
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-24

Tid och plats 24 mars 2020, kl. 13:00-15:15 Ajournering 14:20-14:30 i Kommunhuset, A-
salen, Tierp

Paragrafer

Bevis om anslag

38-67

Anslaget sätts upp: 2020-04-07 Anslaget tas ner: 2020-04-29

Protokollets förvaringsplats Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Utses att justera Carola Fredén

Beslutande 
Ledamöter Sara Sjödal (C), Ordförande 

Lotta Carlberg (C)
Åsa Sikberg (M)
Ann-Kristin Ringefors (KD)
Joachim Stormvall (MP)
Alfred Mujambere (L)

Jonas Nyberg (S)
Erica Aspgren Wallin (S)
Linda Friberg (S)
Alexander Karlsson (V)
Joakim Larsson (SD)
Jonhas Åker (SD)

Beslutande ersättare Carola Fredén (M) Gunnar Jansson (S)
Barbro Wiklund (S)

Övriga närvarande
Ersättare Emma Lokander (M)

Jenny Lundström (MP)
Bengt Lindström (SD)

Tjänstemän och övriga Randi Graungaard, kommundirektör
Louise Pettersson, sekreterare 
Veikko Niemi, ekonomichef
Ulf Sjulander, tf utbildningschef § 39
Ulrika Hedqvist, säkerhetsskyddschef och tillika chef för kundcenter § 39
Tomas Hägg, kommunikationschef § 39
Helena Carlsson, verksamhetschef för vård och omsorg § 39

Underskrifter

Sekreterare

Louise Pettersson

Ordförande

Sara Sjödal

Justerande 

Carola Fredén
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Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

Innehållsförteckning 

Paragraf Rubrik Dnr

Upprop

Val av justerare - Justeringstid 31 mars 
kl. 10.00

§ 38 Godkännande av föredragningslistan 2020/42

§ 39 13:00 Kommundirektör informerar 2020/43

§ 40 Information inför kommuninvests 
stämma

2020/184

§ 41 Samråd - Förslag till nytt Regionalt 
trafikförsörjningsprogram för Uppsala 
län 2020–2030

2019/945

§ 42 Remiss - Skärpta regler om utländska 
månggiften (SOU 2020:2), dnr 
Ju2020/00162/L2

2020/188

§ 43 Kvalitetsberättelse Individ och 
Familjeomsorgen   2019

2020/281

§ 44 Förlängning av markanvisningsavtal 
Söderfors Smedja

2018/271

§ 45 Samverkan 2020/299

§ 46 Uppföljning av Internkontrollplan 2019 2018/924

§ 47 Riktlinje för fördjupad samverkan med 
det civila samhället

2019/899

§ 48 Överenskommelse om samverkansregler 
för den offentligt finansierade hälso- och 
sjukvården, läkemedelsindustrin, 
medicintekniska industrin och 
laboratorietekniska industrin

2020/89

§ 49 Uppdrag medborgardialogprocess för 
skolorganisation i Skärplinge och 
Hållnäs

2020/241
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Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 50 Patientsäkerhetsberättelse för 
elevhälsans medicinska insats i Tierps 
kommun 2019

2020/229

§ 51 Patientsäkerhetsberättelsen 2019 2020/186

§ 52 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 2020

2020/49

§ 53 Återrapportering av organiserade 
företagsbesök

2020/50

§ 54 Redovisning av delegationsbeslut - Mars 
2020

2020/102

§ 55 Redovisning av protokoll 2020/44

§ 56 Redovisning av inkomna beslut och 
skrivelser

2020/122

§ 57 Godkännande av entledigande och val av 
ny ersättare i utskottet samhällsbyggnad

2020/25

§ 58 Godkännande av entledigande och val av 
ny förtroendevald i kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor

2020/25

§ 59 Redovisning av ej verkställda beslut 
kvartal 4 2019 – Utskottet barn och 
ungdom

2019/509

§ 60 Redovisning av ej verkställda beslut 
kvartal 4 2019 – Utskottet arbete och 
omsorg

2019/508

§ 61 Antagande av detaljplan DP 364 - 
Örbyhus centrum

§ 62 Policy för naturvård i Tierps kommun 2020/163

§ 63 Revidering av Avfallsplan 2018/282

§ 64 Årsredovisning 2019  
Räddningsnämnden Gemensam nämnd 
för Tierp, Uppsala och Östhammars 
kommuner

2020/271
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§ 65 Årsredovisning och verksamheternas 
verksamhetsberättelser 2019

2020/183

§ 66 Försäljning av Söderfors bad och 
camping

2020/319

§ 67 Åtgärder för att mildra effekterna för det 
lokala näringslivet med anledning av 
coronaviruset

2020/323
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§ 38
Dnr 2020/42     

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan.
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§ 39
Dnr 2020/43     

13:00 Kommundirektör informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet

Bruksskolan i Söderfors
Tf. utbildningschef Ulf Sjulander, säkerhetsskyddschef och tillika chef för 
kundcenter Ulrika Hedqvist och kommunikationschef Tomas Hägg samt 
kommundirektör Randi Graungaard informerar om läget på Bruksskolan i 
Söderfors efter att en serie lektioner i världsreligionerna har fått 
uppmärksamhet och spridning.

Corona/Covid-19
Verksamhetschef för vård och omsorg Helena Carlsson informerar om läget 
och förberedelser inom vård och omsorg med anledning av Covid-19.

