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Tid och plats  25 oktober 2022, kl.13:00 – 16:40 ajournering 14:15-14:20, 15:30-
15:35 i Stora och lilla A-salen, Tierp 

Paragrafer § 202 - § 238 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-10-28 Anslaget tas ner: 2022-11-19 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Viktoria Söderling 
 

Beslutande   
 

Ledamöter Sara Sjödal (C), Ordförande  
Lotta Carlberg (C) 
Ann-Kristin Ringefors (KD) 
Anders Hällbom (MP) 
Alfred Mujambere (L) 
 

Viktoria Söderling (S), 2:e vice 
ordförande 
Jonas Nyberg (S) 
Torgny Helgesson (S) 
Alexander Karlsson (V) 
Joakim Larsson (SD) 
 

 

Beslutande ersättare Sven Lokander (M) 
Erik Kolm (C) 

Christina Holmström (S) 
Marie-Louise Rindå (S) 
Maj-Louise Ljungmark (SD) 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Lars Svensk (KD) 
Jenny Lundström (MP) 
Sara Nordfors (L) §§ 238, 202, 204-
205, 222 

Matilda Svahn (S), §§ 238, 202, 
204-205 
Elisabeth Rosengren (V) 

 
 

   
Underskrifter 
 Sekreterare 
 
    Pontus Stålberg 

 
 
 Ordförande 
 
    Sara Sjödal 
 
 
 Justerande  
 
    Viktoria Söderling   
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Tjänstemän och övriga Pontus Stålberg, utskottssekreterare 
Annika Höök, utskottssekreterare 
Helena Carlsson, kommundirektör 
Veikko Niemi, ekonomichef, deltog digitalt 
Maria Wirström, administratör § 203 
Anna Sjöberg Sjödén, TEMAB §§238, 204 
Anders Norrström, ekonomichef, Tierpsbyggen §§238, 204 
Anne Eriksson, verksamhetschef Gemensam service §§238, 204-205 
Ulrika Stjerngren, verksamhetschef Vård och Omsorg §§238, 204-206, 221-
222 
Lars Ingeberg, verksamhetschef Medborgarservice §§238, 204-205 
Mikael Sjöberg, verksamhetschef Individ- och Familjeomsorg §§238, 204-
205 
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Upprop   
 
 Val av justerare – Viktoria Söderling, 

28 oktober kl. 13:00 
  

 
§ 202 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:66  
 
§ 203 Internkontroll av delegationsbeslut – 

slumpmässigt val av två 
delegationsbeslut 

KS/2022:81  

 
§ 204 Information från bolagens delårsrapport 

2022 
KS/2022:67  

 
§ 205 (KF) Delårsrapport 2022 KS/2022:863  
 
§ 206 Förslag på möjliga åtgärder för 

kostnadseffektiviseringar inför Budget 
2023 

KS/2022:794  

 
§ 207 Redovisning av Inkomna beslut och 

skrivelser 
KS/2022:73, 
KS/2012:211, 
KS/2012:212, 
KS/2014:417, 
KS/2012:214, 
KS/2012:617, 
KS/2013:350, 
KS/2013:411, 
KS/2013:364, 
KS/2015:904, 
KS/2018:322, 
KS/2018:595, 
KS/2018:864, 
KS/2022:542, 
KS/2019:320, 
KS/2022:594, 
KS/2022:755, 
KS/2021:892, 
KS/2022:1, 
KS/2022:786, 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-25 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

4 
 

KS/2021:177, 
KS/2022:440, 
KS/2022:866 

 
§ 208 Redovisning av inkomna beslut och 

skrivelser - Samhällsbyggnad 
KS/2022:73  

 
§ 209 Redovisning av delegationsbeslut KS/2022:81  
 
§ 210 Anmälan av ordförandebeslut - 

Komplettering till anmälan Lex Sarah 
KS/2022:68, 
KS/2022:718 

 

 
§ 211 Svar på remiss - Rapport Översyn av 

lokala säkerhetsnämnder 
KS/2022:688  

 
§ 212 Svar på remiss - Trafikverkets 

redovisning av regeringsuppdrag - 
Ökad nationell tillgång till 
kollektivtrafikens biljetter 

KS/2022:682  

 
§ 213 Svar på remiss av promemorian Elever i 

grundskolan, specialskolan, sameskolan 
och gymnasieskolan ska lättare få läsa i 
snabbare takt och på en högre nivå 

KS/2022:666  

 
§ 214 Sammanträdesdagar för 

kommunstyrelsen 2023 
KS/2022:84  

 
§ 215 Deltagande i projekt Fossilfritt 2030 KS/2022:783  
 
§ 216 Yttrande på förslag till ny översiktsplan 

för Östhammars kommun 
KS/2022:803  

 
§ 217 Planavtal för DP 368 - Stationsvägen Dnr  
 
§ 218 Sanktionsavgift livsmedel Dnr  
 
§ 219 Riktlinje för tilläggsbelopp för barn och 

elever i behov av extraordinärt stöd 
KS/2022:780  

 
§ 220 Riktlinje för rehabilitering inom 

kommunal primärvård i Tierps kommun 
KS/2022:750  

 
§ 221 Behovsanalys särskilt boende KS/2022:467, 

KS/2022:779 
 

 
§ 222 Handlingsplaner vård- och 

omsorgsboenden Tierps kommun 
KS/2022:707  
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§ 223 SEKRETESS Särskilt förordnad 
vårdnadshavare 

Dnr  

 
§ 224 (KF) Avstyckning av Skärplinge 1:77 

samt försäljning av mark för förskola 
KS/2022:621  

 
§ 225 (KF) Revidering av Reglemente för 

krisledningsnämnden 
KS/2022:824  

 
§ 226 (KF) Taxa för slamavgift 2023 KS/2022:817  
 
§ 227 (KF) Taxa för renhållning 2023 KS/2022:818  
 
§ 228 (KF) Taxa för offentlig kontroll av 

livsmedel och dricksvatten 2023 
KS/2022:830  

 
§ 229 (KF) Taxa för prövning och tillsyn 

enligt alkohollagen, lag om tobak och 
liknande produkter, lag om tobaksfria 
nikotinprodukter samt lag om handel 
med vissa receptfria läkemedel 2023 

KS/2022:831  

 
§ 230 (KF) Taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2023 

KS/2022:832  

 
§ 231 (KF) Plan- och bygglovtaxa, inklusive 

kart- och mättaxa 2023 
KS/2022:833  

 
§ 232 (KF) Skattesats 2023 KS/2022:862  
 
§ 233 (KF) Plan för Tierps kommuns ekonomi 

och verksamhet 2023-2025 
KS/2022:719  

 
§ 234 (KF) Redovisning av ej verkställda 

beslut kvartal 2 2022, BoU 
KS/2022:315  

 
§ 235 (KF) Redovisning av ej verkställda 

beslut kvartal 2 2022, AoO 
KS/2022:315  

 
§ 236 Svar på initiativärende, ”De som arbetar 

i daglig verksamhet är inte kunder!” 
KS/2022:778  

 
§ 237 (KF) Ekonomiska åtgärder baserade på 

tertial 2 
KS/2022:887  

 
§ 238 Ansökan om gottgörelse från 

Pensionsstiftelsen 
KS/2022:842  
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§ 202 
Dnr KS/2022:66  

Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ärendena behandlas i följande ordning för att underlätta tidschemat för 
föredragande handläggare: 
 
1 – Upprop 
2 – Val av justerare, Viktoria Söderling 28 oktober kl. 13:00 
3 – Godkännande av föredragningslistan 
39 – Ansökan om gottgörelse från Pensionsstiftelsen 
5 – Information från bolagens delårsrapport 2022 
6 – Delårsrapport 2022 
7 – Förslag på möjliga åtgärder för kostnadseffektiviseringar inför Budget 
2023 
22 – Behovsanalys särskilt boende 
23 – Handlingsplaner vård- och omsorgsboenden 
4 – Internkontroll av delegationsbeslut – slumpmässigt val av två 
delegationsbeslut 
8 – Redovisning av Inkomna beslut och skrivelser 
9 – Redovisning av inkomna beslut och skrivelser - Samhällsbyggnad 
10 – Redovisning av delegationsbeslut 
11 – Anmälan av ordförandebeslut - Komplettering till anmälan Lex Sarah 
12 – Svar på remiss - Rapport Översyn av lokala säkerhetsnämnder 
13 – Svar på remiss - Trafikverkets redovisning av regeringsuppdrag -  
Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter 
14 – Svar på remiss av promemorian Elever i grundskolan, specialskolan, 
sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en 
högre nivå 
15 – Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2023 
16 – Deltagande i projekt Fossilfritt 2030 
17 – Yttrande på förslag till ny översiktsplan för Östhammars kommun 
18 – Planavtal för DP 368 - Stationsvägen 
19 – Sanktionsavgift livsmedel 
20 – Riktlinje för tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extraordinärt 
stöd 
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21 – Riktlinje för rehabilitering inom kommunal primärvård i Tierps 
kommun 
24 – SEKRETESS Särskilt förordnad vårdnadshavare 
25 – Avstyckning av Skärplinge 1:77 samt försäljning av mark för förskola 
26 – Revidering av Reglemente för krisledningsnämnden 
27 – Taxa för slamavgift 2023 
28 – Taxa för renhållning 2023 
29 – Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2023 
30 – Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och 
liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt lag om handel 
med vissa receptfria läkemedel 2023 
31 – Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2023 
32 – Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2023 
33 – Skattesats 2023 
34 – Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2023-2025 
35 – Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2022, BoU 
36 – Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2022, AoO 
37 – Svar på initiativärende, ”De som arbetar i daglig verksamhet är inte 
kunder!” 
38 – Ekonomiska åtgärder baserade på tertial 2 
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§ 204 
Dnr KS/2022:67  

Information från bolagens delårsrapport 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med delårsbokslutet har bolagen ombetts att muntligt föredra 
delår och prognos för respektive bolag i kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Delårsrapport Tierps Energi & Miljö AB & TEMAB Fjärrvärme AB 
• Höjningar fr TEMAB -23 
• Prognos 220831 och budget 2022 ABTB 
• Prognos 220831 och budget 2022 TKAB 
• Kommentarer till delårsbokslut 220831 ABTB TKAB 
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§ 205 
Dnr KS/2022:863  

(KF) Delårsrapport 2022 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta   
  
att godkänna Delårsrapport 2022.   
  
