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Tid och plats 24 maj 2022, kl.13:00 – 16:39, ajournering 14:08-14:20 och 16:15-
16:20  i Stora och lilla A-salen, Tierp 

Paragrafer § 110 - § 136

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-05-31 Anslaget tas ner: 2022-06-22 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Utses att justera Jonas Nyberg 

Beslutande 
Ledamöter Sara Sjödal (C), Ordförande  

Emma Lokander (M), 1:e vice 
ordförande2, §§ 119-120, 124 -136 
Lotta Carlberg (C) 
Åsa Sikberg (M) 
Ann-Kristin Ringefors (KD) 
Anders Hällbom (MP) 
Alfred Mujambere (L) 

Jonas Nyberg (S) 
Barbro Wiklund (S) 
Torgny Helgesson (S) 
Alexander Karlsson (V) 
Joakim Larsson (SD) 

Beslutande ersättare Sven Lokander (M), §§ 110-118, 121- 
123 

Marie-Louise Rindå (S) 
Gunnar Jansson (S) 
Maj-Louise Ljungmark (SD) 

Övriga närvarande 
Ersättare Yaqub Ahmed (C) 

Carola Fredén (M) 
Erik Kolm (C) 
Sven Lokander (M), §§ 119-120, 124 -
136 
Lars Svensk (KD) 
Jenny Lundström (MP) 
Sarah Nordfors (L) 

Matilda Svahn (S) 
Agnetha Andersson (V) 
Elisabeth Rosengren (V) 
Bengt Lindström (SD) 

Underskrifter 
Sekreterare 

Maria Ekstrand 

Ordförande 

Sara Sjödal 

Justerande 

Jonas Nyberg
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Tjänstemän och övriga Maria Ekstrand, nämndsekreterare 
Helena Carlsson, kommundirektör 
Veikko Niemi, ekonomichef 
Sara Sjöqvist, utredare/ utvecklare, §§ 123 - 124 
Heidi Simosdotter Marlisto, finsk samordnare, § 126 
Jenny Ljungvall Cardoso, kommun- och upphandlingsjurist, §§ 127, 134 
Per Angemo, utbildningschef, §§ 119 -120, 128-129, 133 
Lars Ingeberg, verksamhetschef Medborgarservice, §§ 119 -120 
Mikael Sjöberg, verksamhetschef Individ - och familjeomsorg, §§ 119 -120 
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  
 

 
 Upprop   
 
 Val av justerare, Jonas Nyberg 31/5   
 
§ 110 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:66  
 
§ 111 Redovisning av inkomna beslut och 

skrivelser 
KS/2022:73  

 
§ 112 Redovisning av delegationsbeslut KS/2022:78  
 
§ 113 Fullmakt att föra kommunens talan vid 

omprövning för moderna miljövillkor 
för Husby kvarns vattenkraftverk, 
Tämnarån, Uppsala län, M 593-22 

EDP 2022-433 
 

 

 
§ 114 SEKRETESS - Vårdnadsöverflytt KS/2022:452  
 
§ 115 SEKRETESS - Vårdnadsöverflytt KS/2022:452  
 
§ 116 SEKRETESS - Omprövning av 

umgängesbegränsning enligt 14 § LVU 
KS/2022:452  

 
§ 117 SEKRETESS - Omprövning 

umgängesbegränsning enligt 14 § LVU 
KS/2022:452  

 
§ 118 Revidering av delegationsordningen KS/2022:75  
 
§ 119 (KF) Ekonomiska åtgärder baserade på 

prognosen i januari- mars 
KS/2022:504, 
KS/2022:460 

 

 
§ 120 (KS) Tertialrapport T1 för 2022, 

januari-april 
KS/2022:505  

 
§ 121 (KF) Redovisning av ej verkställda 

beslut kvartal 1 2022, BoU 
KS/2022:315  

 
§ 122 (KF) Redovisning av ej verkställda 

beslut kvartal 1 2022, AoO 
KS/2022:315  
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§ 123 (KF) Lokal överenskommelse mellan 
Tierps kommun och civilsamhället 

KS/2022:362  

 
§ 124 (KF) Reglemente för kommunalt 

föreningsråd 
KS/2022:396  

 
§ 125 (KF) Revidering av taxor för 

korttidsuthyrning av lokaler 
KS/2022:352  

 
§ 126 (KF) Strategi för nationella minoriteter 

och finskt förvaltningsområde i Tierps 
kommun 

KS/2022:394  

 
§ 127 (KF) Avtal fibernät - Tierp Fiber 

Network 
KS/2022:363  

 
§ 128 (KF) Nybyggnation av förskola i 

Örbyhus 
KS/2022:417  

 
§ 129 (KF) Försäljning av Solgläntan – Tierp 

Jörsön 1:32 – till Tierps 
Kommunfastigheter AB för uppförande 
av ny förskola 

EDP 2022-561  

 
§ 130 (KF) Tilläggsfinansiering gata/park KS/2022:424  
 
§ 131 (KF) Reviderad policy för upphandling KS/2022:430, 

KS/2011:107 
 

 
§ 132 (KF) Godkännande av samrådshandling 

för ny översiktsplan för Tierps kommun 
KS/2018:1048  

 
§ 133 (KF) Återremiss - Grundskolans 

organisation 
KS/2019:908  

 
§ 134 (KF) Fastighetsutredningen och ägandet 

av kommunens fastigheter 
KS/2021:391, 
KS/2012:47 

 

 
§ 135 (KF) Tilläggsbudgetering investeringar 

inom utbildningsverksamheten 
KS/2022:349  

 
§ 136 (KF) Revidering av befintlig 

utskottsstruktur under kommunstyrelsen 
samt den befintliga politiska 
organisationen i övrigt 

KS/2021:631  
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§ 110 
Dnr KS/2022:66  

Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan, samt 
 
att ärendena behandlas i följande ordning för att underlätta tidschemat för 
föredragande handläggare:  
 

• 1 - Upprop 
• 2 -Val av justerare, Jonas Nyberg 31/5 
• 3 -  Redovisning av inkomna beslut och skrivelser 
• 4 - Redovisning av delegationsbeslut  
• 5 - Fullmakt att föra kommunens talan vid omprövning för 

moderna miljövillkor för Husby kvarns vattenkraftverk, 
Tämnarån, Uppsala län, M 593-22  

• 6 - SEKRETESS - Vårdnadsöverflytt 
• 7 - SEKRETESS - Vårdnadsöverflytt 
• 8 - SEKRETESS - Vårdnadsöverflytt 
• 9 - SEKRETESS - Omprövning av umgängesbegränsning enligt 

14 § LVU 
• 10 - SEKRETESS - Omprövning umgängesbegränsning enligt 

14 § LVU 
• 11 - Revidering av delegationsordningen 
• 14 - (KF) Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2022, 

BoU 
• 15 - (KF) Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2022, 

AoO 
• 16 - (KF) Lokal överenskommelse mellan Tierps kommun och 

civilsamhället 
• 17 - (KF) Reglemente för kommunalt föreningsråd 
• 18 - (KF) Revidering av taxor för korttidsuthyrning av lokaler 
• 23 - (KF) Tilläggsfinansiering gata/park 
• 24 - (KF) Reviderad policy för upphandling 
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• 25 - (KF) Godkännande av samrådshandling för ny översiktsplan 
för Tierps kommun 

• 19 - (KF) Strategi för nationella minoriteter och finskt 
förvaltningsområde i Tierps   kommun 

• 20 - (KF) Avtal fibernät - Tierp Fiber Network 
• 27 - (KF) Fastighetsutredningen och ägandet av kommunens 

fastigheter 
• 26 - (KF) Återremiss - Grundskolans organisation 
• 21 - (KF) Nybyggnation av förskola i Örbyhus 
• 22 - (KF) Försäljning av Solgläntan – Tierp Jörsön 1:32 – till 

Tierps Kommunfastigheter AB för uppförande av ny förskola 
• 12 - (KF) Ekonomiska åtgärder baserade på prognosen i januari- 

mars 
• 13 - (KS) Tertialrapport T1 för 2022, januari-april 
• 28 - (KF) Tilläggsbudgetering investeringar inom 

utbildningsverksamheten 
• 29 - (KF) Revidering av befintlig utskottsstruktur under 

kommunstyrelsen samt den befintliga politiska organisationen i 
övrigt 
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§ 111 
Dnr KS/2022:73  

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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§ 112 
Dnr KS/2022:78  

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 2022:1953 Period: 2022-04-01 – 2022-04-30 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande LSS  
Handlingsid: KS 2022:1898 Period: 2022-04-01 – 2022-04-30 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande SoL  
Handlingsid: KS 2022:1899 Period: 2022-04-01 – 2022-04-30 
 
Individ- och familjeomsorg  
Handlingsid: KS 2022:1897 Period: 2022-04-01 – 2022-04-30 
 
Anställningsavtal  
Handlingsid: KS 2022:1895 Period: 2022-04-01 – 2022-04-30 
 
Bostadsanpassningsbidrag  
Handlingsid: KS 2022:1896 Period: Lista 4 
 
Parkeringstillstånd  
Handlingsid: KS 2022:1949 Period: 2022-04-11 – 2022-05-05 
 
Färdtjänst  
Handlingsid: KS 2022:1951 Period: 2022-04-11 – 2022-05-06 
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Bygglov  
Handlingsid: KS 2022:1976 Period: 2022-04-12 – 2022-05-09 
 
Miljö- och hälsoskydd  
Handlingsid: KS 2022:1977 Period: 2022-04-12 – 2022-05-09 
 
Mark och exploatering  
Handlingsid: KS 2022:1978 Period: 2022-04-12 – 2022-05-09 
 
Skolskjuts  
Handlingsid: KS 2022:1987 Period: 2022-04-12 – 2022-05-09 
 
Vägbidrag:  
Handlingsid: KS 2022:1893 Period: 2022-02-28 – 2022-02-28 
Handlingsid: KS 2022:1894 Period: 2022-03-02 – 2022-03-02 
 
Dödsboanmälan: 
Handlingsid: KS 2022:1986 Period: 2022-05-02 – 2022-05-02 
 
Tillfälliga lokala trafiktillstånd: 
Handlingsid:KS 2022:1985 Period: 2022-03-29 – 2022-03-29 
 
Övriga delegationsbeslut registrerade i Lex 
Handlingsid: KS 2022:2104 Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 
24 maj 2022, lista 5. 
 
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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§ 113 
Dnr   
EDP 2022-433 

Fullmakt att föra kommunens talan vid omprövning för moderna 
miljövillkor för Husby kvarns vattenkraftverk, Tämnarån, 
Uppsala län, M 593-22 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge fullmakt till kommunekolog, Taija Lindfors, att föra kommunens talan 
i rubricerat mål. 
 
Sammanfattning av ärendet 
MP Kraft har ansökt om omprövning för moderna miljövillkor för Husby 
kvarns vattenkraftverk i Tämnarån. Omprövningen sker i enlighet med den 
nationella planen för omprövning av vattenkraft (NAP). Kraftverken i 
Tämnarån ingår i prövningsgruppen som ska ha lämnat in sin ansökan 
senast 1 februari 2022. 
 