Karlholm Utveckling kommanditbolag
Kommundirektör Randi Graungaard informerar om att bolaget som 
exploaterar Karlholm Strand har försatts i konkurs.
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§ 40
Dnr 2020/184     

Information inför kommuninvests stämma 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Information inför Kommuninvests kommande stämma den 15 april 2020 i 
bifogad PowerPoint.
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§ 41
Dnr 2019/945     

Samråd - Förslag till nytt Regionalt trafikförsörjningsprogram 
för Uppsala län 2020–2030 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att anta yttrandet som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet
Region Uppsala håller under våren på att uppdatera sitt 
trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken i Uppsala län. De har ett 
kontinuerligt arbete med sitt trafikförsörjningsprogram, där fokus ligger på 
att ta fram framtidsskådning för hur inriktningen på kollektivtrafiken ska se 
ut kommande 10 åren och kommer fortsatt revideras varje mandatperiod.

Trafikförsörjningsprogrammet är det huvudsakliga styrdokumentet när det 
gäller utvecklingen av kollektivtrafik i länet och fungerar som vägledande 
planeringsunderlag för kommuner och andra berörda aktörer i regionen

Beslutsmotivering 
Transportförsörjningsprogrammet är främst ett internt styrdokument för 
Region Uppsala, men också ett underlag vid det kontinuerliga samarbetet 
mellan region och kommun gällande kollektivtrafik inom Tierps kommun. 
Tierps kommun har goda dialoger och samarbeten med Regions Uppsala, 
och så även med deras kollektivtrafikförvaltning Trafik och Samhälle. Det 
samarbetet ligger till grund i det dagliga arbetet, och är det som inverkar 
mest på kommunens kollektivtrafik idag och i framtiden. 

Barnrättskonsekvenser

Barn och unga kommer indirekt påverkas av detta beslut, då 
kollektivtrafiken är det främsta transportmedlet för barn och ungdomar som 
behöver resa längre sträckor. Dock är det ingen direkt inverkan mot barn 
och unga av kommunens beslut, utan inverkan sker och ska tas hänsyn i 
regionens beslut. Skolskjuts, som är det största trafiknätet syftat till barn och 
unga, ligger utanför detta trafikförsörjningsprogram. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Handläggarens yttrande
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 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 2020-2030 
samrådshandling

 Bilagor till regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 
2020-2030 remissversion

Beslutet skickas till 
 Region Uppsala – Trafik och samhälle
 Handläggaren
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§ 42
Dnr 2020/188     

Remiss - Skärpta regler om utländska månggiften (SOU 2020:2), 
dnr Ju2020/00162/L2 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att instämma i utredarens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Justitiedepartementet har skickat ut SOU 2020:2 Skärpta regler om 
utländska månggiften på remiss till Tierps kommun. Remissvaret ska vara 
justitiedepartementet tillhanda senast 200512.

Beslutsmotivering 
De lagändringar som föreslås i utredningen är adekvata. En förändring av 
dagens regelverk är önskvärd då nuvarande lagstiftning kan medföra 
otydlighet angående bland annat försörjningsplikt vid bedömning av rätt till 
bistånd, samt kan vara till men för barn vid faderskapsärenden etc. En annan 
viktig aspekt är jämställdhetsperspektivet som omnämns i utredningen.

Barnrättskonsekvenser
”Utredningens förslag avseende lagen (1985:367) om internationella 
faderskapsfrågor (IFL) bedöms få positiva effekter för barn genom att i 
internationella förhållanden bidra till att faderskap direkt på grund av 
utländsk lag kan bedömas föreligga i Sverige.” Citat från utredningen.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Remiss - Skärpta regler om utländska månggiften (SOU 2020:2), dnr 

Ju2020/00162/L2
 Missiv, remiss - Skärpta regler om utländska månggiften (SOU 

2020:2), dnr Ju2020/00162/L2

Beslutet skickas till 
 Regeringskansliet 
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§ 43
Dnr 2020/281     

Kvalitetsberättelse Individ och Familjeomsorgen   2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Enligt SOFS 2011:9 ska socialtjänsten upprätta ett kvalitets- och 
ledningssystem som syftar till att planera, genomföra och följa upp 
verksamhetens kvalitetsarbete.

Ett sätt att följa upp verksamheten är att upprätta en årlig kvalitetsberättelse 
där man på ett övergripande plan redovisar det kvalitetsarbete som 
genomförts under föregående år. Detta involverar processer, 
riskbedömningar,  uppdaterade rutiner, policy, riktlinjer samt 
sammanfattning av alla avvikelser som uppstått i verksamheten med 
tillhörande måluppfyllelse.

Individ- och familjeomsorgens kvalitetsberättelse redovisar även de 
områden ska prioriteras under 2020 – detta involverar även de områden som 
inte har blivit klara under 2019. 

Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Kvalitetsberättelse Individ och Familjeomsorgen 2019  

Beslutet skickas till 
 Verksamhetschef IFO 
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§ 44
Dnr 2018/271     

Förlängning av markanvisningsavtal Söderfors Smedja 

Beslut 
Kommunstyrelsen att beslutar
 
att förlänga markanvisningsavtalet med Söderfors Smedja AB.

Sammanfattning av ärendet
Söderfors Smedja AB har idag ett markanvisningsavtal med Tierps kommun 
sedan 2018 som gäller t o m 2020-03-27. Till grund för avtalet ligger att 
Söderfors Smedja AB önskar bygga ut sina befintliga verksamhetslokaler 
för att kunna expandera sin verksamhet. Nu behöver Söderfors Smedja sex 
(6) månaders förlängning av markanvisningen för att kunna slutföra 
projektering. 

Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.

