
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 2021-03-03  

 

Tid och plats 3 mars 2021, kl. 18:00 – 21:45, ajournering 19:10 – 19:15 och               
20:18 – 20:30, i A-salen, kommunhuset, Tierp/digitalt sammanträde 

Paragrafer 1-29 

Utses att justera Emma Lokander, Jonas Nyberg  

Plats och tid för justering Lilla A-salen, kommunhuset den 8 mars 2021, klockan 08:00  

Beslutande    
 
 

Ledamöter 

 
Sara Sjödal (C) 
Erik Kolm (C) 
Lotta Carlberg (C) 
Yaqub Ahmed (C) 
Anna Ahlin (C) 
Anna Grimberg (C) 
Magdalena Ewert (C) 
Lars Lindgren (C) 
Helén Jaktlund (C) 
Mats Wikander (C) 
Lars–Göran Birkehorn–Karlsen (M) 
Åsa Sikberg (M) 
Sven Lokander (M) 
Carola Fredén (M) 
Emma Lokander (M) 
Kenneth Karlsson (M) 
Ann–Kristin Ringefors (KD) 
Lars Svensk (KD) 
Joachim Stormvall (MP) 
Jenny Lundström (MP) 
Alfred Mujambere (L) 

Viktoria Söderling (S) 
Bengt–Olov Eriksson (S) 
Jonas Nyberg (S) 
Barbro Wiklund (S) 
Gunnar Jansson (S) 
Christina Svensson (S) 
Lars–Olof Färnström (S) 
Oskar Nilsson (S) 
Christina Holmström (S) 
Torgny Helgesson (S) 
Linda Friberg (S) 
Joakim Larsson (SD) 
Jonhas Åker (SD) 
Bengt Lindström (SD) 
Klas Jakobsson (SD) 
Per Karlsson (SD) 
Rosa Ingeborg Malmberg (SD) 
Lars–Ola Sandström (SD) 
Alexander Karlsson (V) 
Agnetha Andersson (V) 
Emmanuel Nzisabira (V) 
 

Beslutande ersättare Filip Håkansson (C) 
Jessica Tindre Falk (M) 

Margaretha Magnusson (S) 
Börje Wennberg (S) 
Inger Andersson (S) 
Stefan K Andersson (S) 
Sofia Jakobsson (SD) 
 

Underskrifter  
 

Sekreterare 

Evelina Håkansson 
 

Ordförande 

Anna Ahlin 
 

Justerande  

Emma Lokander                  Jonas Nyberg 
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Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Marianne Eriksson (C) 
Roger Henningsson Brander (C) 
Stig Lundqvist (M) 
Regina Birkehorn (M) 
Oskar Jonsson (MP) 
Brita Kajrup (MP) 
Sarah Näslund (L) 

Lize–Lotte Löfgren (S) 
Simon Brännström (SD) 
Krister Andersson (V) 
 

Tjänstemän och övriga Evelina Håkansson, sekreterare 
Randi Graungaard, kommundirektör 
Patrik Norberg, tekniskt stöd/Zoomansvarig 
Jenny Ampiala, tekniskt stöd/Zoomansvarig 
Annika Höök, telefonsupport 
Maria Ekstrand, telefonsupport 
 
 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2021-03-08 Anslaget tas ner: 2021-03-30 

Protokollets förvaringsplats Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 
 
 
 
 
 
 
  

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 2021-03-03  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Upprop 

 
  

 Val av två justerare samt tillkännagivande av 
tid och plats för justering av protokollet 
 

  

§ 1 Allmänhetens frågestund 
 

2021/54  

§ 2 Godkännande av föredragningslistan 
 

2021/50  

§ 3 Redovisning av kommuninvånarnas postlåda 
 

2021/52  

§ 4 Aktuellt från revisionen 
 

2021/53  

§ 5 Anmälan av motioner 
 

2021/56  

§ 6 Anmälan av frågaor 
 

2021/58  

§ 7 Svar på frågor 
 

2021/58  

§ 8 Svar på motion - Arbetsskor till personalen 
inom vård och omsorg, Viktoria Söderling 
(S) 
 

2020/529  

§ 9 Svar på motion - Upprättelse av kommunalt 
beredskapslager, Simon Brännström (SD) 
 

2020/486  

§ 10 Svar på motion - Inför språkkrav i svenska 
för anställning inom omsorgen, Jonhas Åker 
(SD) och Joakim Larsson (SD) 
 

2020/670  

§ 11 Svar på motion - Agera mot våld i nära 
relation - inför Huskurage, Agnetha 
Andersson (V) 
 

2020/931  

§ 12 Svar på motion - Anställ fältassistenter, 
Jonas Nyberg (S) och Viktoria Söderling (S) 
 

2020/197  

§ 13 Redovisning av ej besvarade motioner 2021 
 

2021/60  

§ 14 Utökad borgensram för Tierps 
kommunfastigheter AB 
 

2020/934  
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§ 15 Fastställande av ny upplåningsram för Tierps 
kommun 
 

2020/939  

§ 16 Fortsatta åtgärder för att mildra effekterna 
för det lokala näringslivet med anledning av 
coronaviruset 
 

2020/684  

§ 17 Policy för lönebildning 
 

2020/902  

§ 18 Arbetsmiljöpolicy 
 

2020/901  

§ 19 Policy vid alkohol- och drogproblem inom 
kommunens- och de kommunala bolagens 
verksamheter 
 

2020/903  

§ 20 Riktlinjer och avgifter för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg 
 

2020/885  

§ 21 Gemensam borgensram för TEMAB AB och 
TEMAB Fjärrvärme 2021 
 

2021/77  

§ 22 Omorganisation av Gemensam service 
 

2021/86  

§ 23 Uppdaterad taxa för renhållning 2021 
 

2020/822  

§ 24 Tillfällig avgiftsfri kulturskola 
 

2021/136  

§ 25 Ombudgetering av driftsanslag budget 2021 
 

2021/109  

§ 26 Val av nämndemän 
 

2020/25  

§ 27 Godkännande av entlediganden och val av ny 
ersättare och ledamot i kommunstyrelsen 
 

2020/25  

§ 28 Godkännande av entlediganden 
 

2020/25  

§ 29 Redovisning av inkomna beslut och 
skrivelser 
 

2021/55  
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§ 1 
Dnr 2021/54    
 
Allmänhetens frågestund  
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid varje kommunfullmäktigesammanträde har allmänheten möjlighet att 
ställa frågor direkt till politikerna, ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden 
pågår i 30 minuter och alla som vill är välkomna att ställa frågor om 
kommunens verksamheter. På grund av rådande pandemi tar vi endast emot 
skriftliga frågor som sedan besvaras muntligt under sammanträdet. 
Frågeställaren har då möjlighet att ta del av svaret genom att titta på 
webbsändningen på kommunens hemsida. 
 