Kraftverksägaren avser anlägga fiskvandringsmöjlighet för både upp- och 
nedströmspassage förbi kraftverket. Uppströmspassage föreslås anordnas 
genom naturlik fiskväg i två etapper och nedströmspassage genom ett 
låglutande fingaller med flyktöppning och flyktränna som mynnar i den 
nedre fiskvandringsvägen. Planerade åtgärder ska enligt ansökan möjliggöra 
uppströmsvandring för samtliga förekommande fiskarter.  
 
Kommunekologen har vid de flesta tidigare mål som rör vattenverksamhet 
som prövats i Mark- och miljödomstolen haft fullmakt att föra kommunens 
talan, då kommunekologen är den tjänsteperson som har den mest 
omfattande sakkunskapen i dessa mål.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet samhällsbyggnad § 49/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

• Kommunekolog  
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§ 118
Dnr KS/2022:75 

Revidering av delegationsordningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag samt att den reviderade delegationsordningen gäller från 
och med 14 juni 2022.  

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 barn och ungdom § 126/2022
• Handläggarens tjänsteutlåtande
• Förslag till ändringar i delegationsordningen

Beslutet skickas till 
• Huvudregistrator
• Sekretariatet
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§ 119 
Dnr KS/2022:504, KS/2022:460  

(KF) Ekonomiska åtgärder baserade på prognosen i januari- 
mars 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att verksamheterna Medborgarservice, Gymnasiet och Individ- och 
Familjeomsorg ska fortsatt arbeta intensivt med åtgärder som ger 
besparingar under 2022. Ekonomisk effekt och rapport om vidtagna åtgärder 
görs till respektive utskott som bereder eventuella förslag som kräver 
politiska beslut för att hålla en budget i balans, 
 
att Utbildningsverksamheten ses som en helhet och att överskott från 
förskola och grundskola ianspråktas för att täcka delar av underskottet på 
gymnasiet, Utbildningsverksamheten ska fortsatt arbeta med 
effektiviseringsåtgärder som får långsiktig effekt. Ekonomisk effekt och 
rapport om vidtagna åtgärder görs till utskottet barn och ungdom som 
bereder eventuella förslag som kräver politiska beslut,  
 
att Individ- och familjeomsorgen fortlöpande arbetar intensivt med kort- och 
långsiktiga åtgärder för att få ner kostnadsmassan inför 2023 och framåt. 
Ekonomisk effekt och rapport om vidtagna åtgärder görs till utskottet barn 
och ungdom respektive arbete och omsorg som bereder eventuella förslag 
som kräver politiska beslut  
 
att uppdra till kommundirektören att senast i oktober 2022 återkomma till 
kommunstyrelsen med konkreta förslag på åtgärder som blir bestående 
kostnadseffektiviseringar. Återrapportering ska ske i god tid inför beslut så 
att helårseffekt per 2023 i största mån kan nås. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Medborgarservice under 2022 får nyttja exploateringsintäkterna för att 
täcka ett underskott efter att möjliga effektiviseringsåtgärder är genomförda, 
 
att under 2022 täcka underskottet för Individ- och familjeomsorg med 6 500 
tkr avseende minskade statsbidrag, 2 500 tkr för ökade kostnader för 
försörjningsstöd samt 2 000 tkr för kraftiga kostnadsökningar avseende 
placering av barn genom tilläggsbudgetering om totalt 11 000 tkr till 
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Individ- och familjeomsorgen från kommunens prognostiserade överskott 
utöver resultatmål, samt 
 
att under 2022 täcka underskottet för Utbildning i sin helhet med 3 500 tkr 
genom tilläggsbudgetering till gymnasieskolan från kommunens 
prognostiserade överskott utöver resultatmål. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt fastställd rutin i Riktlinjen för ekonomisk styrning ska varje 
verksamhet som redovisar en negativ prognos analysera verksamheten och 
ta fram förslag på åtgärder. Detta ska sedan beredas i respektive utskott och 
sedan ska kommunstyrelsen fatta beslut om eventuella åtgärder eller annan 
finansiering av underskottet. Utskotten barn och ungdom, samhällsbyggnad 
samt arbete och omsorg har samtliga haft frågan uppe för diskussion. 
 
Viss del av de prognostiserade underskotten föreslås tillfälligt under 2022 
täckas med delar av det prognostiserade överskottet utöver resultatmålet för 
2022. Förslagen till beslut pekar tydligt på att respektive verksamhet ska 
fortsätta arbetet med åtgärder för att nå budget i balans, exempelvis 
redovisar Individ- och familjeomsorgen att en tjänst nu fortsatt vakanshålles 
(+ 500 tkr).  
 
Per Angemo, utbildningschef, Lars Ingeberg, verksamhetschef 
Medborgarservice och Mikael Sjöberg, verksamhetschef Individ- och 
familjeomsorg informerar muntligt om ärendet på kommunstyrelsens 
sammanträde den 24 maj 2022.   
 
Beslutsmotivering 
Med anledning av att en ny process med tillhörande rutiner varit under 
framtagande för att följa Riktlinje för ekonomisk styrning och att det blev en 
mycket kort beredningstid så ges tilläggsuppdrag till kommundirektören. 
 
Kommer det fram åtgärder som ger besparingar både 2022 och/eller 2023 så 
ska de genomföras omgående om de inte kräver politiska beslut. 
Den enda konkreta åtgärden i dagsläget som framkommit är att Individ- och 
familjeomsorgen fortsatt kan hålla en tjänst vakant. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Skulle kommunen göra drastiska åtgärder för att komma till rätta med 
underskotten inom Gymnasiet och Individ - och familjeomsorgen så är 
risken överhängande att barn med behov av extra stöd drabbas. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål enligt nedan.  

- 16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 
rättssäkra.  
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- 16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget är att ianspråkta obudgeterade intäkter. Då kommunen fått ökad 
finansiering via skatteintäkter kommer de finansiella målen ändå att uppnås. 
Prognostiserat resultat i Tertialrapporten januari-april för 2022 är 55,2 mnkr 
jämfört med budget som är 28,4 mnkr. Resultatet är alltså 26,9 mnkr bättre 
än budget och i linje med föregående prognos. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Information avseende ekonomiskt resultat januari-mars, Godkänd av 

kommunstyrelsen 2022-04-26 § 87/2022  
 
Beslutet skickas till 

• Kommundirektör 
• Ekonomichef 
• Verksamhetschef Utbildning 
• Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg 
• Verksamhetschef Medborgarservice 
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§ 120 
Dnr KS/2022:505  

(KS) Tertialrapport T1 för 2022, januari-april 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna rapporten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Prognosticerat resultat för 2022 är 55,2 mnkr jämfört med budget som är 
28,4 mnkr, Det är alltså 26,9 mnkr bättre än budget, och i linje med 
föregående prognos. Den stora positiva avvikelsen är under finansiering, + 
39,9 mnkr. Av verksamheterna är det Äldreomsorgen och Förskolan som 
visar större positiva resultat på 2,0 mnkr resp. 1,3 mnkr bättre än budget. 
Det är fortsatt Medborgarservice inklusive Samhällsbyggnad, (-1,8 mnkr), 
Gymnasieskolan, (-5,2 mnkr), och Individ- och familjeomsorgen, (-13,0 
mnkr), som uppvisar underskott. Dessa verksamheter som redovisar fortsatt 
negativ prognos har pågående arbete i åtgärdsplaner.  
 I tertialrapporten har Funktionshindradeomsorgen, (-2,4 mnkr) tillkommit 
och de ska i enlighet med riktlinjen för ekonomisk styrning återkomma med 
förslag till åtgärdsplan för beredning i utskottet arbete och omsorg.  
Det har tillkommit en verksamhet med ett mindre underskott som förväntas 
anpassa sina verksamheter till budget, och det är Gemensam service, (-0,6 
mnkr).  
 
Beslutsmotivering 
Eftersom kommunen i sin helhet prognosticerar ett stort överskott så finns 
det för närvarande inte behov av akuta åtgärder. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Direkta barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms 
påverkas av beslutet att godkänna rapporten. En ekonomi som inte är i 
balans kan däremot riskera att påverka barn och unga negativt, åtgärder 
behöver då vidtas.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Konsekvenserna väntas bli måttliga för 2022 eftersom kommunen som 
helhet prognosticerar ett stort överskott, totalt 55,2 mnkr, 26,9 mnkr bättre 
än budget. Däremot måste kommunen för 2023 anpassa verksamheterna till 
gällande budgetram. 
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Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Tertialrapport T1 2022, januari-april 

  
Beslutet skickas till 

• Kommundirektör 
• Chef gemensam Service 
• Chef Funktionshindrade omsorgen 
• Ekonomichef 
• Ekonom Linda Grundin 
• Ekonom Stefan Harrå 
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§ 121 
Dnr KS/2022:315  

(KF) Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2022, BoU 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2022.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2022 till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har 
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när ett 
tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon anledning 
har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits 
och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
För perioden 1 januari till 31 mars 2022, kvartal 1, har det rapporterats ett (1) 
beslut enligt SoL för barn och unga vilket avser ett beslut om kontaktfamilj som 
har avslutats på egen begäran av den enskilde och vårdnadshavare. 
 
Beslut som har rapporterats som ej verkställt och avslutat: 

- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2021-06-21. Datum för avslut: 
2022-02-22. Orsak till ej verkställighet och avslut: Det har varit svårt 
att hitta en lämplig kontaktfamilj för uppdraget och flertalet 
annonseringar och intervjuer har genomförts utan att kunna verkställas. 
Den enskilde tillsammans med vårdnadshavare valde sedan att avsluta 
beslutet med anledning av att det inte längre bedömdes finnas ett behov 
av insatsen. 

 
Barnrättskonsekvenser 
Bedömningen är att barn och unga inte påverkas av den rapportering av ej 
verkställda beslut som görs till IVO.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet barn och ungdom § 128/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
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Beslutet skickas till 
• Utredare/utvecklare, Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 122 
Dnr KS/2022:315  

(KF) Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2022, AoO 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2022. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2022 till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller 
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska 
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit 
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har 
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på 
nytt inom tre månader. Den här rapporteringen avser samtliga LSS-beslut 
samt SoL-beslut för vuxna över 21 år. 
 
Det har rapporterats totalt 6 beslut enligt LSS och SoL till IVO för perioden 
1 januari till 31 mars 2022, kvartal 1. 5 av besluten har rapporterats som ej 
verkställda och 1 av besluten har rapporterats som verkställt. 3 av de ej 
verkställda beslutet har rapporterats med anledning av en pågående 
renovering av ett LSS-boende. Inflytt för samtliga tre är planerad under 
våren/sommaren 2022. 
 
Ej verkställda beslut 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-12-27. Anledning till dröjsmålet är att det 
genomförs renovering i det boende som har erbjudits. Planerad 
inflytt är i maj 2022.  

- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. 
Med anledning av att den enskilde vistas på HVB tills tidigast 2023-
03-31 kommer beslutet om permanent boende inte att verkställas 
dessförinnan.  
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- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-11-08. Anledning till dröjsmålet är att det 
genomförs renovering i det boende som har erbjudits. Planerad 
inflytt var i april men eftersom tiden för verkställighet överstigit tre 
månader behövde det rapporteras till IVO.  

- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2021-12-21. Orsak till 
dröjsmål är att kund själv valt att flytta fram startdatum. Nu planerad 
start är till sommaren 2022. Motivering pågår. 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-11-12. Anledning till dröjsmålet är att det 
genomförs renovering i det boende som har erbjudits. Planerad 
inflytt är i maj 2022.  

 
Verkställda beslut 

- Korttidsboende enligt SoL. Beslutsdatum: 2021-05-31. Datum för 
verkställighet: 2021-05-31.  

 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas av den rapportering som görs till IVO 
av ej verkställda beslut.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet arbete och omsorg § 34/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

• Utredare/utvecklare, Kvalitet och strategisk utveckling. 
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§ 123 
Dnr KS/2022:362  

(KF) Lokal överenskommelse mellan Tierps kommun och 
civilsamhället 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta den lokala överenskommelsen mellan Tierps kommun och 
civilsamhället.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Det ska vara lätt för invånarna i Tierps kommun att engagera sig och delta i 
den lokala samhällsutvecklingen. Det konstateras i kommunens vision. 
Likaså att Tierps kommun ska vara en föregångare i omställningen till ett 
hållbart samhälle. Ett starkt och engagerat civilsamhälle är avgörande för att 
kommunen ska utvecklas i en hållbar riktning och för att vi som samhälle 
gemensamt ska kunna lösa de utmaningar vi står inför. Att kommunen och 
civilsamhället utvecklar fungerande samverkansformer är därför avgörande 
för att Agenda 2030-målen ska uppnås. Ett starkt civilsamhälle är en grund 
för en sund och stark demokrati. 
 
Den lokala överenskommelsen (LÖK) handlar om hur samverkan mellan 
kommunen och civilsamhället, och samverkan mellan civilsamhällets 
aktörer, ska utvecklas. Den är en gemensam grund att stå på för kommunen 
och de föreningar som aktivt väljer att ansluta sig till överenskommelsen. 
Det övergripande syftet med överenskommelsen är att skapa samsyn, tillit, 
och förtroende mellan parterna. Överenskommelsen innehåller principer 
och åtaganden för samverkan mellan Tierps kommun och civilsamhällets 
organisationer.  
 
Innehållet i överenskommelsen är framtaget i bred samverkan mellan Tierps 
kommun och civilsamhället. Idén väcktes av ett antal föreningar i samband 
med den dialogträff som genomfördes i november 2019 då riktlinje för 
fördjupad samverkan med civilsamhället togs fram (vilken reglerar idéburet 
offentligt partnerskap, upphandling och reserverade kontrakt med 
civilsamhället). En arbetsgrupp bestående av fyra föreningar har därefter 
varit behjälpliga under processen. En enkät skickades till föreningslivet i 
maj/juni 2021. I februari och mars 2022 anordnades dialogträffar i 
Söderfors, Örbyhus, Månkarbo, Tierp och Skärplinge. Totalt deltog runt 110 
personer som representerade över 60 föreningar. Dialoger har också 
genomförts med samtliga partier representerade i kommunfullmäktige. 
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Totalt deltog 44 politiker. En remissversion av den lokala 
överenskommelsen skickades till alla som deltagit i processen.  
 
För att säkerställa att parterna lever upp till sina åtaganden ska det finnas en 
aktivitetsplan. Planen blir ett så kallat levande dokument vilket innebär att 
aktiviteterna kan komma att ändras eller omvärderas i samverkan mellan 
parterna beroende på förändrade förutsättningar eller möjligheter.  
 
Sara Sjöqvist, utredare/ utvecklare, informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 10 maj 2022 och på 
kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj 2022.  
 
Barnrättskonsekvenser 
En fungerande samverkan mellan Tierps kommun och civilsamhället 
förväntas bidra till att skapa goda levnadsvillkor för barn och unga i 
kommunen. Många av civilsamhällets verksamheter riktar sig mot just barn 
och unga, eller bedrivs av barn och unga. Att dessa verksamheter stärks 
förväntas bidra positivt till att uppfylla barnkonventionens artiklar.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar särskilt till arbetet med delmål 16.1 Medborgarnas 
delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling ska öka och 17.1 
Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region 
Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka. Agenda 2030-mål 17 fokuserar 
på själva genomförandet av Agenda 2030. Därmed bidrar beslutet indirekt 
till arbetet med en stor majoritet av alla delmål i plan för Tierps ekonomi 
och verksamhet.  
 
Beslutet bidrar till uppdrag 6.4.e Under våren 2022 inrättas en funktion för 
samverkan med civilsamhället. Arbetet med den lokala överenskommelsen 
(LÖK) med föreningarna utvecklas och ett föreningsråd för samverkan 
inrättas.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
200 000 kr tillsattes under 2022 till uppdrag 6.4.e (se ovan). För att kunna 
uppfylla den lokala överenskommelsen fullt ut krävs ytterligare medel. 
450 000 kr ligger med i budgetberedelsen för 2023 för att tillsätta en 
föreningssamordnare.  
 
Övriga kostnader som kan uppstå i samband med uppfyllandet av 
åtagandena bedöms rymmas inom ram. Överenskommelsen förväntas ge 
samhällsekonomiska vinster och stärker det förebyggande arbetet. Detta 
kommer på sikt stärka den kommunala ekonomin. 
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Beslutsunderlag 
• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 42/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Lokal överenskommelse mellan Tierps kommun och civilsamhället 
• Preliminär aktivitetsplan för den lokala överenskommelsen mellan 

Tierps kommun och civilsamhället  
 
Beslutet skickas till 

• Utredare/utvecklare  
• Verksamhetschef kultur och fritid  
• Enheten för näringsliv och turism  
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§ 124 
Dnr KS/2022:396  

(KF) Reglemente för kommunalt föreningsråd 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reglemente för kommunalt föreningsråd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att främja en gemensam, långsiktig och hållbar utveckling av Tierps 
kommun föreslås ett formellt föreningsråd med fastställt reglemente.  
 
Rådet kan utgöra remissorgan i enskilda ärenden i den omfattning som 
kommunstyrelsen beslutar och då särskilt i frågor som rör rådets 
verksamhetsområde. 
 
Föreningarna kommer vid behov få stöd från ansvariga tjänstepersoner från 
kommunen i nomineringsprocessen.  
 
Kristina Hadziresic, verksamhetschef Kultur- och fritid, informerar muntligt 
om ärendet på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 10 maj 
2022.  
 
Beslutsmotivering 
I enighet med Tierps kommuns arbete enligt Agenda 2030 krävs samverkan 
med civilsamhället för att bidra till en ekonomisk och social hållbarhet. 
Genom ett föreningsråd skapas en formell plattform där politiker, 
tjänstepersoner och civilsamhälle kan mötas.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Föreningsrådet kommer innebära ökad möjlighet för föreningar att lyfta 
barn och ungas perspektiv.  
 
Mål och uppdrag 
Målet med föreningsrådets verksamhet ska vara att underlätta föreningar i 
kommunen genom en ömsesidig och stimulerande dialog mellan kommunen 
och föreningslivet, vilket bygger goda relationer. Ett gott 
samhällsengagemang ska på sikt ge en positiv utveckling för föreningar i 
kommunen, vilket också ökar förutsättningarna för fler människor att känna 
delaktighet och inkludering samt att verka för utveckling av kommunen som 
helhet. 
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Beslutet bidrar till arbetet med delmål 

- 3. God hälsa och välbefinnande Säkerställa hälsosamma liv och 
främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

- 6.4.a Ökat deltagande i det lokala föreningslivet ska stödjas då 
brobyggandet mellan människor via den ideella sektorn är nyckeln 
till att möta de utmaningar som pågående värderingsförändringar ger 
upphov till. 

- 6.4.e Under våren 2022 inrättas en funktion för samverkan med 
civilsamhället. Arbetet med den lokala överenskommelsen (LÖK) 
med föreningarna utvecklas och ett föreningsråd för samverkan 
inrättas. 

- 10. Minskad ojämlikhet Minska ojämlikheten inom och mellan 
länder 

- 10.1 Verka för att alla barn och vuxna i utbildningsverksamheterna, 
oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion 
eller ekonomisk eller annan ställning ska behandlas lika. 

- 11.5 Säkerställa möjligheten till tätortsnära friluftsliv 
- 16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och 

utveckling ska öka 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Finansiering av ett föreningsråd finns med i 2022 år budgetram för Kultur 
och fritid och är en förutsättning framgent för upprätthållandet av 
föreningsrådet. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 43/2022 
• Handläggarens tjänstutlåtande 
• Reglemente  för kommunalt föreningsråd 

 
Beslutet skickas till 

• Sekretariatet 
• Verksamhetschef Kultur och fritid 
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§ 125 
Dnr KS/2022:352  

(KF) Revidering av taxor för korttidsuthyrning av lokaler 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderad taxa för korttidsuthyrning av Humlesalen Kulturhuset 
Möbeln, Aspenaulan och Björkens cafélokal enligt förslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt uppdrag har taxor för Humlesalen, Aspenaulan och Björkens 
cafélokal setts över. En omvärldsbevakning har gjorts för att jämföra taxor 
med andra kommunala och privata liknande lokaler. 
 
Ärendet omfattar endast nämnda lokaler. Samtliga bokningsbara lokaler och 
anläggningar för korttidshyra kommer ingå i en separat översyn hösten 
2022. 
 

 

Nuvarande          
Taxa 1 
/timme 

Nytt förslag 
Taxa 1 
/timme 

Nuvarande                  
Taxa 2 
/timme 

Nytt förslag            
Taxa 2 
/timme 

Aspenaulan 500 500 ** 1000 1000** 
Humlesalen, 
Kulturhuset 
Möbeln Vardagar 
efter kl 16, samt 
lördag och söndag 300 

500*                   
Maxtaxa/dygn 

5000 kr, 
påföljande dygn 

50 %     500 

1000*                    
Maxtaxa/dygn 10 

000 kr , 
påföljande dygn 

50 % 
Humlesalen, 
Kulturhuset 
Möbeln Vardagar 
kl 8-16 50 180*, *** 300 500* 
Björkens 
cafélokaler   50   150 
Taxa 1 = I kommunen verksamma ideella föreningar samt egna förvaltningar/enheter. 
Taxa 2 = Övriga förhyrare. 

 
*) Övriga avgifter Humlesalen:  
Priserna gäller grundmöblerad lokal för ytterligare information teknik m.m. 
i lokalen se; www.kulturhusetmobeln.se/boka-lokaler/humlesalen 

http://www.kulturhusetmobeln.se/boka-lokaler/humlesalen
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• För framtagning (ej iordningställande) av ytterligare bord och stolar, 
utöver grundmöbleringen, utgår en fast avgift på 1000 kr. (Ingår vid 
bokning som uppnår maxtaxa) 
• Avgift för iordningställande av möblering efter kundens önskemål kostar 
från 1000 kr/timmen. Pris enl offert. (Då ingår framtagningen av möbler) 
• Extra teknik / Tekniker 500 kr/ påbörjad timme. 
 