Beslutsmotivering 
Då en del av det markanvisade området ligger inom område för 
Byggnadsminne, har diskussionerna med Länsstyrelsen och bygglov varit 
lite mer komplicerade och tagit längre tid, varför man nu önskar förlänga 
markanvisningen med sex (6) månader

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Om markanvisningsavtalet leder till ett marköverlåtelseavtal får kommunen 
en framtida intäkt enligt gällande taxa för markförsäljningen. V/A- nätet 
finns framdraget till området. Anslutningsavgifter erläggs av Söderfors 
Smedja AB enligt gällande taxa efter marköverlåtelse. Förrättningskostnad 
hos Lantmäteriet bekostas av Söderfors Smedja AB. Området är inte 
detaljplanelagt. Om detaljplaneläggning i framtiden önskas av Söderfors 
Smedja AB ansvarar de för att ansöka om planläggning och de kostnader 
som en sådan process medför. Om markanvisningen förfaller utan 
marköverlåtelse sker detta utan ersättningsrätt eller ekonomisk ersättning 
vilket innebär att Söderfors Smedja står sina egna kostnader.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Förlängning av markanvisningsavtal
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 Kartbilaga

Beslutet skickas till
 Chef Medborgarservice
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad
 Chef Planering och Myndighet
 Chef Förvaltning och Genomförande
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§ 45
Dnr 2020/299     

Samverkan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ställa sig bakom ambitionen att skapa större nytta för medborgarna 
genom ökad samverkan inom Uppsala län.

Sammanfattning av ärendet
Ambitionen är att kommunerna Tierp, Älvkarleby, Enköping, Knivsta, 
Heby, Östhammar och Håbo, gemensamt ska genomföra en första bred 
förstudie angående möjligheterna att samverka mer kring olika kommunala 
uppdrag. Anledningen till att parterna vill göra förstudien är den 
ekonomiska, och verksamhetsmässiga utmaning kommunerna står inför vad 
gäller utförande av sina respektive kärnuppdrag. 

Hypotesen som ska undersökas är om det går att genomföra delar de 
kommunala uppdragen på ett mer effektivt sätt om det gjordes gemensamt. 
Förstudien skall genomföras under ca 6 månader genom extern part.

Barnrättskonsekvenser
I nuläget bedöms inga negativa konsekvenser föreligga. Om utredningen 
leder till skarpa förslag till beslut kommer varje enskilt ärende bedömas 
utifrån barnrättsperspektiv.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Respektive part förbinder sig att bidra ekonomiskt till förstudiearbetet med 
ca 50-100tkr. Finansieras inom KS ram.

Beslutsunderlag
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
 Kommundirektör 
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§ 46
Dnr 2018/924     

Uppföljning av Internkontrollplan 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en väl fungerande intern kontroll. 
Ordnandet av intern kontroll och riskhantering är en del av ledningen av 
kommunen och kommunens bolag. Det har under en längre tid pågått ett 
utvecklingsarbete runt internkontrollen. Under 2020 införs ett 
kvalitetsledningssystem för hela kommunen, Stratsys. I systemet finns en 
modul för internkontroll som kommer stödja, underlätta och förbättra 
internkontrollen framöver.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Rapport uppföljning internkontroll 2019
 Internkontrollplan för Tierps kommun 2019

Beslutet skickas till
 Ekonomichef 
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§ 47
Dnr 2019/899     

Riktlinje för fördjupad samverkan med det civila samhället 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att anta Riktlinje för fördjupad samverkan med det civila samhället - 
Idéburet offentligt partnerskap, upphandling av tjänster och reserverade 
kontrakt.

Reservation 
Joakim Larsson (SD) och Jonhas Åker (SD) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Det civila samhället bidrar idag till samhällsutveckling och välfärd med en 
mångfald av verksamheter och aktiviteter i kommunen. Till det civila 
samhället hör idéburna organisationer, ideella föreningar och sociala 
företag. Kännetecknande för dessa aktörer är att de frivilligt valt att gå 
samman kring en idé och värdegrund, att allmännytta eller medlemsnytta är 
deras främsta drivkraft samt att eventuellt överskott går tillbaka till 
verksamheten och därmed kommer samhället tillgodo.

Syftet med riktlinjen är att belysa de samverkansformer som kan användas 
mellan det civila samhället och Tierps kommun. Genom att klarlägga vilka 
samverkansformer som finns och hur dessa ska ingås kan vi utöka och 
stärka samverkan och i förlängningen civilsamhällets bidrag till välfärden 
och samhällsutvecklingen i kommunen.  Riktlinjen berör de områden för 
fördjupad samverkan som finns idag: idéburet offentligt partnerskap, 
reserverade kontrakt och upphandling. Den tar upp hur Tierps kommun 
strategiskt kan nyttja redan etablerade verksamheter och främja att nya 
verksamheter etableras i kommunen. Riktlinjen fastslår förutsättningar för 
samverkan, vilka krav som ska ställas på organisation och ägare, vilka 
prövningar som bör göras och vilken uppföljning av samverkan som ska 
göras. 

Beslutsmotivering 
Kommunen har som mål att utöka samverkan med ideella organisationer, 
för att ta tillvara på och utveckla de krafter som finns i det civila samhället 
idag. 
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Riktlinjerna klarlägger vilka möjligheter till fördjupad samverkan som finns 
samt vilka förutsättningar som ska gälla för att ingå avtal mellan kommun 
och civilsamhälle. Det saknas idag sådana riktlinjer i kommunen och 
förhoppningen är att dessa ska möjliggöra för en fördjupad samverkan med 
föreningar och sociala företag inom flera välfärdsområden.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Det civila samhället kan bidra med både personella och ekonomiska resurser 
till samhällsutvecklingen och välfärden. Kommuner som har en god 
samverkan med civilsamhället och förmår lägga ut delar av verksamheter på 
ideella organisationer mot ersättning kan på sikt båda spara pengar och 
växla upp sina välfärdstjänster. 

Förslag till beslut på sammanträdet

Avslag 
Joakim Larsson (SD) yrkar avslag till liggande förslag.

Bifall
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
liggande förslag.