Sammanfattning av ärendet  
I delårsrapporten sammanställs kommunens ekonomiska resultat för 
perioden januari till och med augusti (delårsrapport). I delårsrapporten 
görs en prognos för Tierps kommuns resultat det aktuella året. 
Kommunens samlade resultat analyseras och förklaras och det görs en 
bedömning av hur många av kommunfullmäktigas konkretiserade mål 
som kommer vara uppnådda vid årsskiftet. I delårsrapporterna görs en 
helhetsbedömning med prognos för varje av kommunfullmäktiges 
konkretiserade ekonomiska mål. Till varje konkretiserat mål finns också 
en nulägesbeskrivning med aktuella resultat och en analys kring målet. 
Det är kommunfullmäktige som i planeringsdirektiv med budget 
beslutar om de konkretiserade mål som ska styra verksamheterna. 
Nämnder och bolagsstyrelser tar i sin tur fram egna mål och aktiviteter. 
Verksamhetscheferna redogör på kommunstyrelsens sammanträde för 
sina verksamhetsområden.   
  

Beslutsmotivering   
Inom de verksamhetsområden som redovisar negativa 
prognosavvikelser pågår ett åtgärdsarbete som är redovisat i 
kommunstyrelsen sedan tidigare. 
  

Barnrättskonsekvenser  
Barnrättskonsekvenser saknas då den inte bedöms påverka barns 
rättigheter.  
  

Mål och uppdrag  
I rapporten bedöms kommunens måluppfyllelse utifrån gällande budget.   
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Kommunen redovisar ett resultat för perioden januari-augusti på 75,5 
mnkr, jämfört med plus 53,9 Mkr för motsvarande period föregående år. 
Årsprognosen visar på ett överskott på 40,5 mnkr mot 48,2 mnkr i 
årsresultat för 2021.  
  

Beslutsunderlag 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Delårsrapport jan-aug 2022 

Beslutet skickas till  
• Ekonomienheten 
• Revisionen  
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§ 206 
Dnr KS/2022:794  

Förslag på möjliga åtgärder för kostnadseffektiviseringar inför 
Budget 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen, KS § 119/2022, beslutade att uppdra till 
kommundirektören att senast i oktober 2022 återkomma till 
kommunstyrelsen med konkreta förslag på åtgärder som blir bestående 
kostnadseffektiviseringar för att uppnå Budget 2023 i balans. 
 
Kommunen står inför stora utmaningar inför budgetarbetet de kommande 
åren. I senaste skatteunderlagsprognosen blev skatteuppräkningen +6,2 % 
och kostnadsökningarna +6,7 %, vilket ger en real skatteutvecklingen på – 
0,5 %. Detta innebär att utgångsläget för grundbudgeten 2023 är att det 
saknas 17,3 mnkr för att uppnå budget i balans. Vid det inledande 
budgetarbetet under våren identifierades grundläggande behov av 
kostnadsökningar för 2023 om 21,7 mnkr till det tillkommer de obalanser i 
budgeten 2022 avseende Gymnasiet, Individ- och familjeomsorgen och 
Funktionshindradeomsorgen på 27 mnkr. Totalt saknades det cirka 66 mnkr 
i ingående budgetförslag för 2023. 
 
Utöver ovanstående har ytterligare kostnadsökningar om ca 6 mnkr aviserats 
för 2023, detta avser räddningsnämnden, försäkringspremier, VA-kostnader 
samt sanering av tomt i Örbyhus. Vidare har vård och omsorg erhållit ett 
prestationsbaserat statsbidrag om 17 mnkr för sitt arbete med att minska 
timanställda. Detta statsbidrag är ett generellt statsbidrag och kan nyttjas år 
2022-2023. Förslaget är att lyfta över statsbidraget till 2023 och nyttja detta 
som ett tillskott i budget 2023.  
 
Alla verksamhetschefer har haft i uppdrag att analysera och genomlysa sin 
verksamhet för att hitta möjliga effektiviseringar och intäktsökningar. De 
förslag till effektiviseringar som tagits fram avser totalt ca 25 mnkr. I arbetet 
som genomförts har det identifierats flertalet åtgärder som skulle kunna ge 
effekt på längre sikt men som kräver mer fördjupat arbete. Utifrån det har 
förslagen delats upp i konkreta förslag på möjliga åtgärder under 2023 men 
också uppdrag för kommande arbete med inriktning att effektivisera i 
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verksamheterna. Bifogat finns en sammanställning över de olika alternativa 
effektiviseringar som tagits fram. Sammanställningen ska ses som ett 
underlag i det politiska budgetarbetet. 
 
Verksamheterna kommer att under tertial 4 påbörja genomförandet av 
åtgärder som inte kräver politiska beslut för att uppnå helårseffekt 2023. 
Detta avser verksamhetsförändring inom vård och omsorg, individ- och 
familjeomsorgen samt förskoleområdet, se bilaga 1. Vidare kommer alla 
verksamheter att få i uppdrag att under våren 2023 se över organisation och 
bemanning i samverkan med medarbetare och fackliga organisationer i syfte 
att hitta möjliga effektiviseringar inför budgetarbetet 2024-2026.  
 
Beslutsmotivering 
Syftet med informationen är att den ska användas som underlag i det 
politiska budgetarbetet. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Då ärendet inte är ett beslutsärende som direkt påverkar verksamheterna 
utan utgör ett underlag för fortsatt arbete finns inga kända 
barnrättskonsekvenser. I det fall att budgetbeslut 2023 innehåller delar av de 
föreslagna åtgärderna kommer barnrättskonsekvenser att tas i beaktande. 
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16.2 Kommunens 
verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 

- Beslutet bidrar till arbetet med 16.3 Kommunkoncernens ekonomi 
ska vara långsiktigt hållbar. 
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet att godkänna informationen innebär inga ekonomiska konsekvenser 
i sig. I det fall att budgetbeslut 2023 innehåller delar av de föreslagna 
åtgärderna kommer det få ekonomiska effekter.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 85/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Bilaga 1 – Förslag på möjliga åtgärder för kostnadseffektiviseringar 

inför budget 2023 
 

Beslutet skickas till 
• Kommundirektör 
• Ekonomichef 
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§ 207 
Dnr KS/2022:73, KS/2012:211, KS/2012:212, KS/2014:417, KS/2012:214, KS/2012:617, 
KS/2013:350, KS/2013:411, KS/2013:364, KS/2015:904, KS/2018:322, KS/2018:595, 
KS/2018:864, KS/2022:542, KS/2019:320, KS/2022:594, KS/2022:755, KS/2021:892, 
KS/2022:1, KS/2022:786, KS/2021:177, KS/2022:440, KS/2022:866  

Redovisning av Inkomna beslut och skrivelser 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I utskicket av handlingar till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 
bifogas inkomna beslut och skrivelser som bedöms vara av intresse för 
politiken.  
 
Inkomna inbjudningar till utbildningar, kurser och konferensen läggs 
löpande på Insidan i gruppen Utbildningar, kurser och konferenser. Samtliga 
ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen har tillgång till gruppen samt 
eget ansvar att bevaka de inbjudningar som publiceras.  
 
Protokollsanteckning  
Joakim Larsson (SD) inkommer med en protokollsanteckning: 
 
”Sverigedemokraterna anser att skrivelsen från länsstyrelsen rörande 
kommuntalen för flyktingmottagande borde ha besvarats med att Tierps 
kommuntal ska sättas till noll (0), eftersom det svåra ekonomiska läget gör 
att kommunen måste begränsa alla åtgärder som riskerar att medföra ökade 
utgifter.” 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Bifogade inkomna beslut och skrivelser  
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§ 208 
Dnr KS/2022:73  

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser - 
Samhällsbyggnad 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I utskicket av handlingar till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 
bifogas beslut och skrivelser inkomna till Tillväxt och samhällsbyggnad och 
bedöms vara av intresse för politiken.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Bifogade inkomna beslut och skrivelser - Samhällsbyggnad 
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§ 209 
Dnr KS/2022:81  

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 2022:3692 Period: 2022-08-01 - 2022-08-31 
Handlingsid: KS 2022:3695 Period: 2022-08-01 - 2022-08-31 
Handlingsid: KS 2022:3934 Period: 2022-09-01 - 2022-09-30 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande LSS  
Handlingsid: KS 2022:3692 Period: 2022-08-01- 2022-08-31 
Handlingsid: KS 2022:3999 Period: 2022-09-01 - 2022-09-30 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande SoL  
Handlingsid: KS 2022:3691 Period: 2022-08-01 - 2022-08-31 
Handlingsid: KS 2022:3998 Period: 2022-09-01 - 2022-09-30 
 
Individ- och familjeomsorg  
Handlingsid: KS 2022:3690 Period: 2022-08-01 2022-08-31 
Handlingsid: KS 2022:3995 Period: 2022-09-01 - 2022-09-30 
 
Anställningsavtal  
Handlingsid: KS 2022:3689 Period: 2022-08-01 - 2022-08-31 
Handlingsid: KS 2022:3932 Period: 2022-09-01 - 2022-09-30 
Handlingsid: KS 2022:3931 Period: 2022-08-01 – 2022-09-07 
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Bostadsanpassningsbidrag  
Handlingsid: KS 2022:3693 Period: Lista 8 
Handlingsid: KS 2022:3933 Period: Lista 9 
 
Parkeringstillstånd  
Handlingsid: KS 2022:3951 Period: 2022-08-19 – 2022-10-11 
 
Färdtjänst  
Handlingsid: KS 2022:3935 Period: 2022-08-22 – 2022-10-07 
 
Bygglov  
Handlingsid: KS 2022:3953 Period: 2022-08-23 – 2022-10-11 
 
Miljö- och hälsoskydd  
Handlingsid: KS 2022:3952 Period: 2022-08-23 – 2022-10-11 
 
Mät och GIS 
Handlingsid: KS 2022:3954 Period: 2022-08-23 – 2022-10-11 
 
Dödsbo  
Handlingsid: KS 2022:3965 Period: 2022-08-26 – 2022-10-03 
 
Övriga delegationsbeslut registrerade i Lex 
Handlingsid: KS 2022:4064 Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 
25 oktober 2022, lista 8. 
 
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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§ 211 
Dnr KS/2022:688  

Svar på remiss - Rapport Översyn av lokala säkerhetsnämnder 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta remissvaret och skicka det till Miljödepartementet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende 
Strålsäkerhetsmyndigheten ska myndigheten se över syftet och uppdraget 
för de lokala säkerhetsnämnderna samt föreslå författningsändringar som 
behövs.  
 
