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§ 1 
Dnr 2021/18    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan. 
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§ 2 
Dnr 2020/892    
 
Brister och behov i transportsystemet  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  
 
att anta objektslistan i Blankett brister och behov nya länsplanen 
som sin egen och skicka den till Region Uppsala. 
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Region Uppsala har det regionala ansvaret för infrastrukturplaneringen och 
agerar tillsammans med Trafikverket som ansvariga för det statliga 
vägnätet. Nu har kommunen fått möjlighet att spela in de brister och behov 
som kommunen ser kopplat till infrastruktur inom vår kommun men på det 
statliga vägnätet/sjöfart. I kommunens inspel är objekten kategoriserade 
under Trafiksäkerhet, Upptåget, Cykelbarhet och Regional utveckling.  
 
Beslutsmotivering  
Tierps kommuns Samhällsbyggnadsenhet tillsammans med 
Näringslivsutvecklarna har tagit fram förslaget på objektlista för vilka 
brister och behov vi ser störst behov av åtgärd för. Samhällsbyggnad har 
tagit fram prioriteringsordningen utifrån var vi ser störst effekt för den större 
befolkningen och inte de individuella platserna/aktörerna. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Tierps kommun har i årets objektlista fokuserat på åtgärder som ger 
likvärdiga förutsättningar oavsett åldersgrupp, för att lägga fokus på en 
tillgänglighet för alla medborgare på lika villkor. Denna objektslista ger 
inga direkta eller indirekta konsekvenser utifrån barnrättsperspektivet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Objekten kan leda till vidare infrastruktursatsningar av mer lokal karaktär 
där kommunen måste stå för den ekonomiska kostnaden. Dock blir det 
enskilda beslut inför varje investeringsprojekt. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar att punkt 3a, 3c och 3e i Blankett brister och 
behov nya länsplanen stryks. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
liggande förslag.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Blankett brister och behov nya länsplanen 
 Samråd - Regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2022–

2033/2037, dnr TS2020-00374 
 
Beslutet skickas till 

 Region Uppsala 
 Samhällsplanerare infrastruktur och hållbarhet 
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§ 3 
Dnr 2020/996    
 
Svar på remiss - Promemoria Vissa undantag från 
bestämmelserna om karensavdrag S2020-09429  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  
 
att anta remissvaret och skicka det till Socialdepartementet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialdepartementet har utarbetat en promemoria avseende möjligheterna 
för arbetsmarknadens parter att genom kollektivavtal göra undantag från 
bestämmelserna om karensavdrag. Undantaget ska kunna gälla inom vård 
och omsorg. Promemorian innehåller förslag om ändring i lagen om sjuklön. 
Förslag till svar har utarbetats.  
 
Beslutsmotivering  
Förslaget är bra ur en smittskyddssynpunkt men väcker en del frågor om 
finansiering. Dessutom kommer borttagandet av karens inte gälla för 
timanställda och konsekvenserna av detta är inte riktigt klarlagda.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Inga barnrättskonsekvenser har identifierats. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Det är svårt att överblicka de ekonomiska konsekvenserna av detta förslag. 
Men det torde vara en kännbar negativ påverkan.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remissvar avseende: Promemoria – Vissa undantag från 

bestämmelserna om karensavdrag  
 Remiss -  Promemoria – Vissa undantag från bestämmelserna 

om karensavdrag 
 Missiv - Remiss Promemoria – Vissa undantag från 

bestämmelserna om karensavdrag 
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Beslutet skickas till 
 HR-chef 
 Verksamhetschef Vård och omsorg 
 Ekonomichef 
 Socialdepartementet 
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§ 4 
Dnr 2021/87    
 
Rekrytering av verksamhetschef för Kultur och Fritid  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att tillsättning av verksamhetschef för Kultur och Fritid får ske. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tjänsten som verksamhetschef för Kultur och Fritid har sedan 1 september 
2020 varit vakant. En tf. verksamhetschef har funnits på plats. Behov finns 
av att rekrytera permanent till tjänsten. 
 