Syftet med allmänhetens frågestund är bland annat till för att skapa en 
dialog mellan allmänheten och de politiskt folkvalda för att 
kommunmedborgarna ska kunna påverka, väcka opinion och få bättre 
möjligheter att ta tillvara dina demokratiska rättigheter. Möjligheten att 
lyssna på allmänhetens frågestund finns på www.tierp.se. 
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§ 2 
Dnr 2021/50    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att ärende 8 - Anmälan av interpellationer stryks från föredragningslistan då 
inga interpellationer har lämnats in, samt 
 
att ärende 33 - Motion – Ökad säkerhet i hyresgästers förråd dras ur då 
motionären inte tjänstgör under sammanträdet.  
 
Yttrande 
Simon Brännström (SD) yttrar sig. 
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§ 3 
Dnr 2021/52    
 
Redovisning av kommuninvånarnas postlåda  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag inkomna till den digitala postlådan på kommunens hemsida och 
förslag som lämnats i Demokratierp-brevlådorna på kommunens bibliotek 
hanteras av verksamheterna och det är en tjänsteman som svarar på 
förslagen. Förslagen och svaren redovisas i kommunfullmäktige. 
 
Följande förslag och svar redovisas: 
 
Dnr KS 2020/916 – Postlådan – Discgolfbana i kommunen 
Förslag: Att det ska göras en bana för discgolf i Tierp.  
Svar: I dagsläget finns ingen planerad bana för discgolf. 
 
Dnr KS 2021/39 – Postlådan – Hundrastgård i kommunen  
Förslag: Att det ska göras en hundrastgård i kommunen.  
Svar: Just nu finns det inga planer på att kommunen ska iordningställa och 
drifta några hundrastgårdar. Men det finns en möjlighet till lösning och det 
är att ni hundägare gemensamt bildar en förening och arrenderar mark av 
kommunen. Föreningen iordningställer och driftar området genom 
medlemmarna 
 
Dnr KS 2020/1034 – Postlådan – Uthyrning crosshallen 
Förslag: Att hyra ut crosshallen som fabrikslokal. 
Svar: Crosshallen är en ganska speciell byggnad avsedd i princip endast för 
den ursprungligen tilltänkta verksamheten. Det skulle krävas stora 
investeringar för att kunna hyra ut den som fabrikslokal. 
 
  

7



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 
2021-03-03  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Dnr KS 2021/153 – Postlådan - Förbättra säkerheten, Tierpsvägen,  
Söderfors 
Förslag: Finns det någon plan i kommunen att förbättra säkerheten på 
Tierpsvägen mot Söderfors efter Dalälvsbron där det är en trång passage för 
gående.  
Svar: Trafikverket ansvarar för Tierpsvägen och det är Region Öst som kan 
hjälpa till med frågeställningar. Dock ansvarar Tierps kommun för 
angränsande gång- och cykelbanor efter sidoräcket. Det kommer att 
undersökas om det krävs åtgärder på gång- och cykelvägen i anslutning till 
Tiepsvägen.   
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§ 4 
Dnr 2021/53    
 
Aktuellt från revisionen  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga aktuell information från revisionen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Företrädare för revisionen redogör för aktuell information från revisionen. 
 
Kommunen har fem revisorer varav tre representerar oppositionen. Enligt 
12 kap. 1 § kommunallag (KL 2017:725) är revisonens uppgift att årligen 
granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller 
fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna ska också 
bedöma om resultaten i den delårsrapport som enligt 11 kap. 16 § (KL) ska 
behandlas av fullmäktige och årsredovisningen är förenliga med de mål 
fullmäktige beslutat. I sin granskning biträds revisorerna av sakkunniga 
som ska ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som behövs 
för att kunna fullgöra uppdraget. 
 
Yttrande 
Jonhas Åker (SD) yttrar sig. 
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§ 5 
Dnr 2021/56    
 
Anmälan av motioner  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att överlämna den inlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande motion har lämnats in:  

- Hälsans stig, Christina Holmström (S) 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Inlämnad motion 

 
Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen 

10



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 
2021-03-03  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 6 
Dnr 2021/58    
 
Anmälan av frågor  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att den inlämnade frågan får ställas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande fråga har lämnats in: 

- Fråga om isrinken i Örbyhus, Christina Holmström (S) 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Inlämnade frågor
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§ 7 
Dnr 2021/58    
 
Svar på frågor  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att den inlämnade frågan anses vara besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande fråga har lämnats in 

- Fråga om isrinken i Örbyhus, Christina Holmström (S)  
 
Yttrande 
Lotta Carlberg (C) och Christina Holmström (S) yttrar sig.  
 
Beslutsunderlag  

 Inlämnad fråga 
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§ 8 
Dnr 2020/529    
 
Svar på motion - Arbetsskor till personalen inom vård och 
omsorg, Viktoria Söderling (S)  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 
Reservation 
Viktoria Söderling (S), Bengt–Olov Eriksson (S), Jonas Nyberg (S),  
Barbro Wiklund (S), Gunnar Jansson (S), Christina Svensson (S),  
Lars–Olof Färnström (S), Oskar Nilsson (S), Christina Holmström (S),  
Torgny Helgesson (S), Linda Friberg (S), Margaretha Magnusson (S),  
Börje Wennberg (S), Inger Andersson (S), Stefan K Andersson (S) 
reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Alexander Karlsson (V), Agnetha Andersson (V) och Emmanuel Nzisabira 
(V) reserverar sig till förmån för Viktoria Söderlings (S) yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Viktoria Söderling (S) föreslår i en motion att vård och omsorgspersonalens 
fria arbetskläder utökas till att avse även fria arbetsskor.  
 
Beslutsmotivering  
Inom vård och omsorg finns idag ca 800 anställda. Socialstyrelsen krav om 
arbetskläder inom vård och omsorg grundar sig i behovet av att leva upp till 
basala hygienregler. En försiktig uppskattning visar att ett par skor per 
medarbetare enligt förslaget beräknas kosta åtminstone 600 kr/par. Detta 
under förutsättning att skorna inte kräver särskilt anpassning. Alltså runt 
500 000 kr. Därtill kommer att hemtjänstpersonalen kan behöva skor för 
olika väderförhållanden. Alltså en kostnad på närmare 250 000 kr till för att 
skaffa rejäla vinterskor. Total kostnad runt 750 000 kr/år. Då har 
timanställda inte räknats in i kalkylen. Hur skorna slits är naturligtvis 
mycket individuellt, men nya skor lär behövas minst en gång per år. 
Jag delar Söderlings åsikt att det är viktigt att värna om all vår personal.  
Men tyvärr är den ekonomiska verkligheten inte sådan att det finns ett 
ekonomiskt utrymme på 750 000 kr per år till detta ändamål. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Förslaget till beslut innebär inga negativa barnrättskonsekvenser. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar bifall till motionen.  
 
Bifall 
Emma Lokander (M) och Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande 
förslag, att avslå motionen.  
 
