen. Följande delegationsbeslut redovisas 
till kommunstyrelsen: 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser  
Handlingsid: KS 2021.2665 Period: 2021-04-01 - 2021-04-30 
Handlingsid: KS 2021.2673 Period: 2021-05-01 - 2021-05-31 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande LSS  
Handlingsid: KS 2021.2671 Period: 2021-05-01 - 2021-05-31 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande SoL  
Handlingsid: KS 2021.2669 Period: 2021-05-01 - 2021-05-31 
 
Individ- och familjeomsorg  
Handlingsid: KS 2021. 2668 Period: 2021-05-01 - 2021-05-31 
 
Anställningsavtal  
Handlingsid: KS 2021.2666 Period: 2021-05-01 - 2021-05-31 
 
Bostadsanpassningsbidrag  
Handlingsid: KS 2021.2736 Period: Lista 5  
 
Fastställande av faderskap  
Handlingsid: KS 2021.2674 Period: 2021-05-18 - 2021-06-07 
Handlingsid: KS 2021.2677 Period: 2021-05-11 - 2021-06-07 
 
Parkeringstillstånd  
Handlingsid: KS 2021.2679 Period: 2021-05-10 2021-06-07 
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Färdtjänst  
Handlingsid:2021.2672 Period: 2021-05-10 - 2021-06-08 
 
Bygglov  
Handlingsid:2021.2686 Period:  2021-0512 - 2021-06-09 
 
Miljö- och hälsoskydd  
Handlingsid:2021.2701 Period: 2021-05-12 - 2021-06-09 
 
Mark och exploatering  
Handlingsid:2021.2702 Period: 2021-05-12 - 2021-06-09 
 
Skolskjuts 
Handlingsid:2021.2731 Period: 2021-05-12 - 2021-06-09 
Handlingsid:2021.2735 Period: 2021-05-12 - 2021-06-09 
 
Skola 
Handlingsid:2021.2687 Period:2021-05-11 
Handlingsid:2021.2688 Period:2021-05-10 
Handlingsid:2021.2689 Period:2021-05-10 
Handlingsid:2021.2690 Period:2021-05-10 
Handlingsid:2021.2691 Period:2021-05-10 
Handlingsid:2021.2692 Period:2021-05-10 
Handlingsid:2021.2694 Period:2021-05-10 
Handlingsid:2021.2695 Period:2021-05-10 
 
Dödsbo  
Handlingsid:2021.2678 Period:2021- 05-18 
 
Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution  
Handlingsid: KS 2021.2992 Period: Anmälda till kommunstyrelsens 
sammanträde 23 juni 2021, lista 5/2021. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Delegationsbeslutslistor från verksamheten  
 
Beslutet skickas till 

 Berörda handläggare  
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§ 159 
Dnr 2021/48    
 
Redovisning av protokoll  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisning av protokoll. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nedan redovisas protokoll från Tierps kommuns egna utskott, nämnder, råd, 
beredningar och bolag under perioden från senaste 
kommunstyrelsesammanträdet.  
 
Protokollen finns publicerade på www.tierp.se. 
 
Protokoll Tierps kommun 
 
Utskottet barn och ungdom 
Sammanträde 17 maj 2021 
Sammanträde 4 juni 2021 
 
Utskottet samhällsbyggnad 
Sammanträde 25 maj 2021 
 
Demokratiberedningen 
Sammanträde 2 juni 2021 
 
Tierps kommunfastigheter 
Sammanträde 6 maj 2021 
 
AB Tierpsbyggen 
Sammanträde 6 maj 2021 
 
Tierps Energi och Miljö AB 
Sammanträde 13 april 2021 
 
TEMAB Fjärrvärme AB 
Sammanträde 13 april 2021 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.
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§ 160 
Dnr 2021/55    
 
Redovisning av inkomna beslut och skrivelser  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i appen 
löpande vart efter dem registrerats i kommunens diarieföringssystem.  
 
Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka 
handlingar som finns att tillgå. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför 

kommunstyrelsens senast sammanträde 
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§ 161 
Dnr 2021/447    
 
Svar på remiss - Post- och telestyrelsens rapport om förbättrade 
möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta remissvaret och skicka det till Infrastrukturdepartementet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen beslutade den 19 november 2020 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  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 62/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Svar på remiss 
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 Missiv  
 PM Remiss  
 Rapport  (PTS-ER-2021:13) Förbättrade möjligheter till god mobil 

uppkoppling på fjärrtåg 
 
Beslutet skickas till 

 Infrastrukturdepartementet 
 Bredbandssamordnare 
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§ 162 
Dnr 2021/571    
 
Yttrande över ändringar i direktivet om miljökrav vid 
upphandling av bilar  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
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  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 63/2021 
 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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§ 163 
Dnr 2021/49    
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt  
 
att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 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  

 Beslut kommunstyrelsen arbetsutskott § 64/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till ändringar i delegationsordningen 

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet  
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§ 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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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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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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§ 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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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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§ 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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§ 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. 
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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 
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