De lokala säkerhetsnämnderna är statliga nämndmyndigheter och i dag finns 
det fem nämnder inrättade vid Barsebäck, Ringhals, Oskarshamn, Studsvik 
och Forsmark. Tierp ingår i den lokala säkerhetsnämnden vid Forsmark.  
 
Utifrån översynen har Strålsäkerhetsmyndigheten bland annat kommit fram 
till följande förslag. 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår att nämndernas uppgift förtydligas. 
”Insyn i och möjlighet att informera kommunens medborgare om frågor 
som rör planeringen av beredskapen mot olyckor, särskilt 
kärnkraftsolyckor, bör vara nämndens primära uppgift och därmed styrande 
för inrättandet av en lokal säkerhetsnämnd. Mot denna bakgrund är 
indelningen i beredskapskategorier och kraven på beredskapszoner en 
lämplig grund för att inrätta, upprätthålla eller avsluta lokala 
säkerhetsnämnder.” 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår även ett namnbyte från säkerhetsnämnd 
till insynsnämnd då det anses vara en mer rättvisande benämning. Vidare 
föreslås en minskning av antalet ledamöter i nämnderna från ”upp till 13 
ledamöter” till ”upp till 9 ledamöter”, varav 6 ska komma från kommunen 
där anläggningen är belägen och 3 från kommuner i yttre beredskapszonen. 
Slutligen föreslås även borttagande av ersättare i nämnderna till förmån för 
att nämnden ska kunna adjungera personer vid behov i stället. 
 
Tierps kommun har fått möjlighet att inkomma med synpunkter avseende 
översyn av lokala säkerhetsnämnder. Remissen är frivillig att besvara. Sista 
svarsdatum är 31 oktober. 
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Beslutsmotivering 
Tierps kommun ställer sig inte bakom den del som berör förändring av 
nämndernas antal ledamöter och ersättare. Tierps kommun vill se bibehållet 
antal utifrån dagens struktur då en minskning av antalet minskar 
medborgarnas möjligheter till bred insyn. Men hänvisning till hur det sett ut 
gällande närvaro den gångna mandatperioden så ser vi också ett behov av att 
närvarande ersättare som ej är tjänstgörande ska ingå i arvodesreglementet 
liksom tjänstgörande ersättare vid mötena då det är viktigt att ersättare vid 
de tillfällen de är beslutande är väl insatta i de frågor som behandlas vid 
mötet. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet har inga direkta barnrättskonsekvenser.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till följande mål och delmål i Plan för Tierps kommuns 
ekonomi och verksamhet 2022-2024.  
 
17. Genomförande och globalt partnerskap 
- 17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, 
Region Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet i sig medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 83/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Svar på remiss - Översyn av lokala säkerhetsnämnder 
• Remiss med handlingar 

 
Beslutet skickas till 

• Säkerhetssamordnare 
• Miljödepartementet 
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§ 212 
Dnr KS/2022:682  

Svar på remiss - Trafikverkets redovisning av regeringsuppdrag 
-  
Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta remissyttrandet och skicka det till Infrastrukturdepartementet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen gav den 21 april 2022 Trafikverket i uppdrag att analysera och 
föreslå en utformning av ett ekonomiskt stöd för att utveckla och anpassa 
regionala biljettsystem för ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens 
biljetter. Stödet ska kunna lämnas som medfinansiering till de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna. Utformningen av den statliga 
medfinansieringen konkretiseras i ett förslag till förordning. Förslaget 
innehåller identifierade åtgärdsområden där det ska vara möjligt att bevilja 
regionala kollektivtrafikmyndigheter statlig medfinansiering. Åtgärderna 
ska syfta till att göra det enklare att resa med kollektivtrafik i Sverige, 
genom att förenkla tillgången till biljetter och öka graden av harmonisering 
och samordning av de regionala biljettsystemen.  
 
Beslutsmotivering 
Utredningar som leder till en mer kundfokuserad kollektivtrafik skapar 
ökade förutsättningar för mobilitet och hållbart resande.   
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och ungas självständiga mobilitet främjas genom en ökad 
tillgänglighet till kollektivtrafiken.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet samhällsbyggnad § 100/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Remissvar på Trafikverkets redovisning av regeringsuppdrag -  

Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter 
• Rapport: Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter 

 
Beslutet skickas till 

• Infrastrukturdepartementet, regeringskansliet  
• Samhällsplanerare Infrastruktur  
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§ 213 
Dnr KS/2022:666  

Svar på remiss av promemorian Elever i grundskolan, 
specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få 
läsa i snabbare takt och på en högre nivå 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Tierps kommun instämmer i de i promemorian föreslagna ändringarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vi instämmer i de i promemorian föreslagna förändringarna. I och med att 
förslagen inte medför ökade skyldigheter för huvudmannen är de 
ekonomiska konsekvenser som förslagen eventuellt medför försumbara. 
Samtidigt ger förslagen ökade möjligheter för huvudmannen att uppfylla 
kravet på alla elevers rätt att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling. 
 
I promemorian finns förslag om bättre möjligheter för elever i grund-skolan, 
specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan att läsa på en högre nivå och 
gå fram i snabbare studietakt. Det är viktigt att elever som inte får den 
utmaning de behöver i undervisningen får möjlighet att utvecklas efter sina 
egna förutsättningar för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. 
Det kan leda till en bättre undervisningssituation och till bättre 
kunskapsresultat för dessa elever.  
Ändringar föreslås i läroplanerna för grundskolan, specialskolan, same-
skolan och gymnasieskolan för att ytterligare betona skolans ansvar för 
särskilt begåvade och högpresterande elever. Av läroplanerna ska framgå att 
särskild uppmärksamhet ska ägnas åt både de elever som har svårigheter att 
nå målen för utbildningen och de elever som lätt uppfyller betygskriterierna 
eller kriterierna för bedömning av kunskaper. Det ska vidare framgå att 
rektorn har ett särskilt ansvar för att eleverna får möjlighet att studera på en 
högre nivå.  
Rektorn ska kunna besluta att en elev i grundskolan, specialskolan eller 
sameskolan får läsa en eller flera nivåer i ett ämne enligt gymnasieskolans 
ämnesplan, om eleven bedöms ha goda förutsättningar att klara studierna 
och elevens vårdnadshavare medger det. Huvudmannen ska få besluta om 
andra lärotider än de som gäller för övriga elever.  
I gymnasieskolan kan elever läsa högskolekurser vid sidan av gymnasie-
studierna. I promemorian föreslås att huvudmannen ska få besluta om andra 
lärotider än de som gäller för övriga elever för att ge tid till 
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högskolestudierna. Det föreslås också att högskolekurser ska få ingå i ett 
utökat program i gymnasieskolan. Huvudmannen ska kunna besluta att ett 
nationellt program ska få fördelas på kortare tid än tre läsår, om eleven 
medger det.  
Elever i hela landet ska ha möjlighet att läsa på en högre nivå. Det föreslås 
därför att fjärrundervisning alltid ska få användas för en elev i grund-skolan, 
specialskolan eller sameskolan på nivåer i ett ämne som eleven läser enligt 
gymnasieskolans ämnesplan. I samma syfte föreslås att uppgifter som avser 
undervisning i ett ämne enligt gymnasieskolans ämnesplan inom 
grundskolan, specialskolan och sameskolan ska få överlämnas på 
entreprenad till en huvudman för en gymnasieskola.  
Skolverket föreslås få i uppdrag att stärka och stödja skolors arbete med att 
ge elever som lätt når målen för utbildningen den ledning och stimulans de 
har rätt till. Syftet är att förbättra elevers möjligheter till breddning, 
fördjupning och studier på en högre nivå. Stödinsatserna ska riktas till flera 
olika personalkategorier inom skolan, bl.a. till skolchefer, rektorer, lärare 
och personal inom elevhälsan. Skolverket föreslås även få i uppdrag att 
informera universitet och högskolor om de utökade möjligheterna att läsa på 
en högre nivå inom gymnasieskolan.  
Promemorian innehåller förslag till de ändringar som behövs i skollagen 
(2010:800) och anslutande förordningar. Författningsändringarna föreslås i 
huvudsak träda i kraft den 3 juli 2023. 
 
Beslutsmotivering 
I och med att förslagen inte medför ökade skyldigheter för huvudmannen är 
de ekonomiska konsekvenser som förslagen eventuellt medför försumbara. 
Samtidigt ger förslagen ökade möjligheter för huvudmannen att uppfylla 
kravet på alla elevers rätt att nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Förslagen är positiva ur ett barnrättsperspektiv. De syftar till att öka 
likvärdigheten i utbildning inom skolväsendet och ge elever som snabbare 
når skolans mål större möjligheter att utvecklas och få tillräckliga 
utmaningar i sitt lärande, oavsett var i landet de bor. Det kommer att vara 
frivilligt för eleverna att ta del av dessa möjligheter. Förslagen tillgodoser 
vissa elevers behov av mer stimulans och utmanande undervisning och av 
att kunna få läsa på en högre nivå.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
I och med att förslagen inte medför ökade skyldigheter är de ekonomiska 
konsekvenser som förslagen eventuellt medför försumbara. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet barn och ungdom § 266/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-25 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

24 
 

• Promemoria Dnr U2022/02568 Elever i grundskolan, specialskolan, 
sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt 
och på en högre nivå 

Beslutet skickas till 
• Utbildningsdepartementet (u.remissvar@regeringskansliet.se) 
• Utbildningschef 

  

mailto:u.remissvar@regeringskansliet.se
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§ 214 
Dnr KS/2022:84  

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2023: 
 
Onsdagen den 11 januari, klockan 13:00 (konstituerande) 
Tisdagen den 14 februari, klockan 13:00 
Tisdagen den 21 mars, klockan 13:00 
Torsdagen den 13 april, klockan 13:00  
Tisdagen den 23 maj, klockan 13:00 
Tisdagen den 20 juni, klockan 13:00 
Tisdagen den 5 september, klockan 13:00 
Tisdagen den 24 oktober, klockan 13:00 
Tisdagen den 28 november, klockan 13:00 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för  
kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år  
2023. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum  
för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning.  
Förslaget har tagits fram i samråd med kommunstyrelsens presidium och 
ekonomienheten och med hänsyn till Tierps kommuns styrprocess som 
reglerar ekonomiska rapporter. Vidare har även förslaget tagit hänsyn till 
skolornas sport-, påsk och höstlov och inte föreslagit några 
sammanträdesdatum under dessa veckor.  
 
