
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-04-28

Tid och plats 28 april 2020, kl. 13:00 – 13:40 i Kommunhuset, A-salen, Tierp

Paragrafer 68-89

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2020-05-04 Anslaget tas ner: 2020-05-26

Protokollets förvaringsplats Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Utses att justera Jonas Nyberg

Beslutande 
Ledamöter Sara Sjödal (C), Ordförande 

Lars-Göran Birkehorn-Karlsen (M), 
1:e vice ordförande
Lotta Carlberg (C)
Åsa Sikberg (M)
Ann-Kristin Ringefors (KD)
Alfred Mujambere (L)

Jonas Nyberg (S), 2:e vice ordförande
Linda Friberg (S)
Joakim Larsson (SD)
Jonhas Åker (SD)

Beslutande ersättare Jenny Lundström (MP)
 

Gunnar Jansson (S)
Barbro Wiklund (S) §§ 68-70, 72-89
Christina Holmström (S)
Annie Pettersson (V)

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän och övriga Randi Graungaard, kommundirektör
Evelina Håkansson, sekreterare 
Per Angemo, utbildningschef §§ 69-70

Underskrifter

Sekreterare

Evelina Håkansson

Ordförande

Sara Sjödal

Justerande 

Jonas Nyberg
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Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

Innehållsförteckning 

Paragraf Rubrik Dnr

Upprop

Val av justerare - Jonas Nyberg 

§ 69 Godkännande av föredragningslistan 2020/42

§ 70 Presentation av Per Angemo, 
Utbildningschef

§ 71 Vårdnadsöverflytt enligt 6 kap. 7 § 
föräldrabalken

§ 72 Byggsanktionsavgift för olovlig 
installation av eldstad

§ 73 Ombudgeteringar 2019/783

§ 68 Köpekontrakt för Siggbo 
Handelsområde

2019/993

§ 74 Inga garanterade hemtjänstinsatser vid 
tillfällig vistelse i Tierps kommun

2020/366

§ 75 Svar på remiss - En begriplig och trygg 
sjukförsäkring SOU 2020:6, dnr 
S2020/00536/SF

2020/172

§ 76 Yttrande på samrådsförslag till 
fördjupad översiktsplan för de sydöstra 
stadsdelarna inklusive Bergsbrunna, 
Uppsala kommun

2020/260

§ 77 Svar på revisionsrapport - Granskning 
av kommunstyrelsens ekonomistyrning

2020/216

§ 78 Val av representant till Inera ABs 
ägarråd och årsstämma

2020/25

§ 79 Bemyndigande att underteckna 
handlingar

2020/353

§ 80 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning

2020/49
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§ 81 Återrapportering av organiserade 
företagsbesök

2020/50

§ 82 Redovisning av protokoll 2020/44

§ 83 Redovisning av delegationsbeslut 2020/103

§ 84 Redovisning av inkomna beslut och 
skrivelser

2020/122

§ 85 Revidering av Arbetsordning för 
kommunfullmäktige och beredningar

2020/345

§ 86 Revidering av Reglemente för 
kommunstyrelsen

2020/343

§ 87 Revidering av Reglemente för 
valnämnden

2020/358

§ 88 Revidering av Reglemente för 
jävsnämnden

2020/357

§ 89 Utökad borgensram för Tierps Energi & 
Miljö AB

2020/380
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§ 69
Dnr 2020/42   

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan med följande noteringar: 

- Ärende 8 Köpekontrakt för Siggbo Handelsområde direktjusteras.
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§ 70

Presentation av Per Angemo, Utbildningschef 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Per Angemo, ny utbildningschef presenterar sig själv.

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-04-28

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign

§ 73
Dnr 2019/783   

Ombudgeteringar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna föreslagna ombudgeteringar som netto förbättrar resultatet 
med 5,8 mnkr.

Sammanfattning av ärendet
Efter att budgeten beslutats har verksamhetsöverflytt skett vilka föranleder 
behov av ombudgetering. I samband med budgetbeslutet kunde inte heller 
konsekvenserna av införandet av komponentavskrivning beräknas. 
Besparingen på driften av Söderforsbadet har gjorts två gångar, därför läggs 
en del tillbaka till Kultur och fritid.