Margaretha Magnusson (S) och Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till 
Viktoria Söderling (S) yrkande, att bifalla motionen.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings 
(S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande 
förslag, att avslå motionen. 
 
Viktoria Söderling (S) begär omröstning. 
 
Beslutsgång omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: 

- Den som vill avslå motionen röstar ja 
- Den som vill bifalla motionen röstar nej 

 
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar enligt liggande 
förslag, att avslå motionen (Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Resultat: 
Ja – 31 röster 
Nej – 18 röster 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 38/2021 
 Förslag till beslut – Svar på motion - Arbetsskor till personalen inom 

vård och omsorg 
 Motion - Arbetsskor till personalen inom vård och omsorg, Viktoria 

Söderling (S) 
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Beslutet skickas till 
 Motionären 
 Verksamhetschef vård & omsorg 
 HR-chefen 
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§ 9 
Dnr 2020/486    
 
Svar på motion - Upprättelse av kommunalt beredskapslager, 
Simon Brännström (SD)  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Simon Brännström (SD) föreslår i en motion att fullmäktige beslutar att 
upprätta ett kommunalt beredskapslager samt att kommunstyrelsen får 
uppdraget att utforma beredskapslagrets funktion och storlek. 
 
Beslutsmotivering  
Generellt är det ansvarsprincipen som gäller för krisberedskapen i Sverige. 
Så även för beredskapslager- dvs. den som har ansvar för något i vardagen 
har det även vid kris, och måste säkerhetsställa sina försörjningskedjor.  
Kommunen har idag lager för drivmedel, sjukvårdsutrustning och läkemedel 
för att klara oss en kortare tid. Vilket är helt i linje med 
Krisberedskapsförordningen (2015:1052) och totalförsvarsförordningen 
(2015:1053). 
 
För de som bor på särskilda boenden har kommunen ansvar att tillse att det 
finns förråd som säkerställer att man klarar sig i minst 72 timmar. 
Ansvaret i övrigt är idag fördelat enligt nedan: 

Från MSB:s hemsida: 
”Läkemedel och sjukvårdsmateriel 
Idag har vårdgivarna, ofta regioner men även privata och 
kommunala, ansvar för att försörjningen av läkemedel och 
sjukvårdsmateriel till sjukhus och andra vårdenheter fungerar. 
Dessutom ska regionerna planera för katastrofmedicinsk beredskap, 
vilket inkluderar försörjning av medicinteknisk utrustning, 
utrustning till personal, förbrukningsmateriel och läkemedel. 
Några statliga myndigheter har vissa beredskapslager. 
Folkhälsomyndigheten ansvarar för beredskapslagring av 
smittskyddsläkemedel för influensapandemier och smittsamma 
sjukdomar, som antivirala läkemedel och antibiotika. Socialstyrelsen 
förvaltar ett beredskapslager av läkemedel och sjukvårdsmateriel, till 
exempel sängar, reservelverk och ventilatorer. Den pågående hälso- 
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och sjukvårdsutredningen tittar mycket ingående på frågan om 
beredskapslagring av läkemedel och sjukvårdsmateriel.  
 
Livsmedel 
Det sker idag ingen statlig beredskapslagring av livsmedel i Sverige, 
och det finns inget utpekat ansvar på en statlig myndighet att 
säkerställa tillgången till livsmedel. 
Livsmedelsverket samordnar nationell kris- och beredskapsplanering 
av dricksvatten- och livsmedelsförsörjning efter primärproduktion. 
De stödjer ansvariga aktörer i deras planering av att kunna erbjuda 
mat och vatten oavsett samhällsstörning. 
 
Drivmedel 
 
Sverige har genom internationella avtal med IEA och EU åtagit sig 
att hålla drivmedelslager motsvarande 90 dagars import av olja för 
att klara av störningar på världsmarknaden. Detta sköts inom den 
ordinarie försörjningskedjan, det vill säga att lagren finns som 
reserver hos vissa aktörer. Energimyndigheten kontrollerar sedan att 
aktörerna sköter lagren och alla kostnader tas ut från slutförbrukare.” 

 
Om kommunen skulle ta på sig ett större ansvar än vad som regleras i lag 
skulle det få betydande konsekvenser. Inte minst ekonomiskt. Lokalkostnad 
för lagerhållning, personal som säkerställer att varor tas i bruk innan de blir 
för gamla och handlar in ytterligare varor etc.  
 
Sammanfattningsvis så hör frågan om att upprätta beredskapslager hemma 
på nationell nivå. Kommunen har att säkerställa att ordinarie ansvarsområde 
och verksamhet har lokala lager som klarar påfrestningar såväl i freds-, 
krigs- som i annan kristid. Strategier och åtgärder med bäring på det 
hanteras i kommunens risk- och sårbarhetsanalys.  
 
Jag vill avsluta med att poängtera att vi alla har ett individuellt ansvar att 
tänka till i dessa frågor i enlighet med skriften: Om krisen eller kriget 
kommer, 2018, MSB (https://rib.msb.se/filer/pdf/28494.pdf) 
 

” Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till dem som bäst 
behöver den. De flesta måste vara beredda på att kunna klara sig 
själva en tid. Ju bättre förberedd du är desto större möjlighet har du 
också att hjälpa andra som inte har samma förutsättningar.” 

 
Barnrättskonsekvenser 
Förslaget till beslut innebär inga negativa barnrättskonsekvenser. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Yttrande  
Simon Brännström (SD)  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 39/2021 
 Förslag till beslut – Svar på motion - Upprättelse av kommunalt 

beredskapslager 
 Motion – Motion om upprättelse av kommunalt beredskapslager, 

Simon Brännström (SD) 
 
Beslutet skickas till 

 Motionären 
 Säkerhetsskyddschef/Säkerhetssamordnare 
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§ 10 
Dnr 2020/670    
 
Svar på motion - Inför språkkrav i svenska för anställning inom 
omsorgen, Jonhas Åker (SD) och Joakim Larsson (SD)  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD), Jonhas Åker (SD), Bengt Lindström (SD),  
Klas Jakobsson (SD), Per Karlsson (SD), Rosa Ingeborg Malmberg (SD), 
Lars–Ola Sandström (SD) och Sofia Jakobsson (SD) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Jonhas Åker och Joakim Larsson (SD) föreslår i en motion att kommunen 
utreder de resursmässiga förutsättningarna för utbildning av nyanlända 
med bristande språkkunskaper motsvarande socialstyrelsens 
rekommendation samt att berörda förvaltningar tar fram ett språktest, som 
kan styrka en tillräckligt hög nivå i det svenska språket 
 
Beslutsmotivering  
Enligt patientsäkerhetslagen har vårdgivaren en skyldighet att bedriva ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete. Språket är viktigt för patientsäkerheten. 
Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter reglerar och rådgör för hur 
språkkunskaper kan styrkas. Råden gäller även andra kompetenser än 
språkliga. För personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre eller 
personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS kan 
språkkunskaper styrkas genom: 
• Godkänd kurs i det gymnasiegemensamma ämnet svenska eller svenska 
som andra språk. 
• Godkänd kurs genom annan motsvarande utbildning än det 
gymnasiegemensamma ämnet svenska eller svenska som andra språk. 
Ovanstående tillämpas när rekrytering sker av utbildad personal till tjänster 
eller längre vikariat inom omsorgen. 
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Vid rekrytering av timanställda via bemanningen följs rutinen nedan: 
 
1. Skriftlig ansökan via webbformuläret. 
2. Skriftligt case på vårdsituation som skall besvara innan anställning. 
3. Personlig intervju. 
 