Starttiden för sammanträdena kan eventuellt komma att justeras baserat på 
den utbildningsplan för kommunstyrelsen år 2023 som håller på att tas fram.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 82/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

• Webbansvarig på ledningsstöd 
• Alla chefer 
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§ 215 
Dnr KS/2022:783  

Deltagande i projekt Fossilfritt 2030 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att delta i det nya projektet Fossilfritt 2030.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2017 har Tierps kommun varit del av det storregionala projektet 
Fossilfritt 2030, som leds och samordnas av organisationen Biodriv Öst. 
Projektet löper ut 2022 och projektparterna kommer nu att ansöka om medel 
från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för att fortsätta arbetet 
i ett nytt projekt, som kommer att ha samma eller liknande projektnamn.  
 
Deltagandet i projektet de senaste åren har varit givande för Tierps kommun 
på flera sätt. Gemensam upphandling med andra kommuner i projektet har 
gett ett förmånligt pris på de elbilar som hittills köpts in (minskning med ca 
23 000 kr per bil). Projektkontoret har bistått med expertkunskap vid 
ansökan till klimatklivet samt varit behjälpliga med underlag för inrättande 
av en central fordonspool och digitala körjournaler. Projektet anordnar 
kontinuerliga utbildningar/seminarier för att informera om det senaste inom 
tekniklösningar, bidrags- och regelförändringar nationellt. 
 
Det nya projektets syfte är likt tidigare att stötta deltagarna i deras arbete 
med att ställa om till förnybara drivmedel, så att både lokala, nationella och 
globala klimatmål kan nås till 2030. Projektet kommer att erbjuda stöd 
under tre år från 2023-2025. Även de kommunala bolagen kan ta del av 
detta stöd.  
 
BioDriv Öst är en storregional samverkansorganisation som kraftsamlar sex 
län i östra Mellansverige och Stockholmsregionen i arbetet för en fossilfri 
transportsektor och en hållbar regional utveckling. BioDriv Öst för samman 
över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. 
 
 
 
 
Exempel på aktiviteter under 2023-2025 i Fossilfritt 2030:  
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Stöd i arbetet med att ställa om den egna drivmedelsanvändningen till 
förnybart samt stöd i att analysera vilka fordonsmodeller som finns på 
marknaden utifrån aktuellt behov och lokala förutsättningar.  
 
Tillgång till expertkompetens samt konkret operativt stöd för kravställning 
vid upphandling, som leder till omställning till förnybara drivmedel. 
Exempelvis stöd med de marknadsanalyser och leverantörsdialoger som 
krävs för att kunna ställa rätt nivå av miljökrav samt uppföljning av kraven. 
 
Tillgång till nätverk för storregional samverkan kopplat till offentlig 
upphandling. Även möjlighet till samverkan i gemensamma upphandlingar 
av fordon.  
 
Stöd i arbetet med att etablera interna rutiner och system för statistik och 
uppföljning av klimatpåverkan från organisationens fordons- och 
drivmedelsanvändning. 
 
Stöd för att möjliggöra utbyggnad av tankstationer för olika typer av 
biodrivmedel och vätgas samt laddinfrastruktur. Exempelvis rådgivning för 
att söka ekonomiskt stöd för ny infrastruktur.  
 
Beslutsmotivering 
Stödet som det tidigare projektet bidragit med har upplevts som mycket 
givande för de verksamheter som arbetar med omställningen av transporter. 
Det har sparat många timmar eget arbete samt ökat kunskapen och därmed 
takten i omställningen till ett fossilfritt och effektivt transportsystem, ett 
arbete som måste fortsätta i ännu högre takt för att lokala och nationella mål 
ska nås till 2030.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet bedöms påverka barn och unga positivt på lång sikt eftersom 
deltagande i projektet kommer underlätta och påskynda arbetet för att 
minska klimatförändringarna och dess negativa påverkan på samhällets 
utveckling. Dialog med barn har inte varit relevant för ärendet.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål:  

• 13.1  Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser. 

• 13.3 Kommunens och kommunkoncernens transporter ska vara 
fossilfria till år 2030.  

• 17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, 
Region Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka. 
 

Beslutet bidrar till uppdrag:  
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6.3.b Vid upphandling ska krav ställas på ökande andel fossilfria bränslen, 
för att nå fossilfria transporter till år 2030. Kommunen ska även främja 
lösningar som underlättar för privatpersoner att nå effektiva och fossilfria 
transporter. 

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Genom att kommunen fortsätter sitt medlemskap i Biodriv Öst blir 
deltagandet i projektet Fossilfritt 2030 kostnadsfritt. Medlemskap för en 
kommun i Tierps storlek är 34 000 kr per år 2023-2025. Detta finansieras av 
Tillväxt och samhällsbyggnad och ryms inom befintlig budget. (TK-
nummer: 13101, verksamhetsnummer: 0510).  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 84/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  

 
Beslutet skickas till 

• Chef Tillväxt och samhällsbyggnad  
• Utredare/utvecklare  
• Hållbarhetsstrateg  
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§ 216 
Dnr KS/2022:803  

Yttrande på förslag till ny översiktsplan för Östhammars 
kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta yttrande på förslag till ny översiktsplan för Östhammars kommun 
och skicka det till Östhammars kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Östhammar kommun arbetar med framtagandet av en ny översiktsplan. 
2022-09-15 inleddes granskning för planförslaget. Tierps kommun har givits 
möjlighet att lämna yttrande på planförslaget. Tierps kommun bedöms 
utifrån genomgång av förslaget till översiktsplan inte komma att negativt 
påverkas av föreslagen markanvändning. 
 
Beslutsmotivering 
Tierps kommun bedöms utifrån genomgång av förslaget till översiktsplan 
inte komma att negativt påverkas av föreslagen markanvändning. De 
ställningstaganden och avväganden som görs i planförslaget delas av Tierps 
kommun. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet samhällsbyggnad § 101/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Yttrande på förslag till ny översiktsplan för Östhammars kommun 

 
Beslutet skickas till 

• Östhammars kommun 
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§ 219 
Dnr KS/2022:780  

Riktlinje för tilläggsbelopp för barn och elever i behov av 
extraordinärt stöd 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta Riktlinje för tilläggsbelopp för barn och elever i behov av 
extraordinärt stöd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjen beskriver Tierps kommuns hantering av tilläggsbelopp för barn 
och elever i behov av extraordinärt stöd. Ansökan om tilläggsbelopp kan 
endast göras för barn och elever folkbokförda i Tierps kommun.  
 
Utifrån ändring i skollagen har riktlinjen reviderats. Skrivningen ” befaras 
att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller 
de kravnivåer som gäller” är ersatt med  ”befaras att en elev inte kommer att 
nå de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper”. 
 
Beslutsmotivering 
Utifrån Skollagen ska resurserna till förskolor och skolor fördelas på lika 
villkor till kommunala och fristående verksamheter. Den som godkänts som 
huvudman för en fristående verksamhet och därigenom fått tillstånd att 
bedriva förskola, grundskola och fritidshem har rätt till ersättning. Bidraget 
består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. En fristående 
huvudman kan söka tilläggsbeloppet för barn och elever med omfattande 
behov av särskilt stöd (Skollagen 8 kap 23§, 9 kap 21§, 10 kap 39§, 11 kap 
38§). Beloppet ska vara individuellt bestämt och utgå utifrån 
barnets/elevens behov. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Riktlinjen förväntas ge en mer rättvisande bild av barnets/elevens stödbehov 
och en säkrare bedömning av de faktiska kostnaderna som stödet innebär. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Riktlinjen medför inga extra kostnader utan syftar till att få till en mer 
likvärdig bedömning när det gäller tilläggsbelopp. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet barn och ungdom § 267/2022 
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• Handläggarens tjänsteutlåtande  
•  Riktlinje för tilläggsbelopp för barn i behov av extraordinärt stöd 

 
Beslutet skickas till 

• Skolchef  
• Skolformschef för förskola  
• Kvalitetschef  
• Verksamhetschef elevhälsan 
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§ 220 
Dnr KS/2022:750  

Riktlinje för rehabilitering inom kommunal primärvård i Tierps 
kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta Riktlinje för rehabilitering inom kommunal primärvård i Tierps 
kommun enligt det bilagda förslaget och 
 
att upphäva Riktlinje för rehabiliterande träning i ordinärt boende enligt 
hälso- och sjukvårdslagen KS §94/2020 då det tydliggörs i den nya 
riktlinjen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunerna i Uppsala län har ett habiliterings- och rehabiliteringsansvar 
för personer 17 år och äldre. Riktlinjen beskriver det kommunala 
rehabiliteringsuppdraget på primärvårdsnivå avseende innehåll och ger en 
vägledning i habiliterings- och rehabiliteringsprocessen. 
 
Beslutsmotivering 
Det kommunala primärvårdsuppdraget behöver tydliggöras gentemot det 
regionala primärvårdsuppdraget gällande rehabilitering. Gränsdragningen 
för vad som är kommunens ansvar behöver vara tydligare än vad den är 
idag. Riktlinjen kompletterar det Vård- i- samverkansdokument som redan 
finns övergripande i länet. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Unga från 17 års ålder kan få rehabilitering via kommunen under särskilda 
förhållanden som beskrivs i riktlinjen. Bedömningen är att de barn/unga 
som får rehabilitering i hemmiljö inte missgynnas av detta. 
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 3.4 Kommuninvånarnas 
självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan grupper och 
individer ska minska.  

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 3.8 Kommunen ska arbeta för 
att mer vård, inklusive specialistvård, ska erbjudas nära.  
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Beslutsunderlag 
• Beslut utskottet arbete och omsorg §76/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande. 
• Riktlinje för rehabilitering inom kommunal primärvård i Tierps 

kommun 
 
Beslutet skickas till 

• Verksamhetschef Vård- och omsorg 
• Medicinskt ansvarig för rehabilitering 
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§ 221 
Dnr KS/2022:467, KS/2022:779  

Behovsanalys särskilt boende 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
att uppdra kommundirektören återkomma med tidsplan för hur 
verksamheten planerar åtgärder utifrån prognosen. 
 