**)Tekniker kan bokas mot extra avgift, 500kr / påbörjad timme 
***) Ett årsmöte i lokalen gratis/år för återkommande hyresgäst. 
 
Kristina Hadziresic, verksamhetschef Kultur- och fritid, informerar muntligt 
om ärendet på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 10 maj 
2022.  
 
Beslutsmotivering 
Revideringen avser att säkerställa att taxorna är i nivå med jämförbara 
uthyrningsbara lokaler i offentlig och privat sektor.  
 Dagtaxan för föreningar i Humlesalen höjs till samma nivå som 
Centralhallen då föreningar främst nyttjar lokalen liknande en idrottshall 
dagtid. Kvällstaxa och maxtaxa för Humlesalen höjs efter en 
omvärldsbevakning.  
 
Taxan för Aspenaulan ändras till att endast vara hyra för lokalen, kostnad 
för tekniker tillkommer. Det blir då samma upplägg som vid hyra av 
Humlesalen, samma teknikerkostnad tillkommer på båda lokalerna. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Höjningen av taxorna är baserat på en omvärldsbevakning. Beslutet bedöms 
påverka barn och unga i liten omfattning.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till följande uppdrag i Plan för Tierps kommuns ekonomi 
och verksamhet 2022-2024: 
6.4.c Översyn och effektivisering av lokaluthyrning, hyror och avgifter 
inom Kultur och fritidsverksamheten. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
En höjning av dessa taxor kan innebära viss ökad intäkt.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 44/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

• Verksamhetschef Kultur- och Fritid  
• Chef Kulturskolan 
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§ 126 
Dnr KS/2022:394  

(KF) Strategi för nationella minoriteter och finskt 
förvaltningsområde i Tierps kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Strategi för nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde i 
Tierps kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sveriges nationella minoriteter har enligt Lag (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) rätt att lära sig, utveckla 
och använda sitt minoritetsspråk samt få möjligheten att utveckla sin 
kulturella identitet. Myndigheterna ska lyssna på de nationella minoriteterna 
och ta hänsyn till deras behov. Från och med januari 2019 ska alla landets 
kommuner och regioner, enligt lagen, anta mål och riktlinjer för sitt arbete 
med de nationella minoriteterna.  
 
Mål och riktlinjer för nationella minoriteter i Tierps kommun beskriver 
övergripande Tierp kommuns arbete med nationella minoriteter och fördelar 
ansvar mellan kommunens verksamheter. I Sverige räknas samer, judar, 
romer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter. De 
nationella minoritetsspråken, enligt språklagen (2009:600) är samiska, 
jiddisch, romani chib, finska och meänkieli (tornedalsfinska). Från och med 
år 2010 ingår Tierps kommun i det finska förvaltningsområdet vilket 
innebär förstärkta rättigheter för alla finsktalande i kommunen:  
 

• rätt att använda finska i kontakten med kommunen 
• rätt till förskoleverksamhet, helt eller till väsentlig del på finska 
• rätt till äldreomsorg, helt eller till väsentlig del på finska  

 
Tierps kommuns mål- och riktlinjer omfattar främst de finsktalande i 
kommunen. Enligt senaste statistiken (2020) utgör kommuninvånare med 
finsk bakgrund 8,82 procent av kommunens totala antal invånare. Statistiken 
omfattar kvinnor, män, pojkar och flickor i tre generationer. 
 
Kristina Hadziresic, verksamhetschef Kultur- och fritid, finns tillgänglig för 
frågor vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 10 maj 2022.  
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Heidi Simosdotter Marlisto, finsk samordnare, informerar muntligt om 
ärendet på kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj 2022.  
 
Beslutsmotivering  
Enligt minoritetslagen ska alla kommuner och regioner anta mål och 
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Följande lagar och förordningar 
gäller: 

• Lag (2009:724), (2018:1367) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 

• Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter 
(SÖ 2000:2) och (2000:39) 

• Språklagen (2009:600) 
• Skollagen (2010:800) 
• Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk 
 
Barnrättskonsekvenser 
Strategi för nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde i Tierps 
kommun ger kommunen möjligheter att prioritera barns rätt till sitt språk 
och sin kulturella identitet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet anknyter till flera av Tierps kommuns lokala Agenda 2030-mål.  
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål: 
 10.2 Verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, 
etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir 
inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet 
10.3 Motverka utanförskap och öka allas upplevda trygghet och hälsa 
10.1 Verka för att alla barn och vuxna i utbildningsverksamheterna, oavsett 
ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller 
ekonomisk eller annan ställning ska behandlas lika 
4.1 Alla barn ska ha tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad 
och förbereder dem för att börja grundskolan 
 4.2 Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god kvalitet som 
leder till relevanta och ändamålsenliga kunskaper 
4.5 Ge goda förutsättningar för livslångt lärande, bildning och tillgång till 
ett rikt kultur- och fritidsliv för alla. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Tierps kommun ingår i finskt förvaltningsområde och som 
förvaltningskommun erhåller kommunen ett statsbidrag om (nuvarande) 
660 000kr/år för merkostnader och åtgärder med anledning av lagen. 
Statsbidraget täcker idag bland annat personalkostnader för finska 
samordnaren, kostnader för administration samt diverse insatser inom 
förskoleverksamhet, skola, äldreomsorg, kultur. Statsbidraget täcker även 
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översättning av information samt marknadsföringsinsatser. Åtgärder enligt 
strategin ryms inom nuvarande ekonomisk ram. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 45/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Strategi för nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde i 

Tierps kommun 
 
Beslutet skickas till 

• Finska samordnaren 
• Enhetschef för kultur, konst och bibliotek, KoF 
• Verksamhetschef, KoF 
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§ 127 
Dnr KS/2022:363  

(KF) Avtal fibernät - Tierp Fiber Network 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna avtalet med Tierp Fiber Network AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lidén Data Gruppen och Tierps kommun tecknade under 2013 avtal om 
KanalTierp med syfte att Lidén Data Gruppen genom dess nybildade bolag 
Tierp Fiber Network AB skulle få exklusiv nyttjanderätt till KanalTierp och 
mot uppfyllande av ett antal utbyggnadskrav få möjlighet att förvärva 
KanalTierp under 2021. Då förvärvet av KanalTierp inte genomförs är detta 
avtals syfte att reglera den nyttjanderätt Tierp Fiber Network AB har till 
KanalTierp samt Tierps kommuns rätt att nyttja fiber till förvaltningsnätet. 
 
Det nya avtalet gäller endast förbindelser som berör kommunens 
förvaltningsnät. 
 
Jenny Ljungvall Cardoso, kommun- och upphandlingsjurist, och Jan Palm, 
bredbandssamordnare, informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 10 maj 2022.  
 
Jenny Ljungvall Cardoso, kommun- och upphandlingsjurist, informerar 
muntligt om ärendet på kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj 2022.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet anses bidra till följande delmål: 
9.3 Antal hushåll och verksamheter som är anslutna till snabbt och 
kapacitetsstarkt bredband ska öka. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Avtalet om kostnadsfri drift till ett värde av ca: 3Mkr/år löper vidare till 
2046-12-31. 
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Beslutsunderlag 
• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 47/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Avtal fibernät 
• Bilaga 1 Beskrivning av tillgångarna 
• Bilaga 1A Kartor Kanalisation 
• Bilaga 2 Förbindelser förvaltningsnät 
• Bilaga 3 Knutpunkter Nodutrymmen  

 
Beslutet skickas till 

• Bredbandssamordnare 
• Chef Samhällsbyggnad 
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§ 128 
Dnr KS/2022:417  

(KF) Nybyggnation av förskola i Örbyhus 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att låta uppföra en förskola om 6 avdelningar på Gyllbo 1:58, samt  
 
att uppdra kommundirektören att utifrån Riktlinje för investeringar 
informera kommunstyrelsen om kostnaderna beräknas överstiga 
beslutad totalutgift med mer än 1% (dock minst 2 prisbasbelopp) eller 1% i 
avvikelse på årshyran. Informationen ska utgöra underlag för 
kommunstyrelsen inför beslut om ökad resurstilldelning/ nytt 
ställningstagande för projektet.  
 
Reservation 
Jonas Nyberg (S), Marie-Louise Rindå (S), Barbro Wiklund (S), Gunnar 
Jansson (S) och Torgny Helgesson (S) reserverar sig till förmån för eget 
tilläggsyrkande.   
 
Sammanfattning av ärendet 
I Örbyhus finns idag två förskolor, Paletten och Skogsbacken, båda i 
kommunal regi. Enligt statistik från 2022-03-15 finns 125 respektive 38 
barn inskrivna på förskolorna. Förskolan Paletten är ursprungligen avsedd 
för 5 avdelningar, ca 100 platser men har en överkapacitet tack vare  
nyttjandet av tidigare gemensamhetsutrymmen som en extra avdelning. 
Förskolan Skogsbacken är inrymda i lokaler på Örbyhus skola. Skolan har 
uttryckt ett starkt behov av att inom kort återta lokalerna som Skogsbacken 
nyttjar för att klara nuvarande och kommande lokalbehov. 
 
Med detta följer behovet av en ny förskola i Örbyhus om 6 avdelningar/120 
platser. Förskolan Paletten kan då avlastas och återgå till 5 avdelningar som 
byggnaden är avsedd för, samtidigt som Skogsbacken kan avvecklas och 
lokalerna återlämnas till skolverksamheten. Med byggnation om 6 
avdelningar skapas en överkapacitet dels för att hantera befolkningsökning 
till följd av den nybyggnation som redan är planerad, dels ger det förskolan 
möjlighet till att minska barngruppernas storlek på respektive avdelning.  
 
Samhällsbyggnadsenheten har i samråd med TKAB börjat undersöka 
möjligheten för en nybyggnation på fastigheten Gyllby 1:58. En geoteknisk 
undersökning har beställts och en preliminär inplaceringsskiss har 
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upprättats. Marken behöver enligt rapporten saneras innan byggnation. 
Omfattningen av saneringen och lämpliga åtgärder behöver utredas vidare 
med en fördjupad undersökning, vilket gör att de exakta kostnaderna är 
svåra att uppskatta i dagsläget. Det kommer även behöva genomföras en 
detaljplaneändring innan byggnation påbörjas.  
 
Per Angemo, utbildningschef, informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens arbetskotts sammanträde den 10 maj 2022.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Byggnationen ämnar ge förskolebarn inom Örbyhus upptagningsområde 
tillgång till ändamålsenliga lokaler med mindre barngrupper. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till att på sikt uppfylla delmål 4.1 Alla barn ska ha tillgång 
till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att 
börja grundskolan.   
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Följande kostnader är preliminära uppskattningar utifrån tidigare 
byggnationer och kan komma att ändras. 
 