Om någon anställd trots detta trots allt uppvisar bristande språkkunskaper så 
kan särskilt stöd sättas in.  
 
Med beaktande av ovanstående behöver inga ytterligare språktester 
tillämpas.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Förslaget till beslut innebär inga negativa barnrättskonsekvenser. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande  
Jonhas Åker (SD) yrkar bifall till motionen.  
 
Bifall 
Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag, att avslå motionen.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Jonhas Åkers (SD) 
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag, 
att avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 40/2021 
 Förslag till beslut – Svar på motion - Inför språkkrav i svenska för 

anställning inom omsorgen 
 Motion - Inför språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen, 

Jonhas Åker och Joakim Larsson (SD)  
 
Beslutet skickas till 

 Motionärerna 
 Verksamhetschef vård & omsorg 
 Verksamhetschef IFO 
 HR-chef
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§ 11 
Dnr 2020/931    
 
Svar på motion - Agera mot våld i nära relation - inför 
Huskurage, Agnetha Andersson (V)  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen.   
 
Reservation 
Alexander Karlsson (V), Agnetha Andersson (V) och Emmanuel Nzisabira 
(V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Andersson (V) föreslår i en motion att ge Tierpsbyggen AB i 
uppdrag att anta och implementera policy och rutin för Huskurage. 
 
Beslutsmotivering  
Jag delar motionärens åsikt att det är oerhört viktigt att arbeta kraftfullt mot 
alla formar för våld. Inte minst nu då vi ser hur anmälningar om våld i nära 
relationer ökar i pandemins spår.  
 
I Tierps kommun finns flera olika bostadsbolag. Det kommunala bolaget 
AB Tierpsbyggen (ABTB) är bara en aktör på marknaden. ABTB har under 
flera år arbetat aktivt med frågeställningen och har idag en väletablerad och 
fungerande samverkan med både polisen och lokala Kvinnojouren Liljan. 
Det finns ingen anledning för Tierps kommun, såsom ägare till ABTB, att i 
detalj reglera ABTBs arbete med frågeställningen. Det viktiga är att ABTB 
arbetar aktivt med frågan och utvecklar bra samarbeten med såväl boenden i 
bolagets fastigheter som berörda aktörer så som polis, kvinnojour och 
kommun för att öka möjligheten för att upptäcka och förhindra våld 
innanför hemmets dörrar i bolagets fastigheter. 
 
I det fall rutiner ska implementeras i bolaget ska de beslutas av bolaget 
självt. Den väckta motionens förslag lämpar sig därför bättre att lyfta för 
diskussion och ställningstagande i bolagets styrelse. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Förslaget till beslut innebär inga förändringar och/eller försämringar i 
förhållande till nuläget. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Agnetha Andersson (V) yrkar bifall till motionen.  
 
Bifall 
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag, att avslå motionen.  
 
Yttrande 
Jonhas Åker (SD) yttrar sig.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Agnetha Anderssons 
(V) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande 
förslag, att avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 41/2021 
 Förslag till beslut – Svar på motion- Agera mot våld i nära relationer 

– inför huskurage 
 Motion – Agera mot våld i nära relationer – inför huskurage, 

Agnetha Andersson (V) 
 
Beslutet skickas till 

 Motionären 
 AB Tierpsbyggen 
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§ 12 
Dnr 2020/197    
 
Svar på motion - Anställ fältassistenter, Jonas Nyberg (S) och 
Viktoria Söderling (S)  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen är besvarad.  
 
Reservation 
Viktoria Söderling (S), Bengt–Olov Eriksson (S), Jonas Nyberg (S),  
Barbro Wiklund (S), Gunnar Jansson (S), Christina Svensson (S),  
Lars–Olof Färnström (S), Oskar Nilsson (S), Christina Holmström (S),  
Torgny Helgesson (S), Linda Friberg (S), Margaretha Magnusson (S),  
Börje Wennberg (S), Inger Andersson (S), Stefan K Andersson (S) 
reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Jonas Nyberg och Viktoria Söderling (S) föreslår i en motion att kommunen 
utreder möjligheten att åter anställa fältassistenter inom ramen för IFOs 
verksamhet. 
 
Beslutsmotivering  
Redan idag finns möjligheter att anställa fältassistenter inom ramen för IFOs 
verksamhet i det fall att verksamheten själv anser det vara ett behov för att 
möta de sociala utmaningarna på bästa vis. 
 
Inom verksamhetsområdet IFO finns idag ett antal enheter. Förutom de 
myndighetsutövande enheterna så finns boendestödet, gula villan, 
arbetsmarknadsenheten och familjestödsenheten som arbetar i varierande 
omfattning gentemot barn och unga. Dessa enheter samverkar med varandra 
och myndighetsutövningen avseende insatser som familjer, barn och vuxna 
behöver och anpassar dessa utifrån behoven. 

Samverkan sker med andra verksamheter såsom Kultur och fritid 
(Fritidsgården), Utbildning men även verksamheter för funktionshindrade 
inom ramen för SambaT (Samverkan kring barn och unga i Tierp). 
Strukturerad samverkan med polisen sker också. Riktade fältinsatser under 
ledning av säkerhetssamordnare har precis som Nyberg och Söderling 
skriver genomförts vid flera tillfällen med den personal som ungdomarna 
känner igen från såväl fritidsgården som IFO.  
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Enligt Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet så måste 
verksamheten ständig anpassas till de behov som finns. Hur man arbetar 
förebyggande och samtidigt bäst tillgodoser de behov som finns för tillfället 
måste verksamheten hela tiden värdera. Detta hanteras bäst av verksamheten 
genom kompetensbaserad rekrytering och tillitsbaserad styrning.  
 
Om behov av utökning inom de öppna insatserna uppkommer finns det i  
Plan för Tierps kommuns ekonomi och budget dessutom 1,5 mkr respektive 
1 mkr av de tillfälliga extra medlen från staten för åren 2021 och 2022 
avsatta för sociala ändamål.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Förslaget till beslut innebär inga negativa barnrättskonsekvenser. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar bifall till motionen.  
 
Bifall 
Lotta Carlberg (C), Emma Lokander (M) och Jonhas Åker (SD) yrkar bifall 
till liggande förslag, att motionen anses vara besvarad.  
 