Reservation 
Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), Kristina Holmström (S), Marie-
Louise Rindå (S), Torgny Helgesson (S), och Alexander Karlsson (V) 
reserverar sig till förmån för Viktoria Söderlings (S) yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
År 2014 gjordes en Boendeplan för att ta fram underlag som kunde ligga till 
grund för en god och långsiktig planering av bostäder för äldre. 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 att anta Boendeplan för äldre 
2014-2035. Enligt beslutad plan skulle det årligen rapporteras en 
uppföljning av befolkningsutvecklingen och en behovsanalys utifrån 
åldersgruppen 65-79 år samt 80 år och äldre till kommunstyrelsen. Då 
befolkningsprognosen inte uppdateras årligen beslutade kommunstyrelsen i 
september 2018 att behovsprognos och servicegrad redovisas i maj 
vartannat år. Anledningen till att behovsprognosen inte redovisades i maj 
2022 är att befolkningsprognosen kom i juni och den är relevant att utgå 
från. Det bör öka träffsäkerheten i behovsprognosen som nu görs. Syftet är 
att utifrån befolkningsprognosen avseende åldersgruppen 65 år och äldre se 
hur stort behovet av särskilt boende kommer att vara. Sammanfattningsvis 
ökar antalet äldre fram till år 2042. Åldersgruppen 65-79 år förväntas öka 
med 257 personer och åldersgruppen 80 år och äldre med 741 personer. Den 
genomsnittliga ålder då äldre i Tierps kommun flyttar in i särskilt boende är 
85 år vilket gör att prognos för 80 år och äldre är viktigast utifrån behov av 
särskilt boende. Det bör finnas behov av ett ökat antal lägenheter i särskilt 
boende omkring 2025-2029. Troligen minskat behov av lägenheter i särskilt 
boende 2032 och framåt på grund av att 50-talisterna är färre än 40-
talisterna. Det är dock en prognos och den talar inte om vad som händer i 
samhället i övrigt eller i vilken ålder en person får behov av särskilt boende 
framöver.  
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-25 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

37 
 

Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet 
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med mål 3 Hälsa och välbefinnande. 
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande i alla åldrar. 
Genom en god planering av särskilt boende och genom att följa 
behovsutvecklingen väntas behov av särskilt boende tillgodoses.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Tilläggsyrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till kommundirektören att återkomma till kommunstyrelsen med 
förslag på åtgärder på grund av prognosen. 
 
Sara Sjödal (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra kommundirektören återkomma med tidsplan för hur 
verksamheten planerar åtgärder utifrån prognosen. 
 
Bifall 
Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till Viktoria Söderlings (S) förslag. 
 
Lotta Carlsson (C) yrkar bifall till Sara Sjödals (C) förslag. 
 
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 Sara Sjödals (C) yrkande och Viktoria 
Söderlings (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Sara Sjödals 
(C) förslag. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet arbete och omsorg § 74/2022 
• Handläggares tjänsteutlåtande 
• Behovsanalys särskilt boende 2022 
• Bilaga i Lex. Befolkningsprognos.  

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-25 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

38 
 

Beslutet skickas till 
• Verksamhetschef vård och omsorg 
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§ 222 
Dnr KS/2022:707  

Handlingsplaner vård- och omsorgsboenden Tierps kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna informationen,  
 
att uppdra verksamhetschef vård och omsorg att systematiskt följa upp 
årligen det som är kopplat till den årliga systematiska 
verksamhetsuppföljningen, från och med 2022 av de kommunal vård- och 
omsorgsboendenas handlingsplaner inom ramen för ordinarie verksamhet, 
samt 
 
att verksamhetschef vård och omsorg i samråd med upphandlingsenheten 
ser till att planerade åtgärder för Villa Siggbo är tillräckliga och följs upp  
utifrån systematisk verksamhetsuppföljning årligen för att uppfylla samtliga 
avtalspunkter samt 
 
att uppdra till verksamhetschef vård och omsorg att till nästa sammanträde 
återkomma med komplettering kring hur Villa Siggbo lever upp till kravet 
på bemanning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utifrån genomförd avtalsuppföljning på Villa Siggbo och 
verksamhetsuppföljningar på kommunens egna vård- och omsorgsboenden 
har handlingsplan för åtgärder begärts in. Samtliga enhetschefer för de 
kommunala vård- och omsorgsboendena har inkommit med adekvata 
handlingsplaner. Villa Siggbo har inkommit med svar då deras sista 
svarsdag var 30 september. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med mål 3 Hälsa och välbefinnande. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Verksamheternas åtgärder bedöms rymmas inom budget. 
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Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet arbete och omsorg § 75/2022 
• Handläggarens tjänstelåtande  
• Handlingsplan verksamhetsuppföljning Vendelgården 
• Handlingsplan verksamhetsuppföljning Wesslandia 
• Handlingsplan verksamhetsuppföljning Åskarbygården 
• Handlingsplan avtalsuppföljning Villa Siggbo,  

 
Beslutet skickas till 

• Verksamhetschef vård och omsorg 
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§ 224 
Dnr KS/2022:621  

(KF) Avstyckning av Skärplinge 1:77 samt försäljning av mark 
för förskola 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att låta försälja del av fastigheten Skärplinge 1:77 enligt bifogat förslag, till 
TKAB enligt marknadsvärdering och efter avstyckning.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 september 2022 (§ 68/2022) att låta 
försälja del av fastigheten Skärplinge 1:77 enligt bifogat förslag, till TKAB 
enligt marknadsvärdering och efter avstyckning. Då summan för 
köpeskillingen överstiger 2 000 000 kr behöver beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente tas i kommunfullmäktige. Föregående beslut 
från kommunstyrelsen gäller inte som en beredning av ärendet för 
kommunfullmäktige utan måste tas på nytt. 
 
TKAB har i december 2021 efter beslut i styrgrupp mottagit en beställning 
om att låta uppföra en ny förskolebyggnad om 6 avdelningar på Skärplinge 
1:77. Byggnadsarbetet påbörjades officiellt med ett första spadtag 2022-04-
22. Av skattetekniska skäl är det fördelaktigt om bolaget äger fastigheten på 
vilken byggnaden uppförs. I samråd med TKAB har därför bifogat förslag 
på avstyckning tagits fram. 
 
Beslutsmotivering 
Skärplinge 1:77 är en fastighet om 31.047 kvadratmeter som innefattar  
Ol Andersskolan inkl. komplementbyggnader. För att minimera 
överföringskostnaderna och samtidigt möjliggöra för bolaget att äga den 
fastighet som den nya byggnaden kommer att uppföras på bedöms 
avstyckning som det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet.  
 
Barnrättskonsekvenser 
En helt ny förskolemiljö väntar efter nybyggnation i genomtänkta i lokaler. 
 
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 även till delmål 4.3, Säkerställ skolornas tillgång till 
närliggande naturmiljöer för utomhuspedagogik. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Marknadsvärdet för del av fastigheten Skärplinge 1:77 enligt bifogad 
kartbilaga, uppgår till 3 500 tkr, det bokförda värdet uppskattas till 20 tkr 
och avstyckningen beräknas kosta 100 tkr. Försäljningen uppskattas därmed 
ge ett plusresultat på ca 3 380 tkr. Intäkten tillfaller ansvar 13108 Chef 
Fastighetssamordnare, vht 2600 Skolfastigheter, objekt 60100 Ol-
andersskolan. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bifall 
Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 87/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Köpekontrakt Skärplinge – signerat av TKAB 
• Bilaga 1 Avstyckning Skärplinge 177 - Alt2 
• Värdeutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

• Kommundirektör  
• VD för Tierpsbyggen  
• Chef för Förvaltning och genomförande  
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§ 225 
Dnr KS/2022:824  

(KF) Revidering av Reglemente för krisledningsnämnden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta Reglemente för krisledningsnämnden,  
 
att reglementet gäller från och med den 1 januari 2023, samt  
 
att upphäva Reglemente för krisledningsnämnd § 169/2021 från och med 
den 1 januari 2023.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som 
enligt lag ankommer på kommunen vid extraordinära händelser i fredstid. 
Reglementet för krisledningsnämnden fastställdes senast i 
kommunfullmäktige 2021-12-14, § 2021/169. En revidering av reglementet 
har genomförts för nedanstående paragrafer: 
 

• Sammansättning och mandatperiod 9 §. Uppdaterad i enlighet med 
organisationsförändring. Krisledningsnämnden betraktas som 
fristående nämnd under kommunfullmäktige med tre ledamöter och 
tre ersättare. 

• Tidpunkt för sammanträden 10 §. Uppdaterat innehåll. I föregående 
reglemente framgick här orsak till varför krisledningsnämnden 
skulle träda i funktion. Detta framgår redan i 2 § och togs bort från 
10 §. 

• Kallelse 11 §. Uppdaterat innehåll. En del i föregående reglemente 
syftade på när nämnden skulle aktiveras. Den skrivelsen har tagits 
bort.  

• Ersättare för ordföranden 13 §. Uppdaterat innehåll då föregående 
skrivning syftade på när nämnden skulle aktiveras. 

• Närvarorätt 22 §. Uppdaterat innehåll. Förtydligat att nämnden även 
kan besluta att annan har rätt att närvara vid sammanträden. 

 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 86/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Reglemente för krisledningsnämnden 

 
Beslutet skickas till 

• Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 226 
Dnr KS/2022:817  

(KF) Taxa för slamavgift 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
Styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB förslag 
 
att fastställa slamtaxa i Tierps kommun. Slamtaxa skall gälla från och med 
2023-01-01 intill dess att nytt beslut om taxa fattas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den gällande slamtaxans revidering blev senast antagen av 
kommunfullmäktige den 10 november 2021 och gäller sedan den 1 januari 
2022. Taxan ska finansiera de kostnader Temab har för att utföra uppdraget 
av det kommunala renhållningsansvaret för tömning av slam från enskilda 
avlopp, slutna tankar och slamavskiljare/köksavlopp. 
 