Beslutsmotivering  
Vid kommunstyrelsens sammanträde 1 december 2020 beslutades om en 
ändring i delegationsordningen som medför att anställning ska föregås av 
godkännande utav närmast överordnad chef. För kommundirektören är i 
detta sammanhang Kommunstyrelsens arbetsutskott att betrakta som 
närmast överordnad. En mera långsiktig och permanent bemanning av 
tjänsten är nödvändig för det fortsatta arbetet i enlighet med Plan för Tierps 
kommuns ekonomi och verksamhet. Det är också av vikt för 
kommunledningsgruppens gemensamma arbete för hela Tierps kommun att 
få en mera långsiktig lösning.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Inga barnrättskonsekvenser har identifierats.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Finansiering sker inom ram.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 HR-chef 
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§ 5 
Dnr 2021/112    
 
Rekrytering av verksamhetschef för Gemensam service  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att tillsättning av verksamhetschef för Gemensam service får ske. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tjänsten som verksamhetschef för Gemensam service har sedan början av 
2018 varit vakant. Uppdraget som verksamhetschef har skötts av 
kommundirektören. Behov finns av att rekrytera permanent till tjänsten. 
 
Beslutsmotivering  
Vid kommunstyrelsens sammanträde 1 december 2020 beslutades om en 
ändring i delegationsordningen som medför att anställning ska föregås av 
godkännande utav närmast överordnad chef. För Kommundirektören är i 
detta sammanhang Kommunstyrelsens arbetsutskott att betrakta som 
närmast överordnad. Bemanning av tjänsten är nödvändig för det fortsatta 
arbetet i enlighet med Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet. 
Verksamheten behöver en chef som kan ägna sig helt åt detta.   
 
Barnrättskonsekvenser 
Inga barnrättskonsekvenser har identifierats.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Finansiering sker inom ram.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 HR-chef 
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§ 6 
Dnr 2020/852    
 
Lönebidrag till föreningar  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att lönebidrag enligt OM 012 ska beviljas fram till 2021-06-30, därefter 
upphör bidraget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun ger sedan många år ekonomiskt stöd i form av lönebidrag 
till lokalföreningarna för Synskadades riksförbund och Funktionsrätt 
Sverige, tidigare Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO. I 
delegationsordningen för kommunstyrelsen är beslutanderätten för 
lönebidrag, till tre namngivna föreningar, delegerad till verksamhetschef för 
Individ- och familjeomsorg. Förutom ovan angivna så är det Delaktighet 
handlingskraft och rörelsefrihet, tidigare De handikappades riksförbund, 
DHR, som omfattas av delegationen. En översyn av delegationsordningen 
för kommunstyrelsen har genomförts. Delegationspunkten om lönebidrag 
till föreningar har uppmärksammats, med anledning av att den kan antas 
strida mot den kommunala likställighetsprincipen, då bidraget endast riktat 
sig mot tre specifika, namngivna föreningar. 
 
Beslutsmotivering  
Ett bidrag som endast är möjligt för några specifika föreningar att söka får 
anses strida mot kommunallagens likställighetsprincip, 2 kap 3§ 
kommunallagen. Detta innebär att i det fall kommunen vill bevilja 
föreningar lönebidrag för anställda så ska alla föreningar i kommunen 
erbjudas denna möjlighet. I dagsläget saknas ekonomisk möjlighet för 
kommunen att kunna bevilja sådana bidrag. 
 
För att de berörda föreningarna ska ha möjlighet att ställa om sin 
verksamhet utifrån detta beslut så föreslås att lönebidrag beviljas enligt 
tidigare fram till 2021-06-30. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Förslaget innebär en kostnadsminskning om ca 80 000 kronor per år i 
dagens kostnadsläge. 
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Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Beslut Rådet för funktionshinderfrågor 2020-12-031300 

 
Beslutet skickas till 

 Synskadades riksförbund, Tierp 
 Funktionsrätt Sverige, Tierp 
 Enhetschef, Arbetsmarknadsenheten 
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§ 7 
Dnr 2021/109    
 
Ombudgetering av driftsanslag mellan verksamheter i budget 
2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att medel med anledning av sänkta hyror, (totalt 1 430 tkr), flyttas från 
Grundskolan och Kultur och Fritid till Samhällsbyggnadsenheten,  
 
att den hyra som Tierps kommunfastigheter AB betalar till Tierps kommun 
sänks med samma summa, 1 430 tkr, eftersom de fastigheter som tagits 
tillbaka i kommunal drift varit plus fastigheter i det som tidigare varit ett 
nollsummespel över hela beståndet, samt 
 
att medel, (totalt 300 tkr), flyttas från Gymnasieskolan till Gemensam 
service, ekonomienheten då en ekonomtjänst har flyttats in centralt. 
 