Ansvar Verksamhet Konto Belopp Kommentar
13103 2000 86200 15 635 810 

kr
Minskade 
kapitalkostnader

12102 0101 2 735 410 
kr

Flytt av 
kommunikation

10105 0101 2 735 410 
kr

Flytt av 
kommunikation

12102 0102 1 677 700 
kr

Flytt av 
kommunikation

10105 0102 1 677 700 
kr

Flytt av 
kommunikation

12102 0800 396 510 kr Till KoF, 
lokalbokning

46701 0800 396 510 kr Från MBS
19501 9100 27 867 000 

kr  
Minskade 
kapitalintäkter

19501 9600 18 532 000 
kr

Minskade 
avskrivningar

46202 4210 1 300 000 
kr

Utökad ram 
Söderforsbadet

Nettoförändring 
av resultatet

5 000 810 
kr

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

Beslutsmotivering 
För att få en överenstämmelse i budgeten kontra den verksamhet som 
bedrivs behöver dessa ombudgeteringar göras.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Tack vare sänkta kapitalkostnader förbättras kommunens resultat med 
5 000 810 kr.

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
 Ekonomienheten
 Chef Medborgarservice
 Kommunikationschef 
 Kultur och Fritidschef 
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§ 74
Dnr 2020/366   

Inga garanterade hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i Tierps 
kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppmärksamma Sveriges övriga kommuner på att personer med tillfällig 
vistelse i Tierps kommun inte kommer kunna garanteras hemtjänstinsatser i 
Tierps kommun under coronavirusets aktiva fas.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 2a kapitlet 6§ socialtjänstlagen är en kommun där en enskild vistas 
tillfälligt skyldig att på begäran verkställa bosättningskommunens beslut om 
bistånd. Bestämmelsen är i grunde, och under normala omständigheter, en 
positiv rättighet till rörlighet inom Sverige även för personer som har behov 
av bistånd.

Tierps kommun har varje år ett antal besökare med behov av hemtjänst från 
andra kommuner som önskar att spendera tid, framförallt under sommaren, i 
kommunen. Vanliga år fungerar detta bra, men innebär naturligtvis extra 
press på hemtjänsten i Tierps kommun att klara tillströmningen av tillfälliga 
äldre besökare som är i behov av hemtjänst. I år, när coronaviruset (covid-
19) sprider sig ut över världen, är dock inget vanligt år.

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

Beslutsmotivering 
Tierps kommuns bedömning är att det under coronavirusets aktiva fas inte 
kommer finnas tillgång till personal för att ge hemtjänst till tillfälliga 
besökare i kommunen. Vi behöver prioritera de personer som är 
folkbokförda i vår kommun. Tierps kommun vill även uppmärksamma 
Folkhälsomyndighetens uppmaning om att undvika icke nödvändiga resor i 
syfte att minska riskerna för smittspridning.

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 27/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
 Verksamhetschef Vård och omsorg
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§ 75
Dnr 2020/172   

Svar på remiss - En begriplig och trygg sjukförsäkring SOU 
2020:6, dnr S2020/00536/SF 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta remissvaret som sitt eget och skicka det till Socialdepartementet.

Sammanfattning av ärendet
Tierps kommun är en av remissinstanserna till delbetänkande av 
utredningen ”En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för 
rehabilitering”. 

Tierps kommun instämmer i de förslag till författningsändringar som 
lämnats. Kommunen ser även positivt på den tillämpning av begreppet 
”normalt förekommande arbete” i sjukförsäkringen som beskrivs i 
utredningen. 

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens förhandlingsdelegation § 13/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remissvar till En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för 

rehabilitering" (SOU 2020:6)
 Missiv och Remiss - En begriplig och trygg sjukförsäkring SOU 

2020:6, dnr S2020/00536/SF

Beslutet skickas till
 HR-chef
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§ 76
Dnr 2020/260   

Yttrande på samrådsförslag till fördjupad översiktsplan för de 
sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna, Uppsala kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att anta yttrandet som sitt eget och skicka det till Uppsala kommun. 

Sammanfattning av ärendet
Uppsala kommun arbetar med framtagandet av en ny fördjupad 
översiktsplan. Förslaget till fördjupad översiktsplan hålls utställd för 
allmänhet, myndigheter och grannkommuner att inkomma med synpunkter 
på förslaget till ny översiktsplan.