Jonas Nyberg (S) och Margaretha Magnusson (S) yrkar bifall till Viktoria 
Söderlings (S) förslag, att bifalla motionen.  
 
Yttrande 
Simon Brännström (SD) yttrar sig.   
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings 
(S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande 
förslag, att anse motionen vara besvarad.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 42/2021 
 Förslag till beslut – Svar på motion - Anställ fältassistenter 
 Motion – Anställ fältassistenter, Jonas Nyberg (S) och Viktoria 

Söderling (S) 
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Beslutet skickas till 
 Motionären 
 Verksamhetschef IFO 
 Verksamhetschef Kultur och fritid 
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§ 13 
Dnr 2021/60    
 
Redovisning av ej besvarade motioner 2021  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två 
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges sammanträden i februari 
och september. 
 
Följande motioner är obesvarade den 9 februari 2021: 
 

 Anställ fältassistenter, Jonas Nyberg (S) och Viktoria Söderling (S), 
2020-02-25 * 

 Upprättelse av kommunalt beredskapslager, Simon Brännström 
(SD), 2020-05-08 * 

 Inspelning och sändning av fullmäktige, Simon Brännström (SD), 
2020-05-08 

 Pris i ”Pekens anda”, Jonas Nyberg (S), 2020-06-16 
 Arbetsskor till personalen inom vård och omsorg, Viktoria Söderling 

(S), 2020-06-16 * 
 Inför språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen, Jonhas 

Åker (SD) och Joakim Larsson (SD), 2020-09-22 * 
 Cykelservicestationer, Alexander Karlsson (V), 2020-09-22 
 Hundrastgårdar, Simon Brännström (SD), 2020-11-03 
 Distansarbete i framtiden, Alexander Karlsson (V), 2020-11-03 
 Agera mot våld i nära relation - inför Huskurage! – Agnetha 

Andersson (V), 2020-12-15 * 
 Ansök om medlemskap i Klimatkommunerna – Alexander Karlsson 

(V), 2020-12-15 
 Motion - Kärnvapenfri framtid - anslut till ICAN Cities Appeal – 

Alexander Karlsson (V), Agnetha Andersson (V), Emanuel 
Nzisabira (V), 2020-12-15 

 

*Motionerna besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-03 
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Beslutsunderlag  
 Beslut kommunstyrelsen § 28/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
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§ 14 
Dnr 2020/934    
 
Utökad borgensram för Tierps kommunfastigheter AB  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna hemställan från Tierps kommunfastigheter AB om utökad 
borgensram för lån från 515 mnkr till 600 mnkr och för derivat från 103 
mnkr till 120 mnkr, i enlighet med bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning det investeringsprogram som föreligger de närmaste åren 
finns ett behov av att utöka kommunens borgensram för bolaget. Nuvarande 
borgensramen uppgår till 515 mnkr för lån och 103 mnkr för derivat. 
För närvarande finns lån på 510 mnkr och lånebehovet för 2021 är 40 mnkr, 
men med hela investeringsbehovet för en om- och nybyggnad av 
Kyrkskolan är lånebehovet 85 Mkr. 

Styrelsen i Tierps kommunfastigheter AB beslutade vid styrelsemöte den 15 
oktober 2020 att ge VD i uppdrag att till kommande kommunfullmäktige 
lämna ett yrkande att borgensramen för Tierps kommunfastigheter AB, 
gällande lån, utökas med 85 mnkr till 600 mnkr och för derivat med 17 
mnkr till 120 mnkr. 
 
Beslutsmotivering  
TKAB yrkar att Tierps kommun beviljar en utökat borgensram för att kunna 
uppta lån till att genomföra investering i Kyrkskolan enligt av 
bolagsstyrelsen fastställd resultat- och investeringsbudget. 
Enligt tidigare beslut bör borgensramen för derivat uppgå till 20 % av 
lånestocken för att uppfylla bankernas krav på borgen för derivat. 
Då utredning av kommunens totala finansieringsbehov pågår föreslås 
borgen beviljas för den summa som förväntas åtgå till planerade 
investeringar i kyrkskolan under 2021 och 2022 enligt bilaga, nämligen 85 
miljoner kronor.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och ungdomar kommer att påverkas positivt av en nybyggd skola i 
Kyrkbyn. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
En utökad ram för Tierps kommunfastigheter innebär en minskad ram för 
kommunen och övriga bolag att lånefinansiera sina investeringar. För 
bolaget innebär det ökade räntekostnader som minskar tillgängliga medel 
för underhåll och drift alternativt höjda hyror för TKABs lokaler. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 29/2021 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 93/2020 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Yrkande om utökning av borgensram för Tierps kommunfastigheter 

AB, avseende lån och derivat med kommunal borgen 
 Tierps kommunfastigheter AB Styrelseprotokoll 2020-10-15 

 
Beslutet skickas till 

 Tierps kommunfastigheter AB 
 Ekonomienheten, Tierps kommun 
 Ekonomichef 
 Ulf Selinder, Kommuninvest 
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§ 15 
Dnr 2020/939    
 
Fastställande av ny upplåningsram för Tierps kommun  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att uppdra till kommunstyrelsen, enligt kommunens finanspolicy, att 
omsätta befintliga lån samt ta upp eventuellt nya lån för år 2021 inom en 
ram på 75 mnkr. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har inte sedan 2015 gjort någon nyupplåning utan enbart omsatt 
befintliga lån. Under 2021 har kommunen nästan 50 mnkr i investeringar 
vilket kan medföra ett visst upplåningsbehov.  
 
Beslutsmotivering  
Detta beslut behövs för att genomföra den investeringsbudget som 
beslutades om i plan och budget för 2021.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Om nyupplåningen utnyttjas kommer kommunens räntor att öka. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 30/2021 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 94/2020 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Ekonomichef 
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§ 16 
Dnr 2020/684    
 
Fortsatta åtgärder för att mildra effekterna för det lokala 
näringslivet med anledning av coronaviruset  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar, för perioden 1 januari – 30 juni 2021 
 
att förlänga beslutet om lättnader för att mildra effekterna för det lokala 
näringslivet som togs av kommunfullmäktige den 22 september 2020 (KS 
2020/684), samt 
 
att kostnaderna för detta (87 tkr) ombudgeteras från de generella KS-medel 
som avsatts i budget under kommundirektören till Medborgarservice. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I september 2020 beslutade Kommunstyrelsen om olika åtgärder för att 
mildra de negativa effekterna för det lokala näringslivet med anledning av 
coronapandemin. Åtgärderna har haft god effekt och dämpat de negativa 
effekterna för näringslivet något.  
 
Under hösten har smittspridningen åter igen tagit fart med lokala 
restriktioner som följd. Restriktionerna drabbar delar av Tierps näringsliv 
hårt och det finns en stor oro vad detta kan komma att medföra. 
Kommunstyrelsen föreslås därför besluta om ett antal åtgärder i syfte att 
mildra konsekvenserna i den mån det går för det lokala näringslivet i och 
med den uppkomna situationen.      
 