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 2020/16
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Utredning avseende samarbetsformer mellan Tierps kommun och det 

Civila Samhället 
 Riktlinje för fördjupad samverkan med det civila samhället - 

Idéburet offentligt partnerskap, upphandling av tjänster och 
reserverade kontrakt

Beslutet skickas till
 Alla verksamhetschefer
 Tierps kommunfastigheter AB (TKAB)
 Tierps energi och Miljö AB (TEMAB)
 Kommun- och upphandlingsjurist
 Hållbarhetsstrateg
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§ 48
Dnr 2020/89     

Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt 
finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, 
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att anta Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt 
finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska 
industrin och laboratorietekniska industrin.

Sammanfattning av ärendet
Det förekommer en samverkan sedan länge mellan hälso- och sjukvården, 
forskningen och industrin som har lett till en betydande utveckling. 
Samverkan har under många år varit en förutsättning för framtagande och 
utvärdering av nya metoder och behandlingar. Utgångspunkten för all 
samverkan är att ge patienterna en ändamålsenlig, evidens-baserad, 
kostnadseffektiv och säker vård. 

Samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag, men även 
stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt m.m. Samverkan runt 
kvalitetsregister, kliniska prövningar och biobanker omfattas inte, men 
hänvisning till samverkansreglerna finns i dessa regelverk, som överenskoms 
med industri-organisationerna i särskild ordning. 

Den största förändringen inför 2020 är att Samverkansreglerna föreslås delas 
upp och bestå av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande 
principer och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för samverkan. 
Som stöd för samverkan finns även en bilaga med specificerade 
samverkanssituationer. Både överenskommelse och bilaga är styrande för 
samverkan. Alla medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården och 
industrin omfattas av dessa regler. 

Enheten vård och omsorg bedömer att förslaget till överenskommelse ger 
långsiktiga och stabila förutsättningar för att utveckla och öka kunskapen 
om samverkan mellan aktörerna till dagens kontext. 
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Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 2020/17
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler  

Beslutet skickas till
 Verksamhetschef Vård och omsorg  

19



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-24

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 49
Dnr 2020/241     

Uppdrag medborgardialogprocess för skolorganisation i 
Skärplinge och Hållnäs 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att ge ett uppdrag till kommundirektör att ta fram ett förslag på 
medborgardialogprocess som ska resultera i ett underlag för fortsatt politisk 
hantering.

Sammanfattning av ärendet
För rektorsområde 4 har diskussioner pågått en längre tid om hur behov ser 
ut framöver och hur resurser ska fördelas. Den 16 januari 2020 respektive 
18 februari 2020 inkom skrivelser från medborgare och Framtid Hållnäs 
med förslag på framtida organisation av årskurser och utnyttjande av 
skollokaler i Hållnäs-Skärplinge-området.

Frågan om skolorganisation är komplex och har många dimensioner. För att 
få ett bra underlag för beslut, eftersträvas en medborgardialog där alla olika 
perspektiv kommer till tals och där politiker, tjänstepersoner, medborgare 
och föreningar är medskapande i lösningarna. 

Beslutsmotivering 
Frågan om skolorganisation i rektorsområde 4 är komplex och därför krävs 
att de som är påverkade är med i arbetet för att frågan ska kunna hanteras på 
ett social hållbart sätt. Medborgardialog handlar om inkludering. Genom att 
involvera medborgarna, såväl vuxna som barn, i komplexa frågor och arbeta 
fram genomförbara förbättringsförslag uppnås en bättre lösning på både kort 
och lång sikt. 

Sveriges kommuner och regioners (SKR) framtagna metod för 
medborgardialog i komplexa frågor ska följas. Viktigt är också att barnens 
perspektiv och barnkonventionen beaktas i dialogen.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kommunen har tidigare inte genomfört någon dialog med metodiken för 
komplexa frågor. Att ta fram ett förslag till medborgardialogprocess bör 
rymmas inom ordinarie tjänsteutövning. Det är i nästa skede när processen 
ska genomföras som medborgardialog tar resurser i form av tjänstepersoners 
tid och arvoden till medverkande förtroendevalda. 
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Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet barn och ungdom § 2020/54
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Skrivelse från Framtid Hållnäs, Hållnäs Sockenråd, dnr KS 

2020/222
 Skrivelse från medborgare, dnr KS 2020/94

Beslutet skickas till
 Kommundirektör
 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling
 Projektledare för Framtid Hållnäs, Hållnäs Sockenråd
 Avsändare av skrivelse dnr KS 2020/94
 Skolchef
 Rektor Ro4
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§ 50
Dnr 2020/229     

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i 
Tierps kommun 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska insats
i Tierps kommun 2019.

Sammanfattning av ärendet
Under 2019 har kvalitets- och patientsäkerhetsarbete bedrivits för att 
säkerställa god och säker hälso- och sjukvård.

Beslutsmotivering 
Patientsäkerhetslagen 2010:659 infördes den 1 januari 2011 och reglerar
vårdgivarens ansvar och skyldigheter att utreda tillbud, risker och händelser. 
Bland annat ska vårdgivaren årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse 
som beskriver hur arbetet med patientsäkerhet bedrivits under året och 
utvärderats. Patientsäkerhetsberättelsen skall också beskriva utveckling och 
strategier för kommande år.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Systematiskt kvalitets- och säkerhetsarbete kan skapa ekonomiska 
merkostnader för berörda verksamheter.

Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet barn och ungdom § 2020/52
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Patientsäkerhetsberättelse 2019

Beslutet skickas till
 Skolchef
 Verksamhetschef för elevhälsa
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§ 51
Dnr 2020/186     

Patientsäkerhetsberättelsen 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna rapporteringen av patientsäkerhetsberättelsen 2019.

Sammanfattning av ärendet
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en
patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att
öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet
med att förbättra patientsäkerheten.