Reservation 
Sara Sjödal (C) och Lotta Carlberg (C) reserverar sig till förmån för 
liggande förslag /Bilaga/.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Hyran för dessa två objekt kommer att sänkas med totalt 1 430 tkr vilket 
ombudgeteras till Samhällsbyggnadsenheten samt att 300 tkr flyttas från 
Gymnasieskolan till Gemensam service, ekonomienheten. 
 
Beslutsmotivering  
Vendelbadet och Örbyhus sporthall har återtagits av kommunen varför 
hyran till Kultur och fritid samt Grundskolan kommer att sänkas med totalt 
1 430 tkr, varav 466 tkr för Grundskolan och resterande 964 tkr för Kultur 
och fritid. 
 
Då budgeten för gymnasieekonomen har legat på Gymnasiet trots att den 
inte varit tillsatt fullt ut de senaste åren så flyttats budgetbeloppet på totalt 
300 tkr för att finansiera den anställning som gjorts på Gemensam service, 
ekonomienheten. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Inga konsekvenser. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Totalramen för kommunen är oförändrad. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar att utöver liggande förslag även besluta att den 
hyra som Tierps kommunfastigheter AB betalar till Tierps kommun sänks 
med samma summa, 1 430 tkr, eftersom de fastigheter som tagits tillbaka i 
kommunal drift varit plus fastigheter i det som tidigare varit ett 
nollsummespel över hela beståndet.  
 
Bifall 
Sara Sjödal (C) och Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Jonas Nyberg (S) och Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till Viktoria 
Söderlings (S) yrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings 
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
Viktoria Söderlings (S) yrkande. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Chef Gymnasieskolan 
 Chef Utbildning 
 Ekonom Gymnasiet 
 Ekonom Gemensam service 
 Ekonomichef 
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§ 8 
Dnr 2021/100    
 
Ombudgetering som avser påbörjade ej färdigställda projekt i 
investeringsbudget från 2020 till 2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ombudgetering som avser påbörjat ej färdigställt projekt i 
investeringsbudget Fritidsintendent under 2020 beviljas att överföras till 
investeringsbudget Fritidsintendent 2021,  
 
att ombudgetering som avser påbörjade ej färdigställda projekt i 
investeringsbudget Chef Samhällsbyggnad, under 2020 beviljas att 
överföras till investeringsbudget Chef Samhällsbyggnad 2021, samt 
 
att totalutgifter för redan pågående projekt som baseras på den 
prognostiserade totalutgiften beviljas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 10 kap. 2 § LKBR ska investeringsredovisningen 
innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet. 
Investeringsredovisningen gör det möjligt för fullmäktige att jämföra 
beslutade/beräknade totalutgifter och anslag med utfall. 
 
Genomförandet av specificerade projekt nedan är försenade. För att 
verkställa befintliga investeringar begärs ombudgetering av påbörjade ej 
färdigställda projekt i investeringsbudget från år 2020 till år 2021. 
 
Definitionen nedan för färdigställande av fleråriga investeringsprojekt är:  
Beslutad totalutgift= förkalkyl/medgiven investeringsram, (ej budget 
eller anslag) 
Beräknad totalutgift= Prognostiserad totalutgift vid rapporttillfället  
 
Beslutsmotivering  
Genomförandet av specificerade projekt nedan är försenade. För att 
verkställa befintliga investeringar begärs ombudgetering av påbörjade ej 
färdigställda projekt i investeringsbudget från år 2020 till år 2021. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Begärda ombudgeteringar av påbörjade ej färdigställda projekt sker inom 
redan av KS beslutad totalutgift för anläggningstillgångar för fleråriga 
pågående projekt enligt bilagor. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Skrivelse från Kultur och Fritid samt  
 Skrivelse från Samhällsbyggnad 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Kultur och Fritid 
 Chef Samhällsbyggnadsenheten 
 Chef Medborgarservice 
 Ekonom Kultur och Fritid 
 Ekonom Medborgarservice 
 Ekonomichef 
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§ 9 
Dnr 2020/487    
 
Hastighetsplan för Tierps kommun  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta Hastighetsplan för Tierps kommun, samt  
 
att Samhällsplanerarkontoret ska återrapportera till kommunstyrelsen när 
hastigheterna är anpassade utifrån trafiknätsanalysen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Hastighet på gator är något som berör alla medborgare, besökare och 
näringsidkare i vår kommun. Samhällsbyggnad har under många år fått in 
klagomål på för höga hastigheter inom våra tätbebyggda områden, som gör 
att medborgarna inte upplever gatorna som trafiksäkra.  
 