Tierps kommun bedöms inte påverkas på något negativt vis av förslaget till 
översiktsplan.

Beslutsunderlag 
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 53/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Yttrande på samrådsförslag till fördjupad översiktsplan för de 

sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna, Uppsala kommun
 Samrådshandlingar för förslag till fördjupad översiktsplan för de 

sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna

Beslutet skickas till
 Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen
 Kommunarkitekt
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§ 77
Dnr 2020/216   

Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens 
ekonomistyrning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta svar på revisionsrapport avseende granskning av kommunstyrelsens 
ekonomistyrning som sitt eget och skicka det till kommunrevisionen.

Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tierps kommun 
genomfört en granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning.

Syftet med granskningen har varit att besvara huruvida kommunstyrelsen 
har en tillräckligt väl fungerande ekonomistyrning. Tierps kommun svarar 
nu på granskningen.

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

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga negativa ekonomiska konsekvenser förväntas med anledning av detta. 
Däremot förväntas en bättre och mera adekvat ekonomistyrning när översyn 
av styrdokument och processer har genomförts.

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 24/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Svar på Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens 

ekonomistyrning
 Revisorernas utlåtande - Granskning av kommunstyrelsens 

ekonomistyrning
 Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens 

ekonomistyrning

Beslutet skickas till
 Kommunrevisorerna
 Kommundirektör
 Ekonomichef
 Huvudregistrator
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§ 78
Dnr 2020/25   

Val av representant till Inera ABs ägarråd och årsstämma 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att som representant till Inera ABs ägarråd och årsstämma,utse 
kommunstyrelsens ordförande, 

att till förste ersättare till Inera ABs ägarråd och årsstämma utse 
kommunstyrelsens 1e vice ordförande, 

att till andre ersättare till Inera ABs ägarråd och årsstämma utse 
kommunstyrelsens 2e vice ordförande.

Sammanfattning av ärendet
Tierps kommun har sedan 2017 varit delägare i Inera AB. Inera samordnar, 
tillhandahåller och utvecklar sektorsspecifik samverkansarkitektur, 
infrastruktur, tjänster och lösningar till kommuner och regioner. Inera 
erbjuder kompetens inom arkitektur, interoperabilitet, standarder, 
informationssäkerhet och juridik, som skapar förutsättningar för digital 
samverkan och stödjer verksamhetsutveckling i regioner och kommuner.

Ägarrådet träffas/har möte en gång per år och tar då beslut kring strategiska, 
ekonomiska och viktiga övergripande frågor för bolaget. Vid ägarrådet ska 
alla ägare representeras. Det är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, 
som sköter Ineras ägarråd.

Årsstämman äger också rum en gång per år. Alla ägare har förbundit sig, 
enligt aktieägaravtalet, att vid stämman rösta i enlighet med de beslut som 
tagits vid ägarrådet. Vid årsstämman inbjuds alla ägare att närvara.

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut

Beslutet skickas till
 Inera
 Sekretariatet
 Berörda ledamöter
 Lönecentrum 
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§ 79
Dnr 2020/353   

Bemyndigande att underteckna handlingar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att utse nedanstående personer och ersättare för dessa med bemyndigande 
att underteckna handlingar enligt nedan,

att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 162/2019 upphör att gälla.

Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar 
som krävs för verkställighet av kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Lars-Göran 
Birkehorn Karlsen i förening med kommundirektör Randi Graungaard eller 
ekonomichef Veikko Niemi.

Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar 
inom verksamhetsområdena som krävs för verkställighet av 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Lars-Göran 
Birkehorn Karlsen i förening med kommundirektör Randi Graungaard, chef 
Medborgarservice Lars Ingeberg, för verksamhetsområde samhällsbyggnad 
chef samhällsbyggnadsenheten Thomas Kihlström.

Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar 
inom respektive blocks/enhets verksamhetsområde som krävs för 
verkställighet av beslut och uppdrag, inklusive budget/verksamhetsplan 
och ledningskontrakt.
Kommundirektör Randi Graungaard
Chef Medborgarservice Lars Ingeberg
Personalchef Eva Berggård Nygren
Verksamhetschef utbildning Per Angemo
Verksamhetschef vård- och omsorg Helena Carlsson
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg Mikael Sjöberg 
Verksamhetschef kultur- och fritid Håkan Bergström
Ekonomichef Veikko Niemi 
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Undertecknande av lånehandlingar, borgensåtaganden och skuldebrev
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Lars-Göran 
Birkehorn Karlsen i förening med kommundirektör Randi Graungaard eller 
ekonomichef Veikko Niemi eller redovisningschef Tony Borselius.

Undertecknande av kollektivavtal
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Lars-Göran 
Birkehorn Karlsen i förening med kommundirektör Randi Graungaard eller 
personalchef Eva Berggård Nygren.

Undertecknande av pensionsbrev
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Lars-Göran 
Birkehorn Karlsen i förening med personalchef Eva Berggård Nygren eller 
personalassistent Pia Andersson.

Undertecknande av beställningsskrivelser och eventuella kontrakt samt 
övriga ärenden enligt beslut om upphandling av kommunstyrelsens 
arbetsutskott
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Lars-Göran 
Birkehorn Karlsen i förening med upphandlingschef Ulf Sandell eller 
kommun- och upphandlingsjurist Jenny Ljungvall Cardoso eller chef 
Medborgarservice Lars Ingeberg.

Undertecknande av externa hyresavtal
Kommundirektör Randi Graungaard eller ekonomichef Veikko Niemi. 
Med externa hyresavtal avses hyresvärdar utanför kommunkoncernen. 
Behovet och avtalsförslaget ska först stämmas av med fastighetsägaren.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av förändringar på tjänster i kommunens verksamhet 
revideras vilka som har bemyndigande att underteckna handlingar.

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 25/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
 Kommundirektör
 Verksamhetschef Utbildning
 Verksamhetschef IFO
 Verksamhetschef kultur och fritid
 Ekonomienheten
 Upphandlingsenheten
 Fastighetssamordnaren
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§ 80
Dnr 2020/49   

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt
föreliggande förslag,

att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 19 maj 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 § 26/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Förslag till ändringar i delegationsordningen

Beslutet skickas till
 Sekretariatet
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§ 81
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.

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

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Sammanställning av organiserade företagsbesök
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§ 82
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 16 april 2020

Utskottet arbete och omsorg
Sammanträde 30 mars 2020

Utskottet barn och ungdom
Sammanträde 23 mars 2020
Sammanträde 31 mars 2020

Utskottet samhällsbyggnad 
Sammanträde 31 mars 2020

Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation
Sammanträde 16 april 2020

Tierps kommunfastigheter AB
Sammanträde 14 februari 2020
Sammanträde 13 mars 2020

AB Tierpsbyggen 
Sammanträde 14 februari 2020
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§ 83
Dnr 2020/103   

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 2020.1467 Period 2020-02-01 - 2020-02-29
Handlingsid: KS 2020.1525 Period 2020-03-01 – 2020-03-31
Handlingsid: KS 2020.1526 Period 2020-03-01 – 2020-03-31
Handlingsid: KS 2020.1552 Period 2020-03-01 - 2020-03-31

Bostadsanpassningsbidrag
Handlingsid: KS 2020.1466 Period: Lista 3

Bygglov
Handlingsid: KS 2020.1573 Period: 2020-03-10 - 2020-04-15

Miljö- och hälsoskydd
Handlingsid: KS 2020.1576 Period: 2020-03-10 - 2020-04-15

Fastställande av faderskap
Handlingsid: KS 2020.1572 Period: 2020-03-11 - 2020-03-31
Handlingsid: KS 2020.1571 Period: 2020-04-01 - 2020-04-02

Parkeringstillstånd
Handlingsid: KS 2020.1509 Period: 2020-03-10 - 2020-04-08
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Dödsboanmälan
Handlingsid:2020.1554 Period 2020-04-06 - 2020-04-06

Individ- och familjeomsorg
Handlingsid: 2020.1527 Period 2020-03-01 – 2020-03-31

Skolskjuts
Handlingsid: 2020.1560 Period 2020-03-11 – 2020-04-14
Handlingsid: 2020.1559 Period 2020-03-11 – 2020-04-14

Färdtjänst
Handlingsid:2020.1245 Period 2020-01-24 - 2020-03-19
Handlingsid:2020.1244 Period 2019-11-13 - 2020-01-24
Handlingsid:2020.1551 Period 2020-03-19 - 2020-04-09

Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution Handlingsid:
KS 2020.1794 Period: Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 28
april 2020, lista 3/2020

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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§ 84
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.