Marksanering, uppskattat utifrån bifogad 
markundersökning                      2 600 tkr 
Entreprenad inkl kostnader för marköverföring 55 000 tkr 
 
       Totalt:         57 600 tkr 
 
Kostnaden för saneringen bör hanteras inom samhällsbyggnads budgetram 
år 2023. En preliminär beräkning tillhandahållen av TKAB visar att detta 
skulle generera en hyreskostnad om 4 011 200kr/år, motsvarande ca 
3199kr/kvadratmeter LOA. Notera att beräkningen är beroende av bland 
annat ränteläget vid tillfället för avtalstecknandet och kan komma att ändras 
framöver.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Tilläggsyrkande 
Jonas Nyberg (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att skyndsamt införa en ”förskolebuss” (ur och skur) för att möjliggöra 
lokaler för både förskola och grundskolan i Örbyhus på kort sikt, med 
anledning av att tiden för både ombyggnation och nyetablering av förskola 
kommer att ta väsentlig tid. 
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Bifall 
Lotta Carlberg (C) och Sara Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Avslag 
Lotta Carlberg (C) och Sara Sjödal (C) yrkar avslag till Jonas Nybergs (S) 
tilläggsyrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen.   
 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till liggande förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla liggande förslag.  
 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Jonas Nybergs (S) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Jonas 
Nybergs (S) tilläggsyrkande.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 46/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Projekterings PM Miljö- och Geoteknik 

 
Beslutet skickas till 

• Lokalstrateg 
• Utbildningschef 
• Ekonomichef 
• Chef Förvaltning och Genomförande 
• Tf Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
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§ 129 
Dnr   

(KF) Försäljning av Solgläntan – Tierp Jörsön 1:32 – till Tierps 
Kommunfastigheter AB för uppförande av ny förskola 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna försäljning av Solgläntan – Tierp Jörsön 1:32 – till Tierps 
Kommunfastigheter AB för uppförande av ny förskola. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun avser nu att sälja fastigheten där Solgläntans förskola varit 
belägen, efter utrangering av byggnader, till Tierps Kommunfastigheter AB 
i enlighet med att bolaget skall uppföra en ny förskola på fastigheten. 
 
Beslutsmotivering 
Solgläntans förskoleverksamhet har sedan 2018 bedrivit sin verksamhet i 
paviljonger, då skador i befintlig byggnad medförde negativ påverkan på 
arbetsmiljö för anställda och barn i verksamheten. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Byggnationen görs för barnens bästa – en helt ny förskolemiljö väntar efter 
nybyggnation. 
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 4.1, Alla barn ska ha tillgång 
till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem 
för att börja i grundskolan och delmål 4.3, Säkerställ skolornas 
tillgång till närliggande naturmiljöer för utomhuspedagogik.  

- Beslutet bidrar till uppdrag 6.2.l, Byggnation av ny förskola i 
Söderfors  

 
Delmålen och de särskilda uppdragen finns i sin helhet i dokumentet ”Plan 
för Tierps kommun ekonomi och verksamhet” på tierp.se 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Fastigheten för Solgläntan, Tierp Jörsön 1:32, är värderad till 3 500 tkr 
enligt givna förutsättningar, att byggnaden är utrangerad. 
 
Efter utrangering bedöms det bokförda värdet på kvarvarande fastighet vara 
5 tkr, vilket ger en vinst på 3 495 tkr. 
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Enligt tidigare KS-beslut § 263 Dnr 2021/918 tillkommer kostnaden för 
utrangering, rivning, miljöinventering, förfrågningsunderlag, entreprenad 
rivning, byggherrekostnader samt kostnader för Tierps kommunfastigheters 
bokförda värde, för samhällsbyggnad om totalt 4 972 tkr.  
 
För samhällsbyggnad tillkommer även kostnad för utförd värdering. 
 
Detta ger totalt en förlust på ca -1 480 tkr som belastar Chef 
fastighetssamordnare inom Samhällsbyggnadsenheten 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 48/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Köpekontrakt TKAB med bilagor 
• Värdering Properate AB 

 
Beslutet skickas till 

• Kommundirektör 
• Ekonomichef 
• Chef Medborgarservice 
• TF Chef Tillväxt och samhällsbyggnad 
• Chef Förvaltning och genomförande 
• Ekonom Samhällsbyggnadsenheten 
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§ 130 
Dnr KS/2022:424  

(KF) Tilläggsfinansiering gata/park 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att tilläggsfinansiera 1 720 tkr för skötsel och underhåll av gata/park år 2022 
från i första hand ej nyttjade medel inom Samhällsbyggnad, i andra hand 
ianspråkta inkomna exploateringsintäkter. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Uppdrag avseende skötsel och underhåll för gata/park utförs sedan 2016 av 
TEMAB.  Kostnaden för uppdraget har inkluderat uppräkning beräknats till 
9 080 tkr för år 2022 utifrån ursprungsavtal som ingicks 2016.  För att 
kunna leverera samma kvalité som 2021 har TEMAB beräknat att den 
faktiska kostnaden för uppdraget kommer att uppgå till 10 800 tkr för år 
2022. 
 
Kostnaden för gata/park har överstigit budget sedan tidigare, detta har 
finansierats av verksamheten Samhällsbyggnad genom att 
exploateringsintäkter har tagits i anspråk. Sedan år 2022 är 
exploateringsintäkterna inte budgeterade inom samhällsbyggnad. 
Exploateringsintäkter är intäkter som inte kan förutses och ska därför inte 
budgeteras för att undvika oväntade underskott. 
 
Samhällsbyggnad har genomfört en analys om det finns aktiviteter eller 
projekt inom enheten som inte kommer att kunna genomföras under 2022 
för att kunna se om det finns outnyttjade medel att ombudgetera. Då det är 
för tidigt på året för att kunna avgöra om någon aktivitet eller projekt ej kan 
genomföras i sin helhet går det ej att beräkna om det finns möjlighet att 
omfördela eventuella medel till gata/park avtalet. För att säkerställa 
finansieringen bör exploateringsintäkter avsättas för att kunna finansiera 
avtalet för skötsel och underhåll av gata park om det inte finns outnyttjade 
medel att tillgå vid årets slut.  
 
Utifrån ovanstående är förslaget att i första hand ianspråkta ej nyttjade 
medel inom samhällsbyggnad och i andra hand ianspråkta inkomna 
exploateringsintäkter.  
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Beslutsmotivering 
För att kunna bibehålla den nuvarande nivån av skötseln av gata/park bör 
extra medel tillföras för gata/park avtalet för år 2022. Inför 2023 bör det 
genomföras en grundlig analys inom budgetberedningen över kostnader och 
dess relevans för att bedöma nivå för budget 2023-2025.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Genom beslutet säkerställs att skötsel och underhåll av utemiljön i 
kommunen fortsatt håller en god nivå. Där ingår utemiljö för barn och unga 
tex lekplatser och cykelvägar. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet av följande delmål: 
 
3.3 Säkerställa god tillgång till grönområden med höga rekreations- och 
naturvärden, som stimulerar till lek och utevistelse. 
11.3 Skapa inkluderande tätortsmiljöer som erbjuder god tillgång till 
grönområden och offentliga platser och som ger möjlighet att ta sig fram 
säkert som gång- och cykeltrafikant. 
11.5 Säkerställa möjligheten till tätortsnära friluftsliv. 
15.4 Förvalta och tillgängliggöra kommunens grön- och naturområden så de 
både utvecklar höga naturvärden och lockar till utevistelse. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet innebär att 1 720 tkr anspråkstas för att finansiera skötsel och 
underhåll av gata/park. Finansiering sker i första hand genom 
ombudgetering av ej nyttjade medel inom samhällsbyggnad i andra hand 
ianspråkta inkomna exploateringsintäkter 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 49/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

• Kommundirektör 
• Ekonomichef  
• Verksamhetschef Medborgarservice 
• VD för TEMAB 
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§ 131 
Dnr KS/2022:430, KS/2011:107  

(KF) Reviderad policy för upphandling 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderad Policy för upphandling. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den nu gällande policy för upphandling antogs av kommunfullmäktige i 
april 2011 (§ 42/2011). Det är en detaljerad policy som även innehåller ett 
antal punkter mer av karaktären arbetsinstruktioner som idag styrs av rutiner 
för kvalitetssäkring. Lagar, praxis och rutiner för offentlig upphandling har 
sedan dess ändrats väsentligt. Föreslaget inkluderar i den nya versionen hela 
kommunkoncernen med syfte att skapa en helhetssyn för all upphandling 
inom hela koncernen. Om ny policy för upphandling antas kommer ett 
förslag om riktlinjer för generell upphandling samt direktupphandling att 
lämnas till kommunstyrelsen för beslut den 6 september 2022.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet har indirekta positiva konsekvenser för barn och unga eftersom 
policyn bidrar till ökad måluppfyllelse för Agenda 2030/ hållbar utveckling.  
 
Mål och uppdrag 
Upphandlingspolicy bidrar till uppfyllelse av följande delmål i Plan för 
Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024:  
17.2 Kommunens upphandlingar ska genomföras på ett sätt som bidrar 
positivt till Agenda 2030 även utanför kommunens gränser. 
9.2 Genom upphandling styra mot renare och smartare teknik. 
12.3 Kommunens upphandlingar ska främja hållbar produktion och 
stimulera en cirkulär ekonomi. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 50/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Reviderad policy för upphandling  
• Upphandlingspolicy § 42/2011 

 
Beslutet skickas till 

• Upphandlingsenheten 
• AB Tierpsbyggen 
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• Tierps kommunfastigheter AB 
• Tierps Energi & Miljö AB 
• Temab Fjärrvärme AB 
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§ 132 
Dnr KS/2018:1048  

(KF) Godkännande av samrådshandling för ny översiktsplan för 
Tierps kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslag till ny översiktsplan (samrådshandling) ÖP 2050, samt   
 
att uppdra till samhällsbyggnadsenheten att samråd ska hållas i enlighet med 
plan- och bygglagen 3 kap. §§ 8-11. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt plan- och bygglagen ska alla Sveriges kommuner ha en aktuell 
översiktsplan. 2018-09-18 § 84 fattade kommunfullmäktige i Tierps 
kommun beslut om upprättande av en ny översiktsplan för Tierps kommun. 
Under 2019 påbörjades arbetet med att tillsätta en organisation för 
översiktsplanens framtagande och under 2019 och 2020 genomfördes totalt 
18 stycken medborgardialoger runt om i hela kommunen. Resultaten från 
medborgardialogerna sammanställdes i en rapport, som sedan har fått utgöra 
underlag för det fortsatta planarbetet.  
 
Efter dialogfasen påbörjades arbetet med att ta fram grunden till en ny 
översiktsplan. Många olika delar av den kommunala organisationen 
inkluderades och kom att bidra med underlag och texter till den nya 
översiktsplanen. Under december 2021 genomfördes ett internt samråd inom 
den kommunala organisationen, varefter en slutgiltig samrådshandling har 
arbetats fram under vintern 2022.  
 