Beslutsmotivering 
I Tierps kommun är det Temab som ansvarar för insamling av hushållsavfall 
och därmed också tömning och behandling av slam från enskilda 
avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp. För själva tömningen 
anlitar Temab i sin tur en entreprenör. Slammet i enskilda 
avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp klassas som hushållsavfall 
och enligt miljöbalken är det endast kommunen, eller den entreprenör som 
kommunen har utsett, som får tömma och transportera bort hushållsavfallet. 
Det innebär att slam inte får tömmas eller transporteras på något annat sätt. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
I den föreslagna slamtaxan för år 2023 har hänsyn tagits till kommunens 
långsiktiga lokala miljömål enligt Agenda 2030 Slamtaxan för år 2023 är 
korrigerad efter nya förutsättningar utifrån genomförd upphandling, samt att 
det ska korrelera bättre till mängden slam som tas om hand, då en stor 
kostnad är kopplad till omhändertagande av slam. Taxan ska finansiera de 
kostnader Temab har för att utföra uppdraget av det kommunala 
renhållningsansvaret för tömning av slam från enskilda avlopp, slutna tankar 
och slamavskiljare/köksavlopp. Kostnadsökningen för slammet är beräknad 
till 4% på total budget för 2023. Taxan är beräknad att täcka dessa 
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kostnader. Anledningen till kostnadsökningen är dels att kostnaden för 
omhändertagandet av slam har ökat under 2022 samt beräknas öka under 
kommande år med även ökade kostnader på grund av det ekonomiska läget i 
Sverige och världen bland annat med ökade drivmedelskostnader. 
 
En ökad avgift för slam kommer att påverka kommunkoncernens resultat då 
kommunen är avgiftsskyldig och därmed får en höjd avgift vilket belastar 
hyror och driftskostnader. 
 
Beslutsunderlag 

• Missiv till KF angående slamtaxa år 2023 
• Taxa för slamavgifter år 2023 

Beslutet skickas till 
• Kommundirektör 
• Vd för Tierps Energi & Miljö AB 
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§ 227 
Dnr KS/2022:818  

(KF) Taxa för renhållning 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB förslag 
 
att fastställa taxa för det kommunala renhållningsansvaret i Tierps kommun. 
Renhållningstaxa är en miljöstyrd taxa enligt kommunfullmäktigebeslut och 
gäller från och med 2023-01-01 intill dess att nytt beslut om taxa fattas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den gällande renhållningstaxans revidering blev senast antagen av 
kommunfullmäktige den 10 november 2021, och gäller från den 1 januari 
2022. Taxan ska finansiera de kostnaderna Temab har för att utföra det 
kommunala renhållningsansvaret. 
 
Beslutsmotivering 
Renhållningstaxan är miljöstyrd och ska bidra till Tierps kommuns 
långsiktiga lokala miljömål enligt Agenda 2030. Miljöbalken 27 kap. 5§ ger 
kommunen möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant sätt att miljöanpassad 
avfallshantering främjas. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Intäkterna från renhållningstaxan ska i första hand täcka kostnaderna som 
uppstår för transporter, omhändertagande av avfall samt drift och 
vidareutveckling av återvinningscentralerna. Taxan ska finansiera de 
kostnaderna Temab har för att utföra uppdraget att utföra det kommunala 
renhållningsansvaret.  
Kostnadsökningen för renhållningen är beräknad till 4% på total budget för 
2023. Taxan är beräknad att täcka dessa kostnader. Inom renhållningen är 
det ökade kostnader p g a det ekonomiska läget i Sverige och världen bland 
annat med ökade drivmedelskostnader. Tack vare effektiviseringsarbete och 
fördelaktiga pågående avtal är ökningen av renhållningstaxan relativt låg. 
Temab har dessutom skjutit på budgeterade kostnader kopplat till övergång 
till fossilfritt bränsle för sopfordonen till kommande år 
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En ökad taxa för renhållning kommer att påverka kommunkoncernens 
resultat då kommunen är avgiftsskyldig och därmed får en höjd avgift vilket 
belastar hyror och driftskostnader. 
 
Beslutsunderlag 

• Missiv till KF angående renhållningstaxa år 2023 
• Taxa för renhållning 2023 

Beslutet skickas till 
• Kommundirektör 
• Vd för Tierps Energi & Miljö AB 
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§ 228 
Dnr KS/2022:830  

(KF) Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 
2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2023 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023, samt  
 
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska vara 
1200 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt aktuell lagstiftning ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll 
inom livsmedelsområdet vara 100 % vilket även bedöms hållas inom den 
debiterbara tiden. Eftersom lönekostnaderna stiger och 
taxefinansieringsgraden sedan tidigare är mycket låg sker en årlig översyn 
av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan. Tidigare timtaxa var 1110 
kr och denna har höjts med 8,1 %. 
 
Beslutsmotivering 
Timavgiften är höjd för att täcka budgeterade kostnader för kontrollen och 
handläggningen för år 2022 som beräkningsgrund. Enligt aktuell lagstiftning 
ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
vara 100 %. Det sker en årlig översyn av timavgiften samt översyn av 
innehållet i taxan. Taxan justeras utifrån Konsumentprisindex. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för 
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps kommun. 
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Beslutsunderlag 
• Beslut utskottet samhällsbyggnad § 103/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2023 

 
Beslutet skickas till 

• Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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§ 229 
Dnr KS/2022:831  

(KF) Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om 
tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria 
nikotinprodukter samt lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och 
liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt lag om handel 
med vissa receptfria läkemedel 2023 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023, samt  
 
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska vara 
1200 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med 
syfte att hålla jämn takt med för verksamheten stigande kostnader. Taxan 
har fasta avgifter baserade på tidsbedömningar för respektive område där vi 
inom rubricerade lagstiftningar utför tillstånds- eller tillsynsärenden. 
Timtaxan är justerad efter konsumentprisindex samt avrundad till jämna 10-
kr. Taxan har justerats för att vara närmare den bedömda faktiska 
handläggningstiden. Tidigare bedömd debiterbar tid har varit ca 75%. 
Följande paragrafer har justerats: 3 § från 8 till 10 timmar, 4 § från 6 till 8 
timmar, 5 § från 4 till 5 timmar, 11 § från 3,5 till 4 timmar, 28 § från 7 till 8 
timmar. 9-10§§ har ändrats från tidigare 3 timmar till att omfatta större 
ändring till 8 timmar och mindre ändring till 4 timmar. Taxan har 
kompletterats med avgifter för ny lagstiftning rörande lag om tobaksfria 
nikotinprodukter i 32, 38 §§. 26 § har lagts till för att ta ut avgift för 
påminnelser för restaurangrapporter som inte lämnas in i tid. Tidigare 
timtaxa var 1110 kr och denna har höjts med 8,1 %. 
 
Beslutsmotivering 
Avgiften är beräknad med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2022 
som beräkningsgrund. Taxorna ska täcka kostnader för att utföra 
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun. 
Timavgiften och avgiftsnivåerna har justerats för att samtliga taxor för 
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myndighetsutövningen för Miljö- och hälsoskyddsenheten baseras på 
samma timavgift. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för 
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps kommun. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet samhällsbyggnad § 104/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och 

liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt lag om 
handel av vissa receptfria läkemedel 2023 

 
Beslutet skickas till 

• Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-25 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

54 
 

 
 
 
§ 230 
Dnr KS/2022:832  

(KF) Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
samt strålskyddslagen 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2023 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023, samt  
 
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska vara 
1200 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med 
syfte att möta för verksamheten stigande kostnader. Timavgiften har 
indexjusterats enligt KPI. Taxan bedöms täcka ca 55% av den debiterbara 
tillsynstiden. Taxan har i övrigt ändrats i ärenden där det bedöms att 
grundavgift är skäligt i normalfallet, men att i vissa ärenden kan 
handläggningstiden ta tid över det normala och där kan avgift utöver 
grundavgift kunna tas ut. Ärenden för anmälan av nya verksamheter enligt 
bilaga 2 har ändrats till att ta ut faktisk timavgift för handläggningen. 
Tidigare timtaxa var 1110 kr och denna har höjts med 8,1 %. 
 
Beslutsmotivering 
Timavgiften är höjd med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2022 
som beräkningsgrund. Timavgiften har höjts med motsvarande höjning av 
konsumentprisindex, med avrundning för jämt antal kronor vilket 
underlättar vid debitering.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för 
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps kommun. 
 
Beslutsunderlag 

• Utskottet samhällsbyggnad § 105/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 

strålskyddslagen -2023 
 
Beslutet skickas till 

• Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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§ 231 
Dnr KS/2022:833  

(KF) Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2023, 
 
att taxan ska gälla från och med 2023-01-01, samt 
  
att taxan ersätter nuvarande Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och 
mättaxa 2022, beslutad av Kommunfullmäktige 2022-03-29 § 827. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få 
täckning för sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras 
via avgifter.  
 
Tierp kommuns plan- och bygglovstaxa är uppbyggd utefter Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR) riktlinjer och bygger på antalet timmar 
som läggs ner vid handläggning av bygglov i olika ärendetyper. Det 
nuvarande upplägget för Tierps PBL-taxa arbetades fram under 2018 och 
flera av våra närliggande kommuner har också övergått till SKR:s riktlinjer 
om taxautformning.  
 
Inför beslut om nu gällande PBL-taxa genomfördes under 2021 en stor 
översyn av PBL-taxan i kommunen och denna jämfördes med kommunerna 
Gävle, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar, Heby och Knivsta. Inför 2023-års 
taxa har därför inte fullt lika stora justeringar på PBL-taxan genomförts som 
vid föregående år. 
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Handläggningskostnad 
PBL-taxan bygger på att det antal timmar som läggs ned vid handläggning 
multipliceras med handläggningskostnaden per timme. För vissa 
ärendetyper är det inte lämpligt att sätta en generell avgift, i de 
ärendetyperna tillämpas istället timdebitering. 
Vid översyn och jämförelse med andra kommuner samt SKR, med 
indexreglering och de ökande lönekostnaderna som grund, föreslås timtaxan 
höjas från 1150 kr till 1250 kr för år 2023, vilket innebär en ökning på 
8,7%. Avgifterna i kart- och mättaxan räknas upp med i enlighet med en 
timtaxa på 1250 kr.  
 
Ny kategori 
I den nya taxan för 2023 föreslås att en ny kategori tillkommer, A1.4 för 
nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus upp till 50 kvm. Syftet med 
ändringen är att hitta en lämpligare och mer rättvis kostnad kopplad till 
åtgärden. Behovet av en separat kategori för mindre enbostadshus har 
uppkommit i konkreta ärenden under det gångna året och efter diskussioner 
inom den kommunala organisationen har förslaget till den nya kategorin 
utformats. 
 
Kostnadspost 
I och med att kostnadskategorierna ”enkel” samt ”fullständig” lokalisering 
tas bort påverkar det avgiften för ”utanför planlagt område” som skruvas 
upp. Åtgärden syftar till att ge en större tydlighet mot såväl handläggare 
som kund.  
 