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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§ 85
Dnr 2020/345   

Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige och 
beredningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa revideringar i Arbetsordning för kommunfullmäktige och 
beredningar i enlighet med föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Till följd av pågående smittspridning av Coronaviruset Covid 19, är det 
nödvändigt att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning för att 
möjliggöra distansdeltagande på kommunfullmäktiges sammanträden. Om 
det av särskilda skäl finns behov av att delta i ett sammanträde på distans får 
kommunfullmäktige tillåta detta. 

Kommunallagens (KL) 5 kap. 16 § föreskriver att ledamöter får delta i 
fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. 
Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid 
samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och 
delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara 
närvarande vid fullmäktiges sammanträde. Fullmäktige kan också besluta i 
vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på 
distans (KL 6 kap. 24 §).

I Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar har följande 
avsnitt lagts till (utifrån förslag från SKR)

Deltagande på distans

10 § Fullmäktige och dess beredningar får, om det finns särskilda skäl, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Ordförande avgör om 
det finns särskilda skäl. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Möjligheten att delta på 
distans ska tillämpas restriktivt.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar före 
sammanträdet ansöka om det till kommunens sekretariat. Ordföranden 
avgör om närvaro får ske på distans.
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51 § Fullmäktiges beredningar får om särskilda skäl föreligger, sammanträda 
med ledamöter deltagande på distans i enlighet med 10 § i denna 
arbetsordning.

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

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 28/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar 

Beslutet skickas till
 Sekretariatet 
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§ 86
Dnr 2020/343   

Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa revideringar i Reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med 
föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Till följd av pågående smittspridning av Coronaviruset Covid 19, är det 
nödvändigt att revidera kommunstyrelsens reglemente för att möjliggöra 
distansdeltagande på kommunstyrelsens sammanträden. 

Om det av särskilda skäl finns behov av att delta i ett sammanträde på 
distans får kommunfullmäktige tillåta detta. Fullmäktige får besluta om i 
vilken utsträckning deltagande på distans i nämnd- och 
styrelsesammanträden får ske, enligt 6 kap. 24 § KL. Deltagandet ska i 
sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor 
på motsvarande sätt som anges i 5 kap. 16 § KL. 

I Reglemente för kommunstyrelsen har följande avsnitt lagts till (utifrån 
förslag från SKR)

Deltagande på distans 

24 § Kommunstyrelsen och dess utskott får, om det finns särskilda skäl, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt 
att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen (varje 
lokal där sammanträdet hålls) ska vara utformad så att inte obehöriga kan ta 
del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Möjligheten att delta på 
distans ska tillämpas restriktivt.

Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. Ledamot som önskar delta på 
distans ska senast 10 dagar före sammanträde anmäla det till kommunens 
sekretariat. 
Ärenden som innebär myndighetsutövning mot personer och som regelmässigt 
omfattas av sekretess får som huvudregel inte avhandlas under 
distanssammanträden. Ordföranden får kalla till ett sammanträde på distans 
om det på grund av särskilda skäl inte är möjligt att sammankalla till ett 
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beslutsmässigt fysiskt sammanträde och om det är av synnerlig vikt att det tas 
beslut i ärendet. Sammanträdet ska begränsas till enbart besluten. För att 
identifiera vilka ärenden som avhandlas, men säkerställa en anonymisering av 
de sekretessbelagda individuppgifterna får ordföranden endast läsa upp 
ärendets nummer på föredragningslistan samt initialer. Inställelser kan inte 
äga rum.  

45 § Utskotten får om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
deltagande på distans i enlighet med 24 § i detta reglemente.

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

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 29/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Reglemente för kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till
 Sekretariatet 
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§ 87
Dnr 2020/358   

Revidering av Reglemente för valnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa revideringar i Reglemente för valnämnden i enlighet med 
föreliggande förslag. 