Barnrättskonsekvenser 
En översiktsplan påverkar alla kommunens invånare, inte minst barn och 
unga. Inför framtagandet av samrådsförslaget till ny översiktsplan har totalt 
18 medborgardialoger genomförts, varav fyra var särskilt riktade till unga. 
Även under den fortsatta planprocessen ska barn och unga inkluderas i 
arbetet. 
 
Mål och uppdrag 
Översiktsplanen är ett kommunövergripande dokument, omfattande hela 
kommunens geografiska yta och med beröring i hela verksamheten och 
därmed beröring ett stort antal av delmålen i budget 2020-2022. 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-24 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

47 
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet om att ställa ut översiktsplanen på samråd innebär mindre 
kostnader kopplade till eventuella lokalhyror, servering av kaffe och andra 
mindre utlägg kopplade till samrådets genomförande. Kostnader kopplade 
till beslutet hanteras inom budget för översiktsplanearbetet.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut beredning för översiktsplan 2050 § 2/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• ÖP 2050 (samrådshandling) 
• Hållbarhetsbedömning för ÖP 2050 (samrådshandling) 

 
Beslutet skickas till 

• Kommunarkitekt 
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§ 133 
Dnr KS/2019:908  

(KF) Återremiss - Grundskolans organisation 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet eftersom flera delar fortfarande saknas för att ha ett 
tillräckligt underlag för att besvara de att-satser som fastställdes av 
kommunfullmäktige 12 december 2019. 
 
Beslutsmotivering  
För att få fram bästa underlag och få en helhetsbild ska det fortsatta arbetet 
ske genom medborgardialog där extra fokus läggs få med fackliga, lärare, 
elever och föräldrar. Samt att fortsatt arbete sker med politisk ledning samt 
genom politisk dialog där alla partier har möjlighet att delta. Utredningen 
behöver kompletteras med hur våra lokaler kan nyttjas på ett optimalt sätt 
och tillgodose att tillräckliga lokaler finns för att möta kommande behov.  
 
En översyn av skolornas upptagningsområden bör göras. Alla förslag som 
presenteras i fortsatt utredning ska innehålla en ekonomisk analys. 
 
Reservation 
Sara Sjödal (C), Emma Lokander (M), Lotta Carlberg (C), Åsa Sikberg (M), 
Ann- Kristin Ringefors (KD), Anders Hällbom (MP) och Alfred Mujambere 
(L) reserverar sig till förmån för liggande förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Återremissen har beretts av verksamheten utbildning. De delar som 
återremissen angav som skäl till ytterligare beredning anses vara besvarade, 
Yttrande – Återremiss Grundskolans organisation. 
  
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-10 (KF §228/2021, Plan för Tierps 
kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024) att tillföra ekonomisk 
kompensation i nivå med Slutrapport avseende underlag för förslag till 
möjliga organisationsförändringar för att bibehålla landsbygdsskolorna.  
 
Den återstående delen att titta närmare på som skolutredningen pekar på är 
verksamhetens förslag till förändring av skolorganisation i Tierps centralort. 
Det finns en problematik i att det är fullt på en av centralortens två F-9 
skolor och det har framförts tydligt önskemål från vårdnadshavare att i det 
fall det är fullt och man inte kan välja skola (pga. att plats tilldelas efter 
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principen om relativ närhet oavsett upptagningsområdets gränsdragningar) 
är det bättre att alla barn i samma ålder går i samma skola. När föräldrar och 
medarbetare inom skolans verksamhet lyfte förslaget att se över en 
omorganisation kopplat till skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge 
lyssnade vi och tillsatte en medborgardialog i komplexa frågor. Den gången 
landade dialogen i att det inte fanns ett brett stöd bland föräldrar och elever 
till att genomföra förändring av organisationen. Samma princip ligger 
bakom förslaget till intressentdialog även denna gång. Vi är beredda att sitta 
ned och lyssna till intressenterna i denna fråga. Skolans organisation 
kvarstår tills vidare men om intressentdialogen landar i något annat kommer 
vi lyssna till medborgarna. 
 
Verksamheten Utbildning har av kommunfullmäktige (KF §150/2019) fått i 
uppdrag att presentera underlag för förslag till ny organisation av 
grundskolan i Tierps kommun. Landsbygdsskolorna i Tierps kommun ska 
vara kvar. Verksamhetens underlag ger förslag på förändringar som inte 
uppfyller nuvarande uppdrag om att dagens skolstruktur i form av skol- och 
förskoleverksamhet på nuvarande orter ska bibehållas (Plan för Tierps 
kommuns ekonomi och verksamhet 2021-2023, uppdrag 6.2.a)  
Avseende förslaget om en förändrad skolorganisation i Tierps centralort för 
Centralskolan och Aspenskolan bör en bred intressentdialog genomföras för 
att samla in synpunkter i den enskilda frågan. Dessa synpunkter kommer 
därefter att utgöra underlag inför beslut. Kommunstyrelsen bör utforma 
uppdraget om intressentdialog så att det tydligt framgår vilka intressenter 
som avses, struktur för dialogforum, tidsplan etc. i enlighet med Riktlinjer 
och principer för medborgardialog i Tierps kommun.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Genom att bibehålla dagens skol- och förskoleverksamhet på nuvarande 
orter har barn och ungas bästa beaktats. Genom ett beslut om bred 
intressentdialog i frågan avseende förändrad skolstruktur i centralorten 
Tierp säkerställs att barn och ungas delaktighet beaktats i beslutet.  
 
Mål och uppdrag 
Uppdrag återremiss enligt kommunfullmäktiges beslut § 138/ 2021.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Jonas Nyberg (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera ärendet eftersom flera delar fortfarande saknas för att ha ett 
tillräckligt underlag för att besvara de att-satser som fastställdes av 
kommunfullmäktige 12 december 2019.  
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För att få fram bästa underlag och få en helhetsbild ska det fortsatta arbetet 
ske genom medborgardialog där extra fokus läggs få med fackliga, lärare, 
elever och föräldrar. Samt att fortsatt arbete sker med politisk ledning samt 
genom politisk dialog där alla partier har möjlighet att delta. Utredningen 
behöver kompletteras med hur våra lokaler kan nyttjas på ett optimalt sätt 
och tillgodose att tillräckliga lokaler finns för att möta kommande behov.  
 
En översyn av skolornas upptagningsområden bör göras. Alla förslag som 
presenteras i fortsatt utredning ska innehålla en ekonomisk analys. 
  
Bifall 
Alexander Karlsson (V) och Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till Jonas 
Nybergs (S) yrkande.  
 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag; 
 
att anse återremissen besvarad,  
 
att anse verksamhetens uppdrag avslutat och lägga utredningen till 
handlingarna,  
 
att dagens skolstruktur i form av skol- och förskoleverksamhet på nuvarande 
orter ska bibehållas, samt 
  
att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en bred intressentdialog 
utifrån verksamhetens förslag till förändring av skolorganisationen i Tierps 
centralort.  
 
Avslag 
Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till Jonas Nybergs (S) yrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen.  
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 
avgöras idag.  
 
Jonas Nyberg (S) begär omröstning.  
 
Beslutsgång omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: 

 Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja  
 Den som vill att ärendet ska återremitteras röstar nej  
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Omröstning verkställs och kommunstyrelsen beslutar att ärendet 
återremitteras.  (Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Resultat: 
Ja – 7 röster 
Nej – 8 röster 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Yttrande – Återremiss Grundskolans organisation 
• Beslut kommunfullmäktige § 138/2021 
• Slutrapport avseende underlag för förslag till möjliga 

organisationsförändringar  
• Bilaga 1. Rapport Lokalutredning Tierp november 2018  
• Bilaga 2. Segregationskartläggning Tierp Sweco 210303  
• Bilaga 3. Scenarier för skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge 2024  
• Bilaga 4. Perspektivsammanställning - skola och förskola i Hållnäs och 

Skärplinge  
• Bilaga 5. Sammanställning av arbetsgruppsträffar - Dialog 

skolsituationen  
• Bilaga 6. Revisionsrapport - Granskning av skolans styrning  
• Bilaga 7. Revisorernas utlåtande - Granskning av grundskolans  
• Bilaga 8. Lärarförbundets ranking 2020 Tierps kommun  
• styrning  
• Bilaga 9. Internstatistik 2021-08-10_inskrivningar_återstår  

 
Beslutet skickas till 

• Kommundirektör  
• Verksamhetschef Utbildning  
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§ 134 
Dnr KS/2021:391, KS/2012:47  

(KF) Fastighetsutredningen och ägandet av kommunens 
fastigheter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut § 67/2011,  
 
att kommunen bibehåller ägandet av fastigheterna och att de fastigheter som 
idag ägs av Tierps Kommunfastigheter AB (TKAB) förs över till 
kommunen, samt  
 
att föreslå kommunfullmäktiges presidium att bereda ett förslag för 
tillsättande av en beredning för fastighetsfrågor i enlighet med Vägledning 
för tillfälliga fullmäktige beredningar.  
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD), Maj-Louise Ljungmark (SD), Jonas Nyberg (S), 
Marie-Louise Rindå (S), Barbro Wiklund (S), Gunnar Jansson (S) och 
Torgny Helgesson (S) reserverar sig till förmån för Jonas Nybergs (S) 
yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2020-2022 gavs ett 
uppdrag att utreda om och i så fall hur kommunens ska gå vidare med 
överflytten av de egna fastigheterna till TKAB utifrån numera rådande 
förutsättningar. Två externa utredningar genomfördes under år 2020, 
Lindahl (PM Omstrukturering av fastighetsbestånd, Juni 2020) samt PwC 
(Tierps kommun - översyn av fastighetshantering, Mars 2020). Efter 
redovisning av dessa utredningar önskade kommunfullmäktige ytterligare 
utredning för att klargöra vilka konsekvenser olika beslut kan leda till ur 
olika perspektiv.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 27 april 2021 beslutade 
kommunstyrelsen att uppdra till kommundirektören att i samverkan med VD 
för Tierps kommunfastigheter AB beställa en kompletterande utredning 
samt att utredningen och dess slutsatser presenteras senast vid 
kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2021. De perspektiv som skulle 
belysas i utredningen var ekonomi, näringsliv, verksamhet, demokrati, 
juridik och ägande. En styrgrupp upprättades bestående av kommundirektör, 
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kommunjurist och VD för TKAB. Styrgruppens slutsats var att det fanns två 
alternativa vägval:  

-  Att samtliga fastigheter förs över till TKAB, det finns inga skäl att 
göra detta successivt. 

-  Att kommunen beslutar att de vill ha ett större politiskt inflytande 
avseende sina fastigheter och likviderar TKAB. 

Styrgruppens gav på förslag att en skatteekonomisk och ekonomisk analys 
skulle göras utifrån alternativet att ursprungligt beslut skulle fullföljas eller 
om kommunen skulle behålla och återta samtliga fastigheter innan 
kommunfullmäktige går till beslut avseende de två alternativen. 
 