Möjlighet till nedsättning vid åtgärder inom samma byggprojekt 
I förslaget till ny PBL-taxa föreslås en ändring som innebär att om det i 
samma ärende handläggs flera bygglovspliktiga/anmälanspliktiga åtgärder 
inom ramen för samma byggprojekt och berörd fastighet eller fastigheter så 
tas full avgift för den dyraste ut, medans de ytterligare åtgärderna debiteras 
med 50% av taxagiften för typen. 
 
Beslutsmotivering  
Det nya förslaget till plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, har 
justerats med hänsyn till ökade kostnader för kommunens handläggning och 
baseras på konsumentprisindexhöjning (KPI). Syftet med uppräkningen är 
att ge kommunen täckning för de faktiska handläggningskostnaderna. 
 
Övriga ändringar gäller förtydligande av begrepp och sammanslagningar av 
kostnadstyper under enskilda kategorier, för att bidrar till att göra taxan 
tydligare och lättare att förstå. I den nya taxan tillkommer en ny kategori om 
nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus under 50 kvm.  
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Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 11 kap. 5 § 
kommunallagen (2017-725). Enligt självkostnadsprincipen får kommuner 
inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster de 
tillhandhåller, 11 kap 6 § KL. Även 12 kap 8-10 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900) ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska stämma överens med de tjänster kommunen tillhandhåller inom 
området och täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom 
rubricerade områden. 
 
Beslutsunderlag  

• Beslut utskottet samhällsbyggnad § 106/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2023 

 
Beslutet skickas till  

• Chef Planering och Myndighet 
• Chef Förvaltning och Genomförande 
• Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
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§ 232 
Dnr KS/2022:862  

(KF) Skattesats 2023 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta   
  
att fastställa skattesatsen för år 2023 till 21,29 procent.  
  
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige har § 132/2021 beslutat om skattesats för år 2022 till 
21,29 procent. 
  
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bifall 
Viktoria Söderling (S) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Beslutet skickas till   

• Ekonomienheten  
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§ 233 
Dnr KS/2022:719  

(KF) Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2023-
2025 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
  
att avsätta 2 450 tkr till revisionen i enlighet med förslag från 
kommunfullmäktiges presidium,  
  
att enligt de nya borgensprinciperna ska varje nytt lån bedömas 
individuellt varför borgensavgiften kan hamna i ett intervall om 0,2 % - 
0,8 %,  
 
att resultatkravet tillfälligt sänks till 1,8 % under 2023,  
 
att resultatkravet tillfälligt sänks till 1% under 2024, 
 
att kommunen tillfälligt budgeterar med exploateringsintäkter på 
exploateringsverksamheten 2023 – 2024, 
 
att fastställa budget och verksamhetsplan enligt avsnitt 7.2 för 
kommunstyrelsen, 
  
att fastställa förslag till driftbudget enligt avsnitt 7.2 och resultatbudget 
enligt avsnitt 7.4 för 2023,  
  
att fastställa investeringsbudget enligt avsnitt 7.3,  
  
att fastställa finansieringsbudget enligt avsnitt 7.5 och balansbudget 
enligt avsnitt 7.6 för 2023,  
  
att fastställa mål och särskilda uppdrag för Tierps kommun enligt 
kapitel 6, avsnitt 6.1 – 6.7,  
  
att fastställa befintliga ägardirektiv enligt kapitel 8 och bilaga 5,  
  
att fastställa budget och verksamhetsplan för IT-nämnden enligt bilaga 
3,  
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att fastställa budget och verksamhetsplan för Lönenämnden enligt bilaga 
4, samt  
  
att fastställa förslag till flerårsplan 2023 – 2025 enligt avsnitt 7.2, 7.4, 
7.5 och 7.6.  
 
Reservation 
Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), Kristina Holmström (S), Marie-
Louise Rindå (S), Torgny Helgesson (S), och Alexander Karlsson (V) 
reserverar sig till förmån för Viktoria Söderlings (S) yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Enligt kommunallagens 11 kap. 5-11 §§ ska kommuner upprätta en 
budget för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska också innehålla en 
plan för ekonomin för en period av tre år, där budgetåret är periodens 
första år.  
 
Tack vare några bra ekonomiska år, med resultat över 2,0 %, för 
kommunen så finns det utrymme att tillfälligt sänka resultatkravet till 
1,8 % 2023 och 1,0 % 2024, för att 2025 återigen höja kravet till 2,0 %. 
Kommunen kommer också att frångå riktlinjen avseende att inte 
budgetera in intäkter för exploateringsintäkter. För 2023 budgeteras det 
att 10 mnkr ska komma in på exploateringsverksamheten och för 2024 2 
mnkr. 
 
Beslutsmotivering   
Enligt kommunallagen måste kommunen årligen fastställa en plan för de 
kommande tre åren.   
 
Barnrättskonsekvenser  
Förslaget har stor påverkan för barn och ungas rättigheter genom de 
mål, uppdrag och medel som beslutas i Plan för Tierps kommuns 
ekonomi och verksamhet 2023-2025 som i stor grad berör barn och 
ungas liv och förutsättningar.   
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Med oförändrad skattesats uppnås en ekonomisk hushållning med ett 
resultat på 1,8 % av skatter och bidrag för 2023.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
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att bifalla Socialdemokraternas förslag till Plan för Tierps kommuns 
ekonomi och verksamhet 2023-2025 /Bilaga/. 
 
Bifall 
Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till Viktoria Söderlings förslag 
 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
 
Avslag 
Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till Viktoria Söderlings yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings 
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 
 
Protokollsanteckning  
Joakim Larsson (SD) inkommer med en protokollsanteckning: 
 
”Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.” 
 
 
Beslutsunderlag   

• Handläggarens tjänsteutlåtande   
• Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet för 2023-2025  
• Beslut i IT-nämnden § 13/2022 - Plan för IT-nämndens ekonomi och 

verksamhet 2023-2025   
• Beslut i Lönenämnden § 13/2022 - Plan för lönenämndens ekonomi 

och verksamhet 2023-2025   
• Beslut i Central samverkansgrupp § 2/2022 - Samverkan inför 

beslut: Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2023 – 
2025  

  
Beslutet skickas till   

• Ekonomienheten  
• Verksamhetschefer  
• De kommunala bolagen  
• IT-nämndens medlemskommuner  
• Lönenämndens medlemskommuner  
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§ 234 
Dnr KS/2022:315  

(KF) Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2022, BoU 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2022.  
 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 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 april till 30 juni 2022, kvartal 2, har det rapporterats totalt 
två (2) beslut enligt SoL för barn och unga. Ett av besluten har rapporterats 
som ej verkställt beslut och ett av besluten har rapporterats som avbrott i 
verkställighet. 
 
Beslut som har rapporterats som ej verkställt: 

- Boendestöd enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-02-14. Anledningen till 
att beslutet ännu inte är verkställt är att den enskilde inte medverkat 
till att insatsen ska påbörjas. Motiveringsarbete pågår. 

 
Beslut som har rapporterats som avbrott i verkställighet: 

- Boendestöd enligt SoL. Datum för avbrott i verkställighet: 2022-04-
01. Anledning till dröjsmålet av verkställighet är brist på personal i 
verksamheten. I avvaktan på rekrytering av ny boendestödjare har 
annat boendestöd erbjudits men den enskilde har tackat nej och 
erhåller stöd av närstående tills det finns boendestödjare på plats. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-25 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

64 
 

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 § 265/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande. 

 
Beslutet skickas till 

• Utredare/utvecklare, Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 235 
Dnr KS/2022:315  

(KF) Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2022, AoO 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2022. 
 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 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 15 beslut enligt LSS och SoL till IVO för 
perioden 1 april till 30 juni 2022, kvartal 2. 11 av besluten har rapporterats 
som ej verkställda, 3 av besluten som verkställda och 1 av besluten har 
rapporterats som avslutat.  
 
Ej verkställda beslut 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2022-01-17. Anledning till dröjsmålet är att det inte 
finns någon ledig bostad som motsvarar den enskildes behov och 
önskemål.  

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-01. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde har specifikt önskemål 
om boende och erhåller hemtjänst i avvaktan på att det blir en ledig 
plats. 
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- Avlösning i hemmet enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-08. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde har tackat nej till stödet. 
Samtal ska föras kring om insatsen ska avslutas. 

- Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Beslutsdatum: 2022-03-31. Det är 
svårt att hitta en kontaktperson som motsvarar den kompetens som 
uppdraget kräver. Kommunen arbetar aktivt för att hitta en lämplig 
utförare. 

- Korttidsboende enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-19. Anledning 
till dröjsmål är att den enskilde har tackat nej till erbjudande. 
Motiveringsarbete pågår. 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-02-15. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde har tackat nej till erbjuden 
plats vid två tillfällen då det finns en specifikt önskemål om plats.  

- Bostad med särskild service i form av servicebostad enligt LSS. 
Beslutsdatum: 2022-01-17. Anledning till dröjsmål är att det från 
början inte fanns någon ledig plats i ett boende som motsvarade 
behov och önskemål. Det har nu blivit en plats ledig och 
introduktion ska påbörjas. Då inflytt ej är genomförd har beslutet 
rapporterats som ej verkställt. 

- Dagverksamhet för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-03-29. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde inte har haft förmågan att 
ta sig till dagverksamheten, även om ledsagarservice är beviljat för 
ändamålet. Ytterligare försök görs under hösten. 

- 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.  

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-03-10. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde har önskemål om att flytta 
till ett specifikt boende och har tackat nej till ett erbjudande.  

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-02-18. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde önskar plats på specifikt 
boende och erhåller hemtjänst i avvaktan på ledig plats. 

 
Verkställda beslut 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-12-27. Datum för verkställighet: 2022-05-06. 
Anledning till dröjsmålet var att det genomfördes en renovering i det 
boende som erbjöds som behövde avslutas innan inflytt kunde ske.  

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-11-08. Datum för verkställighet: 2022-04-11. 
Anledning till dröjsmålet var att det genomfördes en renovering i det 
boende som erbjöds som behövde avslutas innan inflytt kunde ske. 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-11-12. Datum för verkställighet: 2022-05-07. 
Anledning till dröjsmålet var att det genomfördes en renovering i det 
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boende som har erbjudits och som behövde avslutas innan inflytt 
kunde ske. 

 
Avslutade beslut: 

- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2021-12-21. Datum 
för avslut: 2022-06-20. Anledning till avslut är att den enskilde själv 
har valt att avsäga sig insatsen. 