Sammanfattning av ärendet
Till följd av pågående smittspridning av Coronaviruset Covid 19, är det 
nödvändigt att revidera valnämndens reglemente för att möjliggöra 
distansdeltagande på sammanträden. 

Om det av särskilda skäl finns behov av att delta i ett sammanträde på 
distans får kommunfullmäktige tillåta detta. Fullmäktige får besluta om i 
vilken utsträckning deltagande på distans i nämnd- och 
styrelsesammanträden får ske, enligt 6 kap. 24 § KL. Deltagandet ska i 
sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor 
på motsvarande sätt som anges i 5 kap. 16 § KL. 

I Reglemente för valnämnden har följande avsnitt lagts till (utifrån förslag 
från SKR)

Deltagande på distans 

8 § Valnämnden får, om det finns särskilda skäl, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Lokalen (varje lokal varifrån sammanträdet 
hålls) ska vara utformad så att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Möjligheten att delta på distans ska 
tillämpas restriktivt.

Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. Ledamot som önskar delta på 
distans ska senast 10 dagar före sammanträde anmäla det till kommunens 
sekretariat. 

Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.
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Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 30/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Reglemente för valnämnden 

Beslutet skickas till
 Sekretariatet 
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§ 88
Dnr 2020/357   

Revidering av Reglemente för jävsnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa revideringar i Reglemente för jävsnämnden i enlighet med 
föreliggande förslag. 

Sammanfattning av ärendet
Till följd av pågående smittspridning av Coronaviruset Covid 19, är det 
nödvändigt att revidera jävsnämndens reglemente för att möjliggöra 
distansdeltagande på sammanträden. 

Om det av särskilda skäl finns behov av att delta i ett sammanträde på 
distans får kommunfullmäktige tillåta detta. Fullmäktige får besluta om i 
vilken utsträckning deltagande på distans i nämnd- och 
styrelsesammanträden får ske, enligt 6 kap. 24 § KL. Deltagandet ska i 
sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor 
på motsvarande sätt som anges i 5 kap. 16 § KL. 

I Reglemente för jävsnämnden har följande avsnitt lagts till (utifrån förslag 
från SKR)

Deltagande på distans 

8 § Jävsnämnden får, om det finns särskilda skäl, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Lokalen (varje lokal där sammanträdet 
hålls) ska vara utformade så att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Möjligheten att delta på distans ska 
tillämpas restriktivt.

Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. Ledamot som önskar delta på 
distans ska senast 10 dagar före sammanträde anmäla det till kommunens 
sekretariat. 

Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.
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Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 31/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Reglemente för jävsnämnden 

Beslutet skickas till
 Sekretariatet 
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§ 89
Dnr 2020/380   

Utökad borgensram för Tierps Energi & Miljö AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna Tierps Energi & Miljö ABs hemställan om att höja 
borgensramen från 350 000 000 kr till 390 000 000 kr, samt

att den nya borgensramen ska gälla från 12 maj 2020 till och med 31 
december 2020.

Sammanfattning av ärendet
Tierps Energi & Miljö AB hemställer om utökad borgensram.
För närvarande har vi beviljat följande ramar;
Tierps Energi & Miljö AB 350 000 000 kr
AB Tierpsbyggen 1 000 000 000 kr 
Tierps Fjärrvärme AB 110 000 000 kr
Tierps Kommunfastigheter AB 600 000 000 kr
Totalt 2 060 000 000 kr

Den totala borgensramen kommer alltså att stiga till 2 100 000 000 kr.

Det motsvarar knappt en 2 %-ig ökning av ramen.

Beslutsmotivering 
För att kunna fortsätta att investera i sina anläggningar så behöver ramen 
utökas. I framtiden så behövs en bättre samordning av alla 
borgensåtaganden.

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

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
För Tierps Energi & Miljö AB medför en utökad ram möjligheter till ökad 
upplåning som i sin tur medför ökade räntekostnader. För kommunens del 
medför ökad upplåning en ökning av borgensintäkten från Tierps Energi & 
Miljö AB.
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Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Styrelseprotokoll TEMAB 2020-04-14
 Bilaga 7 - Missiv utökat borgensåtagande

Beslutet skickas till 
 Tierps Energi & Miljö AB
 Ekonomienheten, Tierps kommun
 Ekonomichef
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