Utredningen presenterades vid kommunstyrelsens sammanträden 19 oktober 
2021 och kommundirektören fick i uppdrag att återkomma med förslag till 
process framåt. Processen framåt fastställdes av kommunstyrelsen 11 
november 2021, och innebar att oberoende konsult fick i uppdrag att 
sammanställa ekonomiska konsekvenser av de två alternativen då detta 
tidigare inte belysts på ett konkret sätt. Därefter skulle 
informationsseminarium anordnas för att möta upp behovet av ytterligare 
frågor inför ett beslut i kommunfullmäktige. Informationsmöten har 
erbjudits och genomförts under april och maj månad 2022. 
 
I en samlad bedömning utifrån att kommunen ska ha full insyn, rådighet och 
direkt styrning över kommunens fastigheter och dess förvaltning föreslår 
kommundirektör, kommunjurist och kommunekonom att kommunen fortsatt 
bibehåller ägandet av fastigheterna samt att de tolv fastigheter som idag ägs 
av TKAB förs över till kommunen. Uthyrningen av fastigheter till TKAB 
upphör och en process startas för att de återstående fastigheterna i TKAB 
ska överföras till kommunal ägo. I förslaget är utgångspunkten att ur ett 
demokratiskt perspektiv får medborgaren via kommunfullmäktige och 
kommunstyrelse direkt demokratiskt inflytande över fastigheterna och dess 
förvaltning och behöver därmed inte gå via ägardirektiv och bolagsstyrelse 
för att uppnå det inflytandet. Beslut som rör fastigheterna tas direkt av 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelse gällande fastigheterna och dess 
förvaltning. 
 
Då förslaget till beslut innebär att dagens lease-and-lease-backmodell 
upphör tecknar kommunen förvaltningsavtal för de fastigheter som 
kommunen har i sin ägo. 
 
Vidare måste kommunen säkerställa finansiering av ett långsiktigt underhåll 
för en ansvarsfull och hållbar förvaltning av kommunens fastigheter. Detta 
kan ske genom att fastställa en flerårig underhållsfinansiering som 
garanterar en underhållsnivå för fastigheternas långsiktiga värde. 
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Överföringen av fastigheterna ska genomföras på ett sätt som är 
kostnadseffektivt på både kort och lång sikt utifrån hela kommunkoncernens 
perspektiv.  
 
Behov av att specifikt hantera fastighetsfrågor i bred politisk beredning 
finns ur flera perspektiv där en del är att följa processen för att samla 
ägandet av fastigheter under kommunen enligt förslaget till beslut. Övriga 
frågor kopplat till kommunens fastigheter är behovet av att ta fram en 
strategisk och långsiktig lokalförsörjningsplan samt en plan för finansiering 
av långsiktigt fastighetsunderhåll för en ansvarsfull och hållbar förvaltning 
av fastigheterna. Fullmäktiges presidium föreslås därför ges uppdraget att 
återkomma med förslag på tillsättande av fastighetsberedning under 
kommunfullmäktige där samtliga politiska partier i kommunfullmäktige 
bereds plats.   
 
Beslutsmotivering 
För att kommunfullmäktige ska ha full rådighet, insyn och direkt styrning 
över kommunens fastigheter och dess förvaltning föreslås att kommunen 
bibehåller ägandet av fastigheterna och att de fastigheter som idag ägs av 
Tierps Kommunfastigheter AB (TKAB) förs över till kommunen. 
 
Utredningarna visar på att det är mer ekonomiskt fördelaktigt att kommunen 
förvärvar de fastigheter som övergått till TKAB:s ägo än att fullfölja det 
tidigare beslutet, dvs. TKAB förvärvar fastigheterna av kommunen. Utifrån 
ett långsiktigt perspektiv minskar skillnaderna ur ett ekonomiskt perspektiv 
beroende på vägval.  
 
Däremot kommer det demokratiska inflytandet över det kapital som byggs 
upp i fastigheterna att påverkas mer desto längre tid som går. Alternativ ett 
ger kommunfullmäktige full förfoganderätt över kommunens fastigheter 
med direkt insyn för kommunmedborgarna. Alternativ två ger en tillgång 
som direkt styrs av aktiebolagslagstiftningen, ägardirektiv och 
bolagsstyrelse. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslut om ägandeförhållandet för kommunens fastigheter har i sig ingen 
direkt påverkan på barnrättskonsekvenserna. Däremot kan barn och unga 
komma att påverkas negativt i det fall att driftbudgeten belastas vid en 
kommande fastighetsöverflytt. Ökade driftkostnader innebär reduceringar 
inom övriga verksamhetsområden i kommunen, dvs. områden som berör 
barn, unga och äldre då finansieringen sker inom kommunens budget. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål enligt Plan för Tierps 
kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024: 
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- 11.6 Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög 
kvalitet och tillgänglighet i hela kommunen. 

- 16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och 
utveckling ska öka.  

- 16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 
rättssäkra.  

- 16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar. 
- 16.4 Kommunens soliditet ska inte vara lägre än 40 procent och inte 

minska fler år än två år i rad. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Konsekvenserna för kommunen blir direkt en kostnad för stämpelskatt, ca 3 
mnkr och en (för närvarande intäkt) vid inlösen av ränteswappar på ca 30 
mnkr. Dessutom överförs TKABs lån till kommunen. Eftersom kommunen 
får tillgångar motsvarande lånen som överförs så kommer kommunens 
soliditet knappt att påverkas. Däremot kommer kommunens låneskuld per 
invånare öka, men kommunkoncernens låneskuld per invånare blir 
oförändrad. När det gäller resultatnivån 2 % av skatter och bidrag är den 
fortsatt viktig att upprätthålla för att ha en stark egenfinansiering.  
 
Med förslaget till beslut kommer kommunen att ha större möjlighet till 
direkt styrning över fastigheterna kopplat till verksamhetens behov eftersom 
alla beslut fattas inom kommunen via kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 
 
Möjligheterna för Tierps kommun att inom planperioden 2023-2026 belasta 
driftsekonomin med ytterligare kostnader för dagens och morgondagens 
behov är inte stora. Den demografiska utmaningen kommer närmaste åren 
att öka kraftigt samtidigt som såväl den nationella som internationella 
ekonomin inte ser så ljus ut längre. Konsekvenserna av detta är att de 
kostnader som valt vägval ger upphov till kommer att i motsvarande storhet 
behöva genomföras som besparingsåtgärder i den kommunala driftbudgeten 
om inte extra tillskott i form av en skattehöjning genomförs. 
 
Ekonomiskt innebär kommunalt ägande (alt 1) lägre externa kostnader för 
koncernen jämfört om TKAB köper fastigheterna av kommunen (alt 2). 
   Alternativ 1          Alternativ 2 
Engångskostnader 
Stämpelskatt                          2,9 mnkr          14 – 31 mnkr * 
Förrättningskostnader     0          0,5 – 2 mnkr* 
Moms *** 
Finansiering ****                         570 mnkr                740 mnkr 
Ränteswappar (intäkt)                        -30   mnkr                    0 
Totalt                                                       537,1 mnkr         754,5-773 mnkr 
 
Årliga kostnader 
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Överhyra kommunen och/eller                30,0 mnkr                   30 mnkr ** 
tillkommande underhållskostnader  
 
*) Stämpelskatten som TKAB ska betala vid ett förvärv är beroende av 
möjligheten att göra fastighetsreglering. Vid fastighetsreglering tillkommer 
förrättningskostnader till Lantmäteriverket. Ansökan om fastighetsreglering 
måste preliminärt vara inlämnad  
**) Med överhyra menas den hyra som kommunen hittills tagit ut av TKAB 
förutom kostnaderna för kapital, försäkringar och fastighetsskatt. Överhyran 
förutsätts att TKAB kompenserar i hyreskontrakten gentemot hyresgästerna. 
Upphör uthyrningen men uthyrningen från TKAB fortsätter enligt gällande 
hyreskontrakt måste kommunen finna andra intäkter för de delar som 
kostnadstäcks med dagens överhyra. TKAB har i och med det alternativet 
ökat den årliga finansieringen av underhåll med den nivå som överhyran 
motsvarar. 
Tar kommunen över fastigheterna så kommer även i det fallet överhyran att 
försvinna men eftersom hyresförhållandet upphör kan kommunen själv 
fördela kostnaderna för fastigheterna mellan sina verksamheter utifrån ett 
verksamhetsrelevant perspektiv. Däremot måste finansiering för underhåll 
tas fram för kommunen utifrån fastigheternas underhållsplaner. 
***) Kommunen har större möjligheter att dra av moms på fastigheterna, 
beloppet är dock marginellt. 
****) Finansiering.  
 
Ska kommunen köpa fastigheterna ska skulder på totalt 570 mnkr lösas samt 
ränteswappar, just nu med en intäkt på 30 mnkr. Genom att kommunen 
övertar TKABs lån mot Kommuninvest så är den största delen av 
finansieringen löst. Förbättringsutgifterna i annans fastighet på 322 mnkr är 
fortfarande oklart hur de ska hanteras eftersom det har skrivits hyresavtal 
med utgångspunkten att fastigheterna ska förvärvas av bolaget. 
Ska TKAB ta över fastigheterna måste TKAB finansiera ett totalt värde om 
740 mnkr. Det finns olika möjligheter för finansiering, lån, apportemission 
och/eller revers som troligtvis kommer att påverka hyresnivå.  
 
Utifrån detta är bedömningen att det är ekonomiskt mer fördelaktigt med ett 
kommunalt ägande av Tierps kommuns fastigheter. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Jonas Nyberg (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att i enlighet med beslut § 67/2011 i kommunfullmäktige genomföra 
fastighetsöverföringarna till Tierps kommunfastigheter AB (TKAB), 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-24 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

57 
 

att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag på hur 
ägarstyrningen ska säkerställas, samt 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag på hur 
finansieringen kan genomföras på ett för kommunkoncernen så 
kostnadseffektivt sätt som möjligt. 
  
Bifall 
Lotta Carlberg (C) och Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande 
förslag. 
 
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till Jonas Nybergs (S) yrkande.  
 
Avslag 
Lotta Carlberg (C) och Emma Lokander (M) yrkar avslag till Jonas Nybergs 
(S) yrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Jonas Nybergs (S) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 
 
Joakim Larsson (SD) begär omröstning. 
 