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

• Beslut utskottet arbete och omsorg § 77/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

• Utredare/utvecklare, Kvalitet och strategisk utveckling. 
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§ 236 
Dnr KS/2022:778  

Svar på initiativärende, ”De som arbetar i daglig verksamhet är 
inte kunder!” 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att förslaget anses besvarat, samt 
 
att alltid följa socialstyrelsens rekommenderade terminologi. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Viktoria Söderling (S) har i ett initiativärende föreslagit kommunstyrelsen 
besluta att de som arbetar inom daglig verksamhet inte längre ska kallas 
kunder utan arbetstagare. I ärendet skriver Söderling att det troligen inte 
finns ett politiskt beslut att använda kundbegreppet i verksamheten, utan att 
det är en missuppfattning att begreppet kund som ingick i balanserad 
styrning skulle användas på så vis som nu gjorts. Hur en kommun eller 
verksamhet benämner olika grupper av medborgare som nyttjar kommunens 
olika tjänster bör inte vara ett (lokal)politiskt beslut. Inom vissa områden 
regleras detta redan i lagstiftning, till exempel används begreppet elever i 
skollagen och begreppet patienter i hälso- och sjukvårdslagen.  
 
För vård och omsorgssektorn bedriver Socialstyrelsen sedan flera år tillbaka 
ett nationellt terminologiarbete. Termbanken innehåller termer och 
definitioner som rekommenderas för användning inom hälso- och sjukvård 
och socialtjänst. Till grund för varje rekommendation ligger en 
begreppsanalys enligt terminologilärans metoder och principer. 
Socialstyrelsen rekommenderar att begreppet brukare används som 
samlande begrepp för alla personer som får individuellt behovsprövade 
insatser från socialtjänsten, oavsett insats. Vidare menar Socialstyrelsen att 
det finns sammanhang där andra, mer precisa benämningar, är mer lämpliga. 
Några exempel är assistansanvändare som avser brukare som har personlig 
assistans, arbetstagare eller deltagare inom daglig verksamhet och mottagare 
av hemtjänst. Socialstyrelsen avråder från att använda begreppet kund som 
samlande begrepp. Detta då kund används för att beskriva en av parterna i 
en civilrättslig relation inom det privata näringslivet.  
 
Inom Vård och omsorg i Tierps kommun har begreppet kund använts som 
samlande begrepp sedan balanserad styrning infördes som styrmodell. Dock 
bör de begrepp som används i verksamheten följa Socialstyrelsens 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-10-25 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

69 
 

rekommendationer och verksamheten ställer sig positiv till att sluta använda 
kundbegreppet. Denna ändring bör främst göras i styrdokument och rutiner 
som ingår i verksamhetens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9). I det direkta mötet med 
en enskild individ ska personens namn användas. Då hela Vård och omsorg 
har ett gemensamt ledningssystem behöver en översyn av vilka begrepp som 
ska användas omfatta alla verksamheter.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
 
att bifalla förslaget, samt 
 
att alltid följa socialstyrelsens rekommenderade terminologi. 
 
Bifall 
Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till Viktoria Söderlings (S) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och första att-satsen i 
Viktoria Söderlings (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt liggande förslag. 
 
Viktoria Söderling (S) begär omröstning. 
 
Beslutsgång omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: 

 Den som vill bifalla liggande förslag rösta ja 
 Den som vill bifalla första att-satsen i Viktoria Söderlings (S) 

yrkande röstar nej 
 
Omröstning verkställs. 
 
Resultat: 
Ja – 9 röster 
Nej – 6 röster 
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Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 
(Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Andra att-satsen i Viktoria Söderlings (S) yrkande bifalls av 
kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsen § 201/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Socialstyrelsen – Resultat av remiss för begreppet brukare 

 
Beslutet skickas till 

• Verksamhetschef Vård och omsorg 
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§ 237 
Dnr KS/2022:887  

(KF) Ekonomiska åtgärder baserade på tertial 2 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra Kommundirektören gemensamt med verksamheterna Individ- och 
familjeomsorgen och Gemensam service fortsätta 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, samt 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att under 2022 täcka underskottet om 1 000 tkr för Gemensam service 
genom ianspråktagande av prognostiserat överskott utöver budgeterat 
resultat  
 
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 ärende från respektive verksamhet 
uppe för information och diskussion avseende prognos per mars. Efter 
tertialrapporten behandlas frågan även i kommunstyrelsens arbetsutskott för 
verksamheten gemensam service.  
 
För Individ- och Familjeomsorgen beror avvikelserna på; 
Barn och unga Ökade kostnader placeringar -9,5 mkr 
Boendestöd Ökade insatser familjearbete -0,5 mkr 
Ame Vakanser +0,4 mkr 
Adm Vakans +0,3 mkr 
Beroende och 
familjestöd 

Frånvaro o minskade placeringar +0,3 mkr 

Försörjningsstöd Färre ärenden +2 mkr 
Statsbidrag Återsökta medel +2 mkr 
Totalt  -5 mkr 
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För kommundirektören beror avvikelsen på 550 tkr avseende 
personalkostnaderna för politiker och köpt material, (datorer) på 330 tkr. 
Den stora avvikelsen är ramförändringar som ej blev genomförda på 2,1 
mnkr. 
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.   
 
 
Beslutsmotivering 
För att uppnå budget i balans bör verksamheterna fortsatt arbeta för att 
uppnå budget i balans och enligt rutin redovisa och inhämta förslag till 
åtgärder vid respektive utskott. Kommer det fram åtgärder som ger 
besparingar både 2022 och/eller 2023 så ska de genomföras omgående om 
de inte kräver politiska beslut. 
 
Kommundirektören har sedan tidigare i uppdrag, KS§119, att inför 2023 
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. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Skulle kommunen göra drastiska åtgärder för att komma till rätta med 
underskottet inom Funktionshindradeomsorgen 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 

- 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. 
Efter ovanstående ianspråktagande är det prognostiserade resultatet i 
Tertialrapporten januari-augusti för 2022 +40,5 mnkr jämfört med budget 
som är 28,4 mnkr. Resultatet är alltså nästan 13 mnkr bättre än budget. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

• Verksamhetschef Gemensam Service 
• Kommundirektör 
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• Ekonomichef 
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§ 238 
Dnr KS/2022:842  

Ansökan om gottgörelse från Pensionsstiftelsen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att söka gottgörelse från Uppsala läns pensionsstiftelse (ULP) i enlighet med 
Tryggandelagen § § 14 och 15 för belopp utbetalda under 2021 avseende 
åldersgrupper födda 1948 eller tidigare, vilket uppgår till 14 234 681 kronor. 
 
Reservation 
Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), Kristina Holmström (S), Marie-
Louise Rindå (S), Torgny Helgesson (S), och Alexander Karlsson (V) 
reserverar sig till förmån för Viktoria Söderlings (S) yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Vi har möjlighet att söka gottgörelse från vår pensionsstiftelse eftersom vi 
har en överlikvid i stiftelsen. En utbetalning har enbart en likvid påverkan. 
Men tanke på de ökade likvida utbetalningarna av pensionskostnaderna är 
det en fördel att ha extra likviditet i kassan för att undvika ytterligare 
upplåning. 
Det fanns per den 31 december 2021 utrymme att begära gottgörelse eller 
för att säkra fler åldersgrupper (permutation) från pensionsstiftelsen 
motsvarande marknadsvärdet 206,8 miljoner kronor minus värdet på 
ansvarsförbindelsen för den del vi säkrat via UPL 131,8 miljoner kronor 
vilket blir 74,7 miljoner kronor. Gottgörelse får, enligt Tryggandelagen § § 
14 och 15, avse löpande utgifter eller utgifter som arbetsgivaren haft under 
närmast föregående räkenskapsår. För Tierps Kommun innebär det att en 
gottgörelse för 2021 skulle uppgå till 14 234 681 kronor. 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2012 § 158 att Tierps 
kommun ska ingå i bildandet av stiftelsen "Uppsala läns pensionsstiftelse" 
med syfte att utfästelser om pension som är intjänat innan 31 december 
1997, som givits av kommunen till dess arbetstagare eller deras 
efterlevande. Kommunstyrelsen beslutade 26 mars 2013 i § 35, att Tierps 
kommun skall avsätta 75 miljoner kronor (inklusive löneskatt), som en 
första avsättning till i Uppsala läns gemensamma pensionsstiftelse. Den 14 
februari 2017 § 4 beslutade KS av avsätta ytterligare 94 miljoner kronor, 
samt att uppta 16,6 miljoner kronor som en tillgång och förutbetald kostnad, 
som en följd av den löneskatt som utfaller vid avsättningen till Uppsala läns 
gemensamma pensionsstiftelse. Sedan har vi fått tillbaka totalt 22,1 mnkr i 
gottgörelser. Totalt summerar ovanstående att Tierps Kommun har avsatt 
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145,1 miljoner i Uppsala läns pensionsstiftelse samt inbetalat 32,2 miljoner i 
förutbetald löneskatt till skatteverket för att trygga utbetalningarna för 
pensioner intjänade före 31 december 1997 gentemot medarbetare födda 
1948 eller tidigare. 
 
Per den 31 december 2021 uppgick ansvarsförbindelsen för medarbetare 
födda 1948 och tidigare till 131,8 miljoner kronor. Avsatt i 
pensionsstiftelsen är som beskrivet ovan 145 miljoner kronor Det finns fler 
anledningar till att ansvarsförbindelsen har minskat en del avser att Tierps 
kommun har utbetalat pension en annan del avser att antalet personer 
naturligen har minskat i pensionsstiftelsen har dessa 145 miljoner kronor 
placerats i olika värdepapper vid årsskiftet 2021-12-31 var marknadsvärdet 
206,5 miljoner kronor och per 2022-08-31 193,8 miljoner kronor. Totalt har 
Tierps Kommun 192,4 miljoner i ansvarsförbindelser för pensioner 
intjänade för 1997, för medarbetare födda 1949 eller senare. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn inte bedöms att påverkas av beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till delmål 16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska vara 
långsiktigt hållbar. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
En positiv likvidmässig påverkan på 14 921 563 kronor. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
 
att för det utrymme som finns säkra fler åldersgrupper genom 
pensionsstiftelsen. 
 
Bifall 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Avslag 
Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till Viktoria Söderlings (S) yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings 
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 
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Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Brev gottgörelse 2022 

 
Beslutet skickas till 

• Ekonomichef 
• Kommundirektör 
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