Beslutsmotivering  
Företagens överlevnad är av stor vikt för Tierps kommuns invånare. Dels 
för att de bidrar till sysselsättning dels för att det ger invånarna tillgång till 
service i närområdet. Nu när ytterligare restriktioner åter igen har införts är 
det av största vikt att fortsätta stötta företagen i Tierps kommun för att rädda 
företag och jobb.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Direkta barnkonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet annat än indirekt. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Ingen markupplåtelseavgift: ca 3 500 kr helår 
Ingen tillsynsavgift för serveringstillstånd: ca 160 000 kr helår 
 
Kostnaderna bokförs som extra kostnader inom Corona som kommunens 
övriga Coronakostnader på aktivitet 020 för eventuell ersättning.  
Då Medborgarservice inte har haft möjlighet att planera för intäktsbortfallet 
föreslås en ombudgetering från generella KS-medel, ansvar 10101, 
verksamhet 0311 och aktivitet 020 som avsatts i budget under 
kommundirektören för ändamålet, till Medborgarservice ansvar 13105 
verksamhet 7722 med 85 000 kr och  ansvar 13103 verksamhet 2101 med  
2 000 kr. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bifall 
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 31/2021 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 95/2020  
 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Tjänsteutlåtande KS 2020/323 
 Beslut KS 2020/323 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Ekonomichefen 
 Kommundirektören 
 Verksamhetschef Medborgarservice 
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§ 17 
Dnr 2020/902    
 
Policy för lönebildning  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Policy för lönebildning, samt 
 
att upphäva Lönepolicy beslutad av kommunfullmäktige § 163/2015. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Policy för lönebildning ska vara en vägledning för kommunens 
lönebildning. Lönepolitiken är ett av flera medel för att kunna nå målen för 
verksamheten. Detta innebär att lönepolitiken skall stimulera till att utveckla 
verksamheten samt borga för att kommunen kan rekrytera och behålla 
medarbetare med rätt kompetens.  
 
Beslutsmotivering  
Lönepolicyn är från 2015 och behöver revideras. Till Policy för 
lönebildning har en beskrivning av det tillitsbaserade ledarskapet tillförts. 
Förutsättningarna för att lönebildningen ska bidra till kommunens 
verksamhetsutveckling har förtydligats.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 32/2021 
 Beslut kommunstyrelsens förhandlingsdelegation § 38/2020 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Policy för lönebildning 
 Lönepolicy, KF § 163/2015 

 
Beslutet skickas till 

 HR 
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§ 18 
Dnr 2020/901    
 
Arbetsmiljöpolicy  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Arbetsmiljöpolicy, samt  
 
att upphäva tidigare Arbetsmiljöpolicy för Tierps kommun beslutad av 
kommunfullmäktige § 384/2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmiljöpolicy för Tierps kommun utarbetades partsgemensamt och 
fastställdes av kommunfullmäktige 2016. I den revidering som gjorts har 
följande tillkommit. En årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ska göras. Tydliga och aktuella riktlinjer ska finnas och 
återkommande kompetensutvecklingar på arbetsmiljöområdet ska anordnas. 
Intentionerna i ”Policy för lika rättigheter och möjligheter” som fastställdes 
2018 ska följs upp årligen och en redovisning ska lämnas till 
kommunstyrelsen.  
 
Beslutsmotivering  
Arbetsmiljöpolicy för Tierps kommun är från 2016 och behöver 
kompletteras med det som tillkommit för att säkerställa det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 33/2021 
 Beslut kommunstyrelsens förhandlingsdelegation § 39/2020  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Arbetsmiljöpolicy 
 Arbetsmiljöpolicy för Tierps kommun, KF § 384/2016 

 
Beslutet skickas till 

 HR 
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§ 19 
Dnr 2020/903    
 
Policy vid alkohol- och drogproblem inom kommunens och de 
kommunala bolagens verksamheter  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Policy vid alkohol- och drogproblem inom kommunens och de 
kommunala bolagens verksamheter, samt  
 
att upphäva Policy vid alkohol- och drogproblem inom kommunens 
verksamheter beslutad av kommunfullmäktige § 155/2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Policy vid alkohol- och drogproblem inom kommunens verksamheter bör 
ersättas och även omfatta de kommunala bolagens verksamheter. Det som 
tillkommit i policyn är att arbetsgivaren inte tillhandahåller alkoholhaltiga 
drycker vid konferenser etc. samt att medarbetare inte får låta sig bjudas på 
alkoholhaltiga drycker vid externa tillställningar i tjänsten. Alkoholbruk på 
fritiden får inte påverka arbetet eller arbetsplatsen. 
 
Beslutsmotivering  
Policy vid alkohol- och drogproblem inom kommunens verksamheter 
fastställdes 2017 och behöver revideras. Policyn ska även omfatta 
kommunens bolag. I Policy vid alkohol- och drogproblem inom kommunens 
och de kommunala bolagens verksamheter har förtydligande gjorts vad som 
gäller vid konferenser etc. samt vid alkoholbruk på fritiden. 
 
Yttrande 
Emma Lokander (M) yttrar sig.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 34/2021 
 Beslut kommunstyrelsens förhandlingsdelegation § 40/2020  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Policy vid alkohol- och drogproblem inom kommunens- och de 

kommunala bolagens verksamheter  
 Policy vid alkohol- och drogproblem inom kommunens 

verksamheter, KF 155/2017 
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Beslutet skickas till 
 HR 
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§ 20 
Dnr 2020/885    
 
Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att anta reviderade Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg från och med 3 mars 2021, samt  
 
att upphäva tidigare Regler och avgifter för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg, KF § 18/2016 från och med samma datum. 
 
Reservation 
Viktoria Söderling (S), Bengt–Olov Eriksson (S), Jonas Nyberg (S),  
Barbro Wiklund (S), Gunnar Jansson (S), Christina Svensson (S),  
Lars–Olof Färnström (S), Oskar Nilsson (S), Christina Holmström (S),  
Torgny Helgesson (S), Linda Friberg (S), Margaretha Magnusson (S),  
Börje Wennberg (S), Inger Andersson (S), Stefan K Andersson (S) 
reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Alexander Karlsson (V), Agnetha Andersson (V) och Emmanuel Nzisabira 
(V) reserverar sig till förmån för Linda Fribergs (S) yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-15 att återremittera detta ärende till 
kommunstyrelsen med motiveringen att ta fram ett nytt förslag som ska 
innehålla:    
 

1. stimulans för att öka antalet barn i förskolan samt   
2. förslag på hur barn som får syskon kan behålla sin 
fritidsplats men med minskat antal timmar.  