Beslutsgång omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: 

 Den som vill bifalla liggande förslag röstar ja 
 Den som vill bifalla Jonas Nybergs (S) yrkande röstar nej 

 
Omröstning verkställs och kommunstyrelsen beslutar med ordförandes 
utslagsröst att bifalla liggande förslag. (Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Resultat: 
Ja – 7 röster 
Nej – 7 röster 
Avstår – 1 röst 
  
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Sammanfattning av konsekvenser avseende alternativ 1 och 

alternativ 2 i fastighetsutredningen  
• Beslut kommunfullmäktige § 12/2012 – Bildande av kommunalt 

fastighetsbolag  
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• Beslut kommunfullmäktige § 155/2012 – Tierps kommunfastigheter 
AB – Apportemission  

• Krzymowskas - Tierp kommuns fastighetsbestånd (April 2022)  
• Hantering av fastigheter i Tierps kommun (7 april 2021)   
•  Lindahl - PM Omstrukturering av fastighetsbestånd (20 mars 2020)  
• Kilpatrick Townsend - Överflyttning av fastigheter (27 augusti 

2021)  
• PWC - Bolagisering av kommunens fastigheter, Tierps kommun, (26 

september 2011) 
• PWC - Tierps kommun – mervärdesskattefrågor m.a.a. överlåtelse 

av verksamhetsfastigheter (21 november 2011)  
• PWC – PowerPoint - Tierps kommun – översyn av 

fastighetshantering (17 mars 2020) 
• Vägledning för tillfälliga fullmäktige beredningar 

https://www.tierp.se/download/18.7eab8c5d161296a29dc15d0/1516
909067819/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20tills%C3%A4tt
ning%20av,%20arbete%20i%20och%20utv%C3%A4rdering%20av
%20tillf%C3%A4lliga%20fullm%C3%A4ktigeberedningar.pdf  

Beslutet skickas till 
• Kommundirektör 
• Ekonomichef 
• Kommunjurist 
• VD Tierps kommunfastigheter AB 

  

https://www.tierp.se/download/18.7eab8c5d161296a29dc15d0/1516909067819/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20tills%C3%A4ttning%20av,%20arbete%20i%20och%20utv%C3%A4rdering%20av%20tillf%C3%A4lliga%20fullm%C3%A4ktigeberedningar.pdf
https://www.tierp.se/download/18.7eab8c5d161296a29dc15d0/1516909067819/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20tills%C3%A4ttning%20av,%20arbete%20i%20och%20utv%C3%A4rdering%20av%20tillf%C3%A4lliga%20fullm%C3%A4ktigeberedningar.pdf
https://www.tierp.se/download/18.7eab8c5d161296a29dc15d0/1516909067819/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20tills%C3%A4ttning%20av,%20arbete%20i%20och%20utv%C3%A4rdering%20av%20tillf%C3%A4lliga%20fullm%C3%A4ktigeberedningar.pdf
https://www.tierp.se/download/18.7eab8c5d161296a29dc15d0/1516909067819/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20tills%C3%A4ttning%20av,%20arbete%20i%20och%20utv%C3%A4rdering%20av%20tillf%C3%A4lliga%20fullm%C3%A4ktigeberedningar.pdf
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§ 135 
Dnr KS/2022:349  

(KF) Tilläggsbudgetering investeringar inom 
utbildningsverksamheten 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna en utökning av kommunens investeringsbudget med 2 400 tkr 
för utbildningsverksamheten dels 1 100 tkr för inköp av inventarier till den 
nya förskolan och grundskolan i Kyrkbyn och dels 1 300 tkr för att påbörja 
utbytet av switchar och nätverk inom grundskolan.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med nybyggnationen av Kyrkskolan, (för- och grundskola), 
behöver inventarier inköpas. Detta är inte inlagt i investeringsbudgeten för 
2022. Det kan bli både nytt och begagnat som köps in beroende på behov 
och tillgång.  
 
Grundskolans nätverksutrustning har med råge passerat bäst före datum och 
är i stort behov av utbyte. Grundskolan har fått en preliminär offert från IT-
centrum på totalt 2,2 mnkr. Det är av stor vikt att arbetet kommer igång 
snarast möjligt 
 
Barnrättskonsekvenser 
För att få en bra kvalitativt och funktionell lärmiljö för barnen så behövs 
inköp av inventarier som är anpassade efter dagens behov. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till följande delmål och uppdrag i Plan för Tierps kommun 
ekonomi och verksamhet 2022 – 2024: 

- Delmål  4.1 Likvärdig förskola och 4.2 Likvärdig grundskola.  
- Uppdrag 6.2.k Återuppta skolverksamhet i Kyrkbyn.  

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Den ekonomiska konsekvenser blir en utökning av investeringsbudgeten, 
men den ska inte påverka kommunens behov av upplåning. Dessutom får 
utbildningsverksamheten kapitalkostnader. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-05-24 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

60 
 

Beslutet skickas till 
• Utbildningschef  
• Ekonomienheten 
• Ekonomichef 
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§ 136 
Dnr KS/2021:631  

(KF) Revidering av befintlig utskottsstruktur under 
kommunstyrelsen samt den befintliga politiska organisationen i 
övrigt 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa förslaget till organisationsförändring och anta föreslagna 
förändringar i ersättningsreglementet,  
 
att den nya organisationen börjar gälla efter valet 2022 i samband med att 
det nya styret tillträder, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att revidera samtliga berörda styrdokument, 
inklusive ersättningsreglementet, utifrån de föreslagna förändringarna. 
 
Reservation 
Anders Hällbom (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande /Bilaga/.  
 
Alexander Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget tilläggsyrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges presidium fick i uppdrag i juni 2021 (KF §105/2021) 
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. I 
uppdraget ingick också att leda arbetet i att göra en översyn av 
ersättningsreglementet till förtroendevalda.  
 
Presidiet har sammanfattat arbetet och de föreslagna förändringarna i en 
rapport. Förslagen går i korthet ut på att:  

• Vissa ansvarsområden flyttas mellan befintliga utskott, samt att 
individärenden, där det behövs många extrasammanträden, samlas i 
ett eget utskott. Vissa utskott byter namn. Med ett nytt utskott 
kommer det att finnas sex utskott under kommunstyrelsen; 
kommunstyrelsens arbetsutskott, utskottet samhällsbyggnad, 
utskottet arbete och omsorg, utskottet utbildning och kultur, utskottet 
för individärenden och utskottet för arbetsgivarfrågor. 

• Kommunstyrelsen ska kunna tillsätta egna korta beredningar.  
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• Sammansättningen av ledamöter till krisledningsnämnden förändras 
till tre ledamöter och tre ersättare och att ordinarie ledamöterna 
består av presidiet i kommunstyrelsen. 

• I ersättningsreglementet införs ett ersättningstak för årsarvode. 
Vidare en del förändringar och förtydliganden runt ersättningar, till 
exempel att gruppledararvode och utbildningsdagar ska vara möjliga 
att dela samt vissa justeringar av årsarvoden. 

• Förändrade ersättningsregler för revisionen, samt vissa justeringar i 
reglementet för revisionen. 

• Förslag på förändringar i reglementen och andra styrdokument för 
att säkerställa den nya organisationen. 

 
För kommunfullmäktige föreslås inga förändringar i organisation. 
 
Beslutsmotivering 
Förslagen syftar till att göra berednings- och beslutsstruktur mer 
ändamålsenlig, få en politisk organisation som speglar behoven och att 
ytterligare stärka och vitalisera de politiska organen och rollen som 
förtroendevald.  
 
Den tydliga styrningen, som skapades vid omorganisationen 2007, med en 
enda styrlinje från kommunstyrelsen till verksamheten blir kvar. 
Kommunstyrelsen och dess utskott kommer även fortsättningsvis arbeta 
med frågeställningen ”Vad ska göras” utifrån vad kommunfullmäktige har 
beslutat om ”Vad ska nås”. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas mer än att det är en fördel att känsliga 
uppgifter i samband med individärenden kommer hanteras av en liten grupp 
förtroendevalda, istället för av ett stort utskott. 
  
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till att uppnå delmål 16.2 Kommunens verksamheter ska 
vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget innebär i vissa fall utökad årsarvodering och i andra fall en 
minskad kostnad för sammanträden. Sammantaget beräknas förslaget 
innebära följande: 
 
Kostnaderna för ersättningar till förtroendevalda med ytterligare ett utskott 
bör inte bli högre utan ligga kvar på ungefär samma nivå. I det nytillkomna 
utskottet för individärenden utgår ersättningen som ett fast årsarvode och 
ordinarie ledamöter erhåller inget sammanträdesarvode. Ett stort antal 
extrasammanträden under året gör därmed inte att kostnaden ökar. Eftersom 
det främst ingår ledamöter som är hel- eller deltidsarvoderade utgår inte 
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heller ersättning för förlorad arbetsförtjänst. De nygamla utskotten arbete 
och omsorg och utbildning och kultur (före detta barn och ungdom) kommer 
sannolikt ha något eller några färre sammanträden per år och endast i 
undantagsfall något extrasammanträde. För tjänsteorganisationen kommer 
det underlätta tidsmässigt att sammankalla till extrautskott för det nya 
utskottet för individärenden, däremot innebär genomförandet av 
sammanträden för sex parallella utskott att det behöver vara minst fyra 
personer som delar på sekreterarskapet för utskotten. Idag fördelas samtliga 
sammanträden på tre personer. 
 
Förutom årsarvoden för det nya utskottet för individärendens ledamöter 
föreslås en del andra förändringar i ersättningsreglementet. Förslaget 
innebär ett arvodestak samt justeringar av vissa årsarvodesnivåer. 
Arvodestaket innebär att en person som kombinerar uppdrag inte kan få ett 
sammanlagt årsarvode som överstiger 90% av grundarvodet för en 
riksdagsledamot. Vidare föreslås en höjning av valnämndens ordförandes 
årsarvode under valår, en kostnad motsvarande 21 tkr per år. Samt att 
årsarvode införs för samtliga revisorer och en höjning görs av årsarvodet till 
revisionens ordförande. En kostnad motsvarande 147 tkr per år.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Anders Hällbom (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra kommunstyrelsen att utifrån Miljöpartiets förslag (se bilaga) till 
politisk organisation ta fram förslag till reviderat reglemente för 
kommunstyrelsen (KS 2021/854), krisledningsnämnd (KS 2021/894) samt 
ersättningsreglemente (KS 2019/278) för beslut i kommunfullmäktige 18 
oktober 2022, 
 
att uppdra kommunstyrelsen att utifrån Miljöpartiets förslag (se bilaga) till 
politisk organisation ta fram nya reglementen för Bygg- och Miljönämnd 
samt Individnämnd för beslut i kommunfullmäktige 18 oktober 2022, samt 
 
att uppdra kommunstyrelsen att utifrån revisorernas skrivelse 2021-11-24 ta 
fram förslag till reviderat reglemente för revisionen (KS 2021/254), samt 
ersättningsreglemente (KS 2019/278) för beslut i kommunfullmäktige 18 
oktober 2022. 
 
Tilläggsyrkande  
Alexander Karlsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
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att det i ersättningsreglementet föreslagna arvodestaket sätts till 60 procent 
av grundarvodet för en riksdagsledamot.  
 
Bifall 
Ann- Kristin Ringefors (KD) yrkar bifall till Anders Hällboms (MP) 
yrkande.  
 
Emma Lokander (M) och Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande 
förslag.  
 
Avslag 
Emma Lokander (M) och Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till Anders 
Hällboms (MP) yrkande och Alexanders Karlssons (V) tilläggsyrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen.   
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Anders Hällboms 
(MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Alexander Karlssons 
(V) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
Alexander Karlssons (V) tilläggsyrkande.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges presidium § 1/2022 
• Förslag till beslut 
• Rapport - Översyn av befintlig utskottsstruktur och 

ersättningsreglemente för förtroendevalda 
 

Beslutet skickas till 
• Kommundirektör 
• Kommunfullmäktiges presidium 
• Kommunstyrelsens presidium 
• Gruppledare 
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