Sammanfattning av innehållet i patientsäkerhetsberättelsen:
- Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

(2017:612). 
- Kostnader för utskrivningsklara 0 kr
- NPÖ – Tierps kommun är nu även producenter. 
- Läkemedelshanteringen har granskats av apotekare. 
- Digitalt signeringssystem för läkemedel har införts. 
- Hygien. Utbildning för SÄBO-chefer i utbrottshantering. 
- Färre registreringar i Senior Alert under 2019
- Avvikelserna har minskat något totalt sett men fallavvikelserna 

fortsätter att öka.
- Inga Lex Maria anmälningar 2019

Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet arbete och omsorg § 2020/17
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Patientsäkerhetsberättelse 2019

Beslutet skickas till
 Kvalitet och strategisk utveckling MAS medicinskt ansvarig
 Vård och omsorg verksamhetschef. 
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§ 52
Dnr 2020/49     

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt
föreliggande förslag.

att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 14 april 2020.

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

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 2020/18
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Förslag till ändringar i delegationsordningen

Beslutet skickas till
 Sekretariatet
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§ 53
Dnr 2020/50     

Återrapportering av organiserade företagsbesök 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga återrapportering av organiserade företagsbesök till handlingarna.

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

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

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Sammanställning av organiserade företagsbesök
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§ 54
Dnr 2020/102     

Redovisning av delegationsbeslut - Mars 2020 

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 2020.624 Period 2020-01-01 – 2020-01-31

Bostadsanpassningsbidrag
Handlingsid: KS 2020.986 Period: Lista 2

Bygglov
Handlingsid: KS 2020.1087 Period: 2020-01-29 - 2020-03-10

Miljö- och hälsoskydd
Handlingsid: KS 2020.1085 Period: 2020-01-29 - 2020-03-10

Fastställande av faderskap
Handlingsid: KS 2020.1067 Period: 2020-01-02 - 2020-03-09
Handlingsid: KS 2020.1071 Period: 2020-02-26 - 2020-02-26
Handlingsid: KS 2020.1073 Period: 2019-12-18 - 2020-02-07

Parkeringstillstånd
Handlingsid: KS 2020.1066 Period: 2020-01-27 - 2020-03-10
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Dödsboanmälan
Handlingsid:2020.1072 Period 2020-02-28 - 2020-03-05

Individ- och familjeomsorg
Handlingsid: 2020.1090 Period 2020-01-01 – 2020-01-31
Handlingsid: 2020.109 Period 2020-02-01 – 2020-02-29

Skolskjuts
Handlingsid: 2020.1080 Period  2020-01-29 - 2020-03-10
Handlingsid: 2020.1082 Period  2020-01-29 - 2020-03-10

Kommunala bidrag till enskilda vägar
Handlingsid:2020.1181
Lista 1/2020

Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution Handlingsid: KS
2020.1241 Period: Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 24 mars
2020, lista 2/2020

Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslutslistor från verksamheten

Beslutet skickas till
 Berörda handläggare
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§ 55
Dnr 2020/44     

Redovisning av protokoll 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisning av protokoll.

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

Protokollen finns publicerade på www.tierp.se.

Protokoll Tierps kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträde 28 januari 2020
Sammanträde 3 mars 2020

Utskottet arbete och omsorg 
Sammanträde 27 januari 2020
Sammanträde 2 mars 2020

Utskottet barn och ungdom
Sammanträde 28 januari 2020
Sammanträde 3 mars 2020

Utskottet samhällsbyggnad 
Sammanträde 28 januari 2020
Sammanträde 3 mars 2020

Pensionärsrådet 
Sammanträde 6 februari 2020

Rådet för funktionshinderfrågor 

28



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-24

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

Sammanträde 4 februari 2020

Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation
Sammanträde 22 januari 2020
Sammanträde 11 februari 2020

Tierps Energi och miljö AB
Sammanträde 25 februari 2020

TEMAB Fjärrvärme AB
Sammanträde 25 februari 2020

Barnrättskonsekvenser
 

Beslutsmotivering 
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
 

Beslutsunderlag 
 

Beslutet skickas till
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§ 56
Dnr 2020/122     

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i appen 
löpande vart efter dem registrerats i kommunens diarieföringssystem. 

Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka 
handlingar som finns att tillgå. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför 

kommunstyrelsens senast sammanträde
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§ 57
Dnr 2020/25     

Godkännande av entledigande och val av ny ersättare i utskottet 
samhällsbyggnad 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna Lars-Göran Birkehorn Karlsens (M) begäran om entledigande 
från sitt uppdrag som ersättare i utskottet samhällsbyggnad, 

att utse Emma Lokander (M) till ny ersättare i utskottet samhällsbyggnad 
under perioden 25 mars 2020 till och med 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) har den 2 mars lämnat en begäran om 
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i utskottet samhällsbyggnad 
från och med den 24 mars 2020.

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut
 Begäran om entledigande
 Nominering från gruppledare

Beslutet skickas till
 Sekretariatet
 Lönecentrum
 Berörda ledamöter
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§ 58
Dnr 2020/25     

Godkännande av entledigande och val av ny förtroendevald i 
kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna Erica Aspgren Wallins (S) begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som förtroendevald i kommunala rådet för funktionshinderfrågor, 

att utse Kjell Hammerin (S) till ny förtroendevald i kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor under perioden 25 mars 2020 till och med 31 
december 2022. 

Sammanfattning av ärendet
Erica Aspgren Wallins (S) har den 17 mars lämnat en begäran om 
entledigande från sitt uppdrag som förtroendevald i kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor från och med den 25 mars 2020.