 
Om önskan avser att stimulera till en större andel barn i förskola mellan 3-5 
år har avgifterna och rabatterna inte någon inverkan, då allmän förskola 3-5 
år erbjuds alla kostnadsfritt, enligt lag. Statistik visar att vi i Tierps kommun 
har en hög andel barn i förskolan. Därför kvarstår tidigare föreslagen 
förändring gällande rabattsatserna och en tabell bifogas som visar vilka 
konsekvenser ändringen får beroende på hushållets inkomst. 
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Rätten till fritidsplats för barn som får syskon måste ställas mot en möjlig 
minskning av arbetsbelastningen för fritidspersonalen alternativt 
effektivisering av verksamheten. Möjligheten finns att ansöka om 
fritidsplats om särskilda behov föreligger. Därför kvarstår förslaget att om 
en vårdnadshavare blir föräldraledig eller arbetssökande har eleven rätt att 
behålla sin plats på fritidshemmet högst en månad. 
  
Beskrivning av Maxtaxereformen  
Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
bygger på lagstiftning och för den egna kommunen gällande bestämmelser.  
 
Föräldraavgifter för barnomsorg grundades som en del i Maxtaxereformen. 
Övergripande mål såsom ökad tillgänglighet, ekonomisk standardhöjning 
för familjerna och förbättrade möjligheter för kommunerna att bedriva 
pedagogisk verksamhet skrevs fram i förordningen.  
Föräldraavgiften för barnomsorg blev inkomstbaserad med ett tak för högsta 
möjliga avgift, därmed togs hänsyn till varje enskild familjs 
betalningsförmåga. Sedan införandet av reformen 2001 har avsikterna med 
reformen fått avsedd effekt t. ex. att fler barn fått tillgång till förskola och 
familjernas kostnader för barnomsorg har minskat. 
Maxtaxa tillämpas av alla kommuner idag och delfinansieras av statsbidrag. 
(bilaga)   
 
Följande förändringar föreslås gällande riktlinjer och avgifter i Tierps 
kommun och syftar till att förenkla och förtydliga regelverket både för  
vårdnadshavare och för administrationens möjlighet att säkerställa korrekt 
och likvärdig handläggning. (bilaga) 
 

 Rätt till syskonförtur vid placering i förskola och pedagogisk 
omsorg. 

 
 För barn 3-5 år med vistelsetid över 15 timmar/vecka reduceras 

rabatten från tidigare 25% till 15 %. 
 

 Rabatterna tas bort:  
För barn 3-5 år max 15 timmar/vecka + lov, avgift 0,75 % av 
familjens bruttolön.  
För barn 2, 3-5 år max 15 timmar/vecka + lov avgift 0,5% av 
familjens bruttolön. 
För barn 1-13 år placerade enligt särskilda behov, avgift enligt 
maxtaxa + rabatt 35%.     

 
 Om en vårdnadshavare blir föräldraledig eller arbetssökande har 

eleven rätt att behålla sin plats på fritidshemmet högst en månad. 
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Beslutsmotivering  
Rätt till syskonförtur:  
När barn från samma familj placeras i olika förskolor för att inte plats finns 
på samma förskola måste vårdnadshavare hämta och lämna sina barn på 
olika ställen och upprätthålla relationer med två verksamheter. Det leder 
ofta till att vårdnadshavare önskar byta till samma förskola för sina barn så 
fort plats frigörs. Det innebär en ny inskolning för barnet med omstart för 
både barn och vuxna vilket ofta upplevs påfrestande. Syskonförtur  
underlättar både för familjerna och för verksamheten.  
 
Borttagande av rabatter: 
Modellen för maxtaxa är konstruerad efter familjens betalningsförmåga.  En 
procentsats av vårdnadshavares bruttolöneinkomst och antalet barn i 
familjen ligger till grund för föräldraavgiften. De vårdnadshavare som inte 
har avgiftsgrundande inkomster t ex. försörjningsstöd eller studiemedel har 
därför heller ingen avgift. Föreslagna förändringar av taxekategorierna 
innebär att modellen för maxtaxa blir norm och lokala krångliga rabattsatser 
tas bort. Maxtaxan är ett väl utarbetat verktyg för likvärdig debitering. 
I en jämförelse med liknande kommuner kan konstateras att få 
taxekategorier och få rabattsatser skapar tydlighet. (Bilaga)   
    
Ej rätt till fritidshem för elever till föräldralediga och arbetssökande: 
Förskoleklassen är obligatorisk sedan hösten 2018. Det innebär att alla barn 
från 6 år finns i skolan och ges möjlighet till socialt utbyte under skoldagen 
vilket bedöms minska behovet av fritidsvistelse. Rektor kan bevilja 
placering på fritidshem om det finns särskilda behov.  
 
Forskningsstudier visar att förskolan har en positiv påverkan på barns 
utveckling och förberedelse inför skolstart. De olika rabatterna kan möjligen 
ha uppkommit för att stimulera fler vårdnadshavare att söka förskola för 
sina barn. Historiskt har andelen inskrivna barn i Tierps förskolor varit 
betydligt lägre i jämförelse med riket.  
Från 2019 är Tierp ikapp och det är lika många barn som går på förskola i 
Tierp som i resten av landet och något fler än genomsnittet för kommunerna 
i Uppsala län. (bilaga)    
 
Barnrättskonsekvenser 
Förändringarna i riktlinjer och avgifter förväntas inte påverka andelen barn i 
förskola eftersom rätten till allmän förskola gäller alla barn 3-5 år. Den 
minskade rabatten ökar vissa familjers kostnad för barnomsorg, samtidigt 
ger den ökade intäkten ett resurstillskott vilket kommer barn/elever till del 
genom t. ex. ökad bemanning. Möjlighet till fritidshemsplats för elever till 
föräldralediga och arbetssökande föräldrar kan beviljas av rektor vid 
särskilda behov.  
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Det ansträngda ekonomiska läget i kommunen motiverar återhållsamhet 
därför måste alla kostnader värderas noggrant.  
 
För taxekategorin 3-5 år över 15 timmar/vecka skulle en sänkt rabatt från 
25% till 15% öka intäkterna med ca 50 000 kr/månad.   
 
Taxekategorin särskilda behov gäller för närvarande ca 60 barn/elever. En 
stor del av vårdnadshavarna saknar avgiftsgrundande inkomst och faktureras 
därför ingen avgift, rabatter får då ingen betydelse. I gruppen finns även 
särfritidselever över 12 år vilka har en avgiftsfri placering enligt lagen om 
särskilt stöd (LSS).  
Ekonomipåverkan är liten, däremot är placeringskategorin viktig eftersom vi 
har ett särskilt ansvar för barn/elever med behov av olika särskilda insatser 
och stöd.   
 
Barnrättskonsekvenser 
Förändringarna i riktlinjer och avgifter förväntas inte påverka andelen barn i 
förskola eftersom rätten till allmän förskola gäller alla barn 3-5 år. Den 
minskade rabatten ökar vissa familjers kostnad för barnomsorg, samtidigt 
ger den ökade intäkten ett resurstillskott vilket kommer barn/elever till del 
genom t. ex. ökad bemanning. Möjlighet till fritidshemsplats för elever till 
föräldralediga och arbetssökande föräldrar kan beviljas av rektor vid 
särskilda behov.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
 
Tilläggsyrkande 
Linda Friberg (S) yrkar att rätten till fritidsplats finns kvar för de med 
arbetssökande förälder och för de barn som fått syskon. 
 