Samhällsplanerarkontoret har under de senaste två åren försökt att samla 
och arbeta mer likvärdigt med hastighetssänkningar inom kommunen. 
Samhällsplanerarkontoret har i det arbetet kommit fram till att samtliga 
gator med likvärdig utformning och syfte ska ha likvärdig 
hastighetssättning. För att kunna göra en sådan övergripande förbättring för 
alla våra medborgare så krävs en samlad Hastighetsplan. 
 
Tierps kommun genomförde år 2006 en trafiknätsanalys över samtliga 
tätbebyggda områden i kommunen med förslag på hastighetsanspråk på 
olika gatutyper. År 2008 beslutade kommunstyrelsen om nämnd 
trafiknätsanalys och att den skulle ligga som underlag vid bedömning av 
åtgärder för trafiksäkerhet. Utifrån beslutad trafiknätsanalys, uppdaterade 
riktlinjer för styrdokument samt starkt behov av översyn av det kommunala 
gatunätet har hastighetsplanen utformats för att sätta ramarna för hur 
hastigheten ska anpassas utmed olika gatumiljöer. 
 
Beslutsmotivering  
Tierps kommun mottar flertalet starka åsikter från alla våra tätbebyggda 
områden om hur 50 km/h upplevs som en för hög hastighet utmed 
villagator. Medborgare har lyft fram barns rörelsemöjlighet till och från 
skola eller fritidsaktivitet, buller, otrygghet och osäkerhet för vuxna att 
vistas i gaturummet. 
 
Utifrån Nollvisionen så har dessa medborgare rätt i sin känsla av att en lägre 
skyltad hastighet leder till ökad trygghet. Då en hastighet om 30 km/h inte 
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leder till allvarlig eller dödlig skada vid kollision medan en kollision vid 50 
km/h i nästan 100 % av fallen resulterar i allvarlig eller dödlig skada. Att 
följa den skyltade hastigheten är ett lagkrav. Straffet för 
hastighetsöverträdelse är böter och i särskilt allvarliga fall återkallelse av 
körkort. Det är av stor vikt att kommunen skyltar den hastighet som anses 
lämplig för att polis ska kunna följa upp och lagföra där lagen bryts.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga rör sig till största del som trafikantgruppen oskyddade 
trafikanter. Äldre ungdomar har möjlighet att använda motordrivna fordon 
men har då samma krav på sig som övriga trafikanter att förhålla sig till 
trafikreglerna.  
 
En hastighetssänkning på en större del av gatunätet innebär stora vinster för 
barn och unga. Det ger dem större anspråk till gaturummet samt en mer 
likvärdig möjlighet att självständigt röra sig till sina intressen. Det kan 
därmed minska skillnader i barn och ungas socioekonomiska förutsättningar 
att delta vid olika aktiviteter. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Med en beslutad hastighetsplan kommer förvaltningen behöva lägga medel 
på att köpa in skyltar samt omskyltningen av samtliga gator som får ny 
hastighet. Utbytet kommer ske succesivt men med mål om att genomföra 
det enhetligt över kommunerna, varav det kan uppstå större utgifter inom en 
kortare tidsfrist. Likväl kommer de analyser som resulterar i ett behov av 
ombyggnation att innebära investeringsinsatser för de olika projekten som 
kommer tas fram efter förstudier för platserna. Samtliga åtgärder faller inom 
ramen för Statlig medfinansiering och kan därför ansökas om för att få 50 % 
delfinansierat från Region Uppsala. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Hastighetsplan för Tierps kommun 
 Trafiknätsanalyser från år 2006 och 2008 
 Statistikrapport trafikolyckor 

 
Beslutet skickas till 

 Samhällsplanerare Infrastruktur och hållbarhet 
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2021-02-02  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 10 
Dnr 2020/1020    
 
Svar på remiss - Förslag till program och handlingsplan för 
bostadsförsörjningen i Uppsala kommun 
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta remissvaret och skicka det till Uppsala kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Uppsala kommun har gett Tierps kommun möjligheten att senast den 17 
februari 2021 inkomma med synpunkter angående: 
 
förslag till program och handlingsplan för bostadsförsörjningen i Uppsala 
kommun.  
 