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut
 Begäran om entledigande
 Nominering från gruppledare

Beslutet skickas till
 Sekretariatet
 Lönecentrum
 Berörda ledamöter
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§ 59
Dnr 2019/509     

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2019 – Utskottet 
barn och ungdom 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2019.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2019 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. 
De beslut enligt SoL för barn och unga under 21 år som av olika skäl har 
rapporterats till IVO för perioden 1 oktober till 31 december 2019, kvartal 4, 
är följande:
Verkställda beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda

- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2019-05-28. Insatsen är verkställd från 
2019-11-08. Kommunen hade till en början en del svårigheter att 
hitta en lämplig familj för uppdraget, innan de till sist hittade en 
familj som antog uppdraget och som både vårdnadshavare och kund 
godtog. 

Avslutade beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda
- Familjestöd. Beslutsdatum: 2019-06-05. Beslutet avslutades: 2019-

09-04. Beslutet avslutades då vårdnadshavare inte längre ville ha 
insatsen.

 
Beslutsunderlag 

 Beslut utskottet barn och ungdom § 2020/53
 Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till
 Kvalitet och strategisk utveckling.
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§ 60
Dnr 2019/508     

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2019 – Utskottet 
arbete och omsorg 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2019.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2019 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.

De respektive beslut enligt LSS (avser samtliga LSS-beslut) och SoL (avser 
SoL-beslut för vuxna över 21 år) som av olika skäl har rapporterats till IVO 
för perioden 1 oktober till 31 december 2019, kvartal 4, är:

Ej verkställda beslut

- Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Beslutsdatum: 
2019-09-23. Kund har blivit erbjuden ett boende med inflytt den 1 
mars. Kund har dock inte svarat på erbjudandet och motivering 
pågår för att kund ska lämna ett svar.

- Korttidsvistelse för barn enligt LSS (stödfamilj). Beslutsdatum: 
2019-09-20. Familjehemskonsulenter arbetar aktivt med att rekrytera 
lämplig stödfamilj. De har annonserat utan framgång och ska nu 
göra en individinriktad annons.

- Korttidsvistelse för barn enligt LSS (stödfamilj). Beslutsdatum: 
2019-08-09. Det finns vissa svårigheter att planera in 
verkställigheten då det är svårt att få en kontakt med 
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vårdnadshavare. Dock har de bekräftat att de vill ha insatsen så det 
arbetas vidare med att initiera en kontakt.

- Korttidsvistelse för barn enligt LSS (stödfamilj). Beslutsdatum: 
2019-08-07. Familjehemskonsulenter arbetar aktivt med att rekrytera 
lämplig stödfamilj. De har annonserat utan framgång och ska nu 
göra en individinriktad annons.

- Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. Kund 
befinner sig på ett Hem för vård eller boende (HVB) som enligt 
biståndsbeslut ska vara verkställt fram till och med 2020-03-31. 
Därför kan inte beslutet om permanent bostad verkställas. En 
uppföljning av HVB-beslutet ska göras i februari. Planering pågår 
dock för att kund ska kunna flytta till en permanent bostad när det 
blir aktuellt att avsluta HVB-insatsen.

- Permanent bostad enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-05-27. Det finns 
inte i dagsläget en passande bostad att erbjuda kund men en aktiv 
planering pågår för att inflytt i en träningslägenhet ska kunna göras.

Verkställt beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt

- Ledsagare enligt SoL. Kund har haft insatsen sedan 2005 och valde 
själv att avsäga sig ledsagaren i april 2019. Det var till en början 
svårt för rekryteringsenheten att hitta en ny ledsagare och det 
behövde rapporteras till IVO men beslutet verkställdes sedermera i 
oktober 2019.

 Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet arbete och omsorg § 2020/18
 Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till
 Kvalitet och strategisk utveckling.
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§ 61
Dnr EDP 2019-2014     

Antagande av detaljplan DP 364 - Örbyhus centrum 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta ny detaljplan DP 364 – Örbyhus centrum, för fastigheterna Libbarbo 
1:36, 1:179, 1:192, 1:193 samt del av Libbarbo 8:1 m.fl., i enlighet med 
plan- och bygglagen 5 kap. 27 § (2010:900).

Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 2020/35
 Handläggarens tjänsteutlåtande (2020-02-07)
 Plankarta – Antagandehandling (2020-02-07)
 Planbeskrivning – Antagandehandling (2020-02-07)
 Granskningsutlåtande (2020-02-07)
 Samrådsredogörelse (2019-10-29)
 Behovsbedömning inkl. checklista (2018-02-23)
 Barnchecklista (2018-02-27)
 Fastighetsförteckning (2018-10-17, uppdaterad 2019-10-17)
 Geoteknisk utredning (2018-06-05)
 Miljöteknisk markundersökning (2018-07-05)

Beslutet skickas till
 Medborgarkansliet för expediering till sökande med flera
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§ 62
Dnr 2020/163     

Policy för naturvård i Tierps kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Policy för naturvård i Tierps kommun.

Sammanfattning av ärendet
Den nu gällande naturvårdspolicyn antogs år 2001 och då den snart är 20 år 
gammal behöver den uppdateras för att bli mer aktuell. Policyn har skickats 
på internremiss till kommunens berörda verksamheter samt till bolagen, då 
policyn gäller för såväl kommunen som kommunens bolag. Syftet med 
naturvårdspolicyn är att säkerställa att Tierps kommun har god tillgång till 
en rik och varierad natur med goda förutsättningar för friluftsliv och 
rekreation för alla. I samhällsutvecklingen ska hänsyn tas till naturens 
befintliga strukturer och genom ekologisk kompensation ska grönblå 
infrastruktur och ekosystemtjänster stärkas. Den biologiska mångfalden ska 
bevaras och utvecklas och kommunens natur- och grönområden samt 
naturresurser ska förvaltas med fokus på långsiktig hållbarhet. Dokument 
om Alnarpsmodellen och tätortsnära natur är bilagda till tjänsteutlåtandet.