Tierps kommun har tagit del av rubricerat ärendet och har inga synpunkter 
på förslaget, se separat remissvar.  
 
Beslutsmotivering  
Tierps kommun bedöms inte påverkas på något negativt sätt av förslaget.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remissvar 
 Uppsala kommuns remiss: förslag till program och handlingsplan för 

bostadsförsörjningen i Uppsala kommun.  
 
Beslutet skickas till 

 Uppsala kommun 
 Plankontoret  
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§ 11 
Dnr 2021/77    
 
Gemensam borgensram för TEMAB och TEMAB Fjärrvärme AB 
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige  
 
att borgensramen omfattar hela koncernen TEMAB, org nr 559031-4315, 
och dotterbolaget TEMAB Fjärrvärme AB, org nr 556249-4723, samt 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Tierps Energi & Miljö AB:s 
låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 500 000 000 kr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Motiveringen till förändringen är att förenkla hantering av borgensutrymmet 
för Koncernen TEMAB. En gemensam borgen möjliggör att bolaget 
självständigt kan välja hur borgensutrymmet ska användas. Fördelen är 
också att när TEMAB Fjärrvärme minskar sin låneskuld ökar 
borgensutrymmet och med en gemensam borgen kan moderbolaget utnyttja 
detta utrymme. Hanteringen underlättas också för Tierps kommun då det 
blir en mindre borgensram att ta ställning. 
  
Barnrättskonsekvenser 
Inga konsekvenser. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Inga konsekvenser. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Skrivelse från styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
 VD TEMAB 
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§ 12 
Dnr 2021/86    
 
Omorganisation av Gemensam service  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
 att genomföra organisationsförändring i enlighet med förslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamheterna inom Gemensam service (GS) har under åren organiserats 
på lite olika sätt. Se bifogade organisationskarta för nuvarande organisation. 
Under hösten 2020 har en översyn av detta skett. Se bifogade översyn. Det 
har dessutom, nu när närvårdsarbetet i relation till regionens arbete med 
Effektiv och nära vård går in i ett mera intensivt skede, identifierats behov 
av att tydligare leda kommunens interna närvårdsarbete. 
Under den genomförda översynen har även upptäckts punkter i instruktion 
till kommundirektör som inte stämmer överens med gällande 
delegationsordning varför en särskild översyn kommer ske där detta 
beaktats. Översyn av kommunstyrelsens instruktion till kommundirektör är 
även en åtgärd som revisionen har föreslagit.  
  

 
Nedan finns en sammanfattning av föreslagna åtgärder: 

 
 Placera HR och Ekonomi i första linjen och jämställ deras chefer 

med verksamhetschefer. Kommundirektören blir personalansvarig 
chef för HR-chef och ekonomichef. 

 Anställ en chef för Gemensam service. En chef som blir jämställd 
med verksamhetscheferna och har kommundirektören som 
personalansvarig chef. Den chefen ska också ha ledningsansvar för 
kommunens närvårdsarbete.  

 Arkiv samt Säkerhet & Beredskap hör till Gemensam service och det 
synliggörs o organisationsschemat.  

 Tjänsten som arkivassistent på 50 % avvecklas. (har redan 
genomförts i samverkan med fackliga organisationerna) 

 IT-centrum hör i likhet med Lönecentrum till Gemensam service. 
Behöver förtydligas i organisationsschemat. 

 En reviderad bild av förvaltningens organisation tas fram. (Bifogas) 
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Beslutsmotivering  
Kommunens närvårdsarbete i relation till regionens arbete med Effektiv och 
nära vård kommer kunna prioriteras tydligare samtidigt som det blir en 
närmare och mera tillgänglig  arbetsledning för enheterna inom GS. 
Enheterna HR och ekonomi är av central karaktär och bör därför placeras i 
direkt anslutning till kommundirektören. Tillsättning av verksamhetschef 
för GS ger utrymme för kommundirektören att arbeta på ett mera strategiskt 
sätt. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Inga barnrättskonsekvenser har identifierats.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Finansiering sker inom ram.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Nuvarande organisationsskiss 
 Organisationsskiss vid beslut enligt förslaget 
 Översyn av Gemensam service organisation 
 Samverkansprotokoll avseende organisationsförändringen 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 HR-chef 
 Ekonomichef 
 Lönecentrum 
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