Beslutsmotivering 
Naturvårdspolicyn behövs för att vägleda kommunens beslut kopplade till 
natur, grönområden, skog och tätortsnära friluftsliv. Policyn bidrar även till 
att uppnå regeringens miljökvalitetsmål samt FN:s globala mål enligt 
Agenda 2030. Den gamla naturvårdspolicyn behöver aktualiseras och 
moderniseras. 

Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 2020/36
 Handläggarens tjänsteutlåtande med bilagor
 Policy för naturvård i Tierps kommun

Beslutet skickas till
 Chef Tillväxt och samhällsbyggnad
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§ 63
Dnr 2018/282     

Revidering av Avfallsplan 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Avfallsplan med följande revideringar:

- Huvudansvar för punkt ”Genomförande av de åtgärder som krävs för 
att nyttiggöra näringen från små avloppsanläggningar.” ändras till 
TEMAB.

- Medverkande ändras till Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad och 
Chef Miljö- och hälsoskydd, samt

att därmed upphäva tidigare beslut i kommunfullmäktige § 88/2018.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2018 om att anta 
nuvarande avfallsplan för Tierps kommun. 

Avfallsplanens syfte är i stora drag att ge en samlad bild av den nuvarande 
avfallshanteringen, ange mål och aktiviteter med utgångspunkt i lokala 
behov, nationella/regionala/lokala mål samt gällande lagstiftning. Miljö- och 
hälsa har i enlighet med planen tagit fram en utredning om hur näringen från 
små avloppsanläggningar på bästa sätt kan komma till nytta.

Chef Miljö- och hälsa står även som huvudansvarig för målet som tar vid 
efter denna utredning. Detta mål är genomförande av de åtgärder som krävs 
för att nyttiggöra näringen från små avloppsanläggningar. 

Beslutsmotivering 
Miljö- och hälsoskyddsenheten har stått som ansvariga och även tagit fram 
en utredning av hur näringen i små avloppsanläggningar på bästa sätt kan 
komma till nytta. Nu går utredningen in i nästa fas med praktiska åtgärder 
om att nyttiggöra näringen från små avloppsanläggningar. 

TEMAB ansvarar för den praktiska hanteraringen avfallet i Tierps kommun 
och bedöms också bäst lämpade att avgöra vad som är praktiskt möjligt 
utifrån bolagets praktiska och ekonomiska förutsättningar. Det är också 
olämpligt att en tillsynsmyndighet är huvudansvarig för hur en 
avfallshantering ska bedriva sin verksamhet. Däremot kan Miljö- och 
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hälsoskyddsenheten fylla en viktig funktion som medverkande med kunskap 
om bland annat tillståndsärenden för enskilda avlopp.

Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 2020/37
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Avfallsplan 

Beslutet skickas till
 Chef Tillväxt och samhällsbyggnad
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§ 64
Dnr 2020/271     

Årsredovisning 2019  Räddningsnämnden Gemensam nämnd 
för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att lägga Årsredovisning 2019 Räddningsnämnden Gemensam nämnd för 
Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen är den gemensamma räddningsnämndens avrapportering 
till kommunstyrelserna/kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och 
Östhammars kommuner. Det positiva resultatet är 0,9 procent av budgeten. 
Främsta orsaken till det positiva resultatet är att nämnden fått utökat 
kommunbidrag för ökning av deltidsorganisationen och för ökade 
lokalhyreskostnader för nya brandstationer. Under året har nämnden inte 
haft motsvarande kostnader på grund av att utökning av 
deltidsorganisationen  planeras till 2020 och att de ökade 
lokalhyreskostnaderna inte varit under hela 2019 på grund av inflyttningar 
under vår och sommar.

Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut
 Protokollsutdrag från Räddningsnämnden sammanträde 20200212
 Årsredovisning 2019 Räddningsnämnden Gemensam nämnd för 

Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner
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§ 65
Dnr 2020/183     

Årsredovisning och verksamheternas verksamhetsberättelser 
2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisningen för 2019.

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning och bokslut har upprättats för år 2019. 
Förvaltningsberättelsen är kommunstyrelsens översikt och analys av de 
olika verksamhetsområdena inklusive de kommunala bolagen, och lämnas 
till kommunfullmäktige för godkännande. Verksamhetsberättelserna ska 
kompletteras med utbildningsverksamheternas verksamhetsberättelser.

Protokollsanteckning 
Jonas Nyberg (S) lämnar följande protokollsanteckning:

”Under hösten 2019 i samband med en prognos mot budget uppkom en stor 
skillnad med anledning av att komponentavskrivningar fick en stor effekt 
både på balansräkningen – 55 mnkr, och en resultateffekt på drygt 11 mnkr. 
Detta kvarstår i bokslutet för 2019.

Jag vill säkerställa att detta hanteras på ett korrekt sätt, med anledning av 
detta inväntar jag revisionens rapport av årsredovisningen.”

Beslutsunderlag
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Årsredovisning 2019 Tierps kommun - Del 1
 Årsredovisning 2019 Tierps kommun - Del 2
 Årsredovisning 2019 AB Tierpsbyggen
 Årsredovisning 2019 Tierps kommunfastigheter AB

Beslut skickas till 
 Ekonomichef
 Chef kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 66
Dnr 2020/319     

Försäljning av Söderfors bad och camping 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att sälja Söderfors Bad & Camping, del av Jörsön 1:200, till anbudsgivare 
Christer Skogsberg enligt bifogat anbud och avsiktsförklaring.

Reservation 
Jonas Nyberg (S), Gunnar Jansson (S), Erica Aspgren Wallin (S), Linda 
Friberg (S), Barbro Wiklund (S) och Alexander Karlsson (V) reserverar sig 
skriftligt till förmån för eget yrkande /Bilaga/.

Sammanfattning av ärendet
Tierps kommun försäljer del av fastigheten Tierp Jörsön 1:200, Söderfors 
Bad & Camping, med hänvisning till ”Plan för Tierps kommuns ekonomi 
och verksamhet 2019-2021” beslutad av KF § 141.2018.

Barnrättskonsekvenser
Anbudsgivaren önskar höja besöksantalet under öppettiden, och skapa 
aktiviteter som bl a vattengympa, kostnadsfri simskola för barn, vattenpolo 
mm. Dessa aktiviteter kommer att generera ett mervärde för barn.

Beslutsmotivering 
Fastigheten har marknadsförts på den öppna marknaden under tiden 24/2 
t o m 13/3 2020. Fyra anbud inkom på fastigheten. Budgivare Christer 
Skogsberg med ett bud på 500 tkr, bedömdes då vara den mest lämplige 
köparen. Christer ämnar fortsätta verksamheten som den är idag, och 
utveckla verksamheten för camping med extra säsongsplatser och även 
camping vintertid. Utöver detta är hans tanke att flytta delar av sin 
verksamhet till Söderfors. Christers avsikt är att etablera ett samarbete med 
befintliga aktörer på orten. Hans tanke är att börja driva verksamheten från 
sommaren 2020.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Försäljningen genererar en intäkt på 500 tkr. Bokförda värden hos 
kommunen är 163 tkr för byggnader och mark och bokförda värden hos 
TKAB är 665 tkr. Om kommunen ersätter TKAB för åtgärder som TKAB 
har utfört på fastigheten bör detta ses som en icke momspliktig ersättning 
för vad som utgör fastighet. Under vissa förutsättningar kan dock TKAB:s 
överlåtelse av ”investeringsvara” innebära en skyldighet för TKAB att 
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återbetala en andel av tidigare avdragen moms. TKAB:s överlåtelse av 
investeringsvara kan uppkomma beroende på investeringarnas storlek och 
omfattning. Försäljningen innebär en förlust på ca 328 tkr som belastar vht 
2630 hos ansvar 13103. Försäljningen innebär att årliga driftskostnader som 
har uppgått till 1,6 mkr nu upphör. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tilläggsyrkande 
Jonas Nyberg (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta 

att uppdra till kommundirektören att innan försäljningen avslutas skriva ett 
flerårigt avtal med köparen av Söderfors Camping för att säkerställa att 
badet kan hålla öppet även fortsättningsvis. Detta för att möjliggöra att 
förskola och skola kan ha simundervisning tillgängligt. Badet ska ha en 
öppettid som är likvärdig med andra bad i kommunen.

Avslag
Sara Sjödal (C) yrkar avslag till Jonas Nybergs (S) tilläggsyrkande. 

Bifall
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till Jonas Nybergs (S) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 

Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Jonas Nybergs (S) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag.

Jonas Nybergs (S) begär omröstning.

Beslutsgång omröstning 
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. 

Följande omröstningsproposition godkänns: 
 Den som vill bifalla huvudförslaget röstar nej.
 Den som vill bifalla Jonas Nybergs (S) tilläggsyrkande röstar ja.

Resultat:
Ja - 6 röster
Nej - 9 röster 
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Omröstning verkställs och kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag. (Omröstningsprotokoll/bilaga/)

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Anbud samt avsiktsförklaring
 Köpekontrakt med bilagor
 Namninsamling – NEJ till försäljning av Söderfors Bad & Camping

Beslutet skickas till
 Kommundirektör
 Chef Medborgarservice
 Verksamhetschef Kultur & fritid
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad
 Chef Förvaltning och Genomförande
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§ 67
Dnr 2020/323     

Åtgärder för att mildra effekterna för det lokala näringslivet med 
anledning av coronaviruset 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för perioden 1 januari – 30 september 2020

att korta betaltiden till leverantörer för att bidra till att stärka företagens 
likviditet,

att förlänga tidsfristen för att betala utställda fakturor från kommunen till 30 
november,

att vara generös med att bevilja ytterligare anstånd med betalning av 
utställda fakturor vid behov,

att skjuta upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioritera 
verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden,

att underlätta för butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet 
på gator och torg,

att uppmana de kommunala bolagen att agera enligt ovanstående i den mån 
de berörs och fatta likalydande beslut,

att uppdra till kommundirektören att återkomma till kommunstyrelsen om 
åtgärderna bedöms behöva förlängas eller om andra liknande åtgärder 
behöver vidtas för att mildra de ekonomiska effekterna för enskilda, 
organisationer och företag i Tierps kommun och utreda konsekvenserna av 
att reducera avgifter till 0 kr avseende arrende/hyror för uteserveringar, 
tillståndsgivning gällande alkohol, tobak, folköl, receptfria läkemedel, 
livsmedelstillsyn och miljötillsyn under samma period.

Sammanfattning av ärendet
Många näringar har vittnat om stora konsekvenser för verksamheten mot 
bakgrund av spridningen av coronaviruset. Påverkan har på kort tid varit 
drastisk. För att mildra effekterna för de drabbade har ett antal områden 
identifierats där Tierps kommun kan bidra till lättnad.
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Barnrättskonsekvenser
Direkta barnkonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet annat än indirekt.

Beslutsmotivering 
Företagens överlevnad är av stor vikt för Tierps kommuns invånare. Dels 
för att de bidrar till sysselsättning dels för att det ger invånarna tillgång till 
service i närområdet.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
De ekonomiska konsekvenserna av att senarelägga inbetalningarna går i 
nuläget inte att bedöma. 

Beslutsunderlag 
  Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
 Ekonomienheten
 Ekonomichefen
 Kommundirektören
 Verksamhetschef medborgarservice
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