Ändringsyrkande 
Linda Friberg (S) yrkar att de gamla rabatterna tas med i de nya riktlinjerna. 
 
Bifall 
Lotta Carlberg (C) och Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande 
förslag.  
 
Viktoria Söderling (S) och Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till Linda 
Fribergs (S) yrkanden.  
 
Avslag 
Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till Linda Fribergs (S) yrkanden.  
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Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Linda Fribergs (S) 
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
ändringsyrkandet.  
 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till liggande förslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla liggande förslag.  
 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Linda Fribergs (S) 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 35/2021 
 Beslut utskott barn och ungdom § 31/2021 
 Beslut kommunfullmäktige § 125/2020 
 Beslut kommunstyrelsen § 225/2020 
 Beslut utskottet barn och ungdom § 234/2020 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Dokumentet Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg. 
 
Bilagor: 

 Maxtaxans regler för 2020 
 Föreslagna taxekategorier fr o m 2021-01-01 
 Jämförelse liknande kommuner  
 Inskrivna barn 1-5 år i förskola 
 Andel barn i förskola, pedagogisk omsorg, hemma 
 Konsekvenser av ändrade rabattsatser 

 
Beslutet skickas till 

 Produktion Utbildning 
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§ 21 
Dnr 2021/77    
 
Gemensam borgensram för TEMAB AB och TEMAB Fjärrvärme 
2021  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
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  

 Beslut kommunstyrelsen § 36/2021 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 11/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Skrivelse från styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
 VD TEMAB 
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§ 22 
Dnr 2021/86    
 
Omorganisation av Gemensam service  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att organisationsförändringen ska genomföras 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) 
 
 
  

43



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 
2021-03-03  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

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  

 Beslut kommunstyrelsen § 37/2021 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 12/2021 
 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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§ 23 
Dnr 2020/822    
 
Uppdaterad taxa för renhållning 2021  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa föreslagen förändring i taxa för det kommunala 
renhållningsansvaret i Tierps kommun från och med 2021-01-01 intill dess 
att nytt beslut om taxa fattas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den gällande renhållningstaxans revidering blev senast antagen av 
kommunfullmäktige den 3 november 2020, och gäller från den 1 januari 
2021. En felaktig förändring av paragraf 23 ” Hämtningsavgift - 
Abonnemang Hemkompostering” kom med i ovanstående taxedokument. 
Förändringen innebar att samtliga kunder med hemkompostering var 
tvungna att ha hämtning av restavfall var fjärde vecka. Detta var felaktigt 
och det ska fortsatt vara möjligt med hämtning varannan vecka.    
 
Tidplan 
Taxan träde i kraft 2021-01-01.  
 
Beslutsmotivering  
Korrigering av felaktig paragraf. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 43/2021 
 Missiv till KF angående uppdaterad taxa för renhållning 2021 
 Uppdaterad taxa för renhållning 2021 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 VD för Tierps Energi & Miljö AB 
 Tierps Energi & Miljö AB 
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§ 24 
Dnr 2021/136    
 
Tillfällig avgiftsfri kulturskola  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kulturskolan inte ska ta ut avgift för vårterminen 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det senaste året har varit en mycket svår tid för Kulturskolan som tidigt vidtog 
åtgärder för att bidra till en minskad smittspridning. Bland annat har 
fjärr/distansundervisning ändvänts under senhöst 2020 och kommer att 
användas under del av vårterminen 2021. Kulturskolans verksamhet innehåller 
diverse musikinstrument och ensembler, dans, teater samt bild och form. Under 
de senaste månaderna har vi sett en vikande deltagandetrend med ökat antal 
platsuppsägningar som följd. Trots att lärarna på Kulturskolan gör allt i sin 
makt för att motivera och engagera elever och vårdnadshavare kan vi inte 
riktigt bromsa denna trend.  
 
En av de allvarligaste frågorna vi uppmärksammat är att vi inte når ett antal 
elever vars vårdnadshavare inte har möjlighet att bistå eleven med de tekniska 
lösningar som krävs för att fjärr/distansundervisningen skall kunna vara 
genomförbar. Till exempel krävs ofta snabb internetuppkoppling. Vi hamnar 
här i en väldigt svår fråga där barn och ungdomar riskerar att hamna utanför på 
grund av ekonomiska begräsningar.  
 
Andra frågor som vi funderar över är till exempel vad som egentligen kan 
räknas som ett fjärrlektionstillfälle, en annan fråga är hur vi ska tänka kring de 
ämnen som mer eller mindre är omöjliga att genomföra på distans (teater, 
musiken och jag osv).  
 
Med ovan givna bekymmer i åtanke föreslår vi att avgiften för VT 2021 tas 
bort. 
 
Beslutsmotivering  
Som följd av det vi angivit ovan har vi svårt att med samvete och heder i behåll 
påstå att vi lyckas nå upp till det vi åtagit oss att göra inom ramen för den avgift 
som vårdnadshavarna erlägger. Vi tror dessutom att en slopad avgift skulle 
innebära att vårdnadshavarna fortsatt håller barnen inskrivna hos oss. Detta gör 
sannolikt att vi redan höstterminen 2021 kommer ha lättare att locka tillbaka 
eleverna till Kulturskolan. 
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Barnrättskonsekvenser 
Beslutet väntas leda till att barnen får ökad möjlighet att delta i och ta del av 
kulturskolans verksamhet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Cirka 130 tkr kommer enheten för kulturskola och lärcentrum att tappa under 
2021 om förslaget godtas. För att klara detta omfördelas medlen inom nämnda 
enhet. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 14/2021 
 Beslut utskott barn och ungdom § 28/2021  
 Handläggarens tjänsteutlåtande  

 
Beslutet skickas till 

 Kultur och fritid  
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§ 25 
Dnr 2021/109    
 
Ombudgetering av driftsanslag budget 2021  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning av 
attsatsen som är ett yrkande från S som bifallits av SD och V: 
 
”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.” 
 
Beredningen ska klargöra:  
 

- om det kommunala fastighetsbolagets styrelse sänt ett formellt 
äskande av dessa medel eller om styrelseledamöterna och ersättarna i 
det kommunala bolaget som ansluter sig till yrkandet agerat på egen 
hand genom att ge sken av att företräda bolaget i frågan om att 1,43 
miljoner behövs för att täcka minusfastigheterna. 

 
- huruvida det är juridiskt möjligt att utifrån angivet syfte i yrkandet 

från S, SD och V med skattemedel istället för översyn av 
hyresnivåer täcka fastighetsbolagets minusfastigheter som 
konkurrerar med privata företagare inom lokaluthyrningsbranschen.  

 
- om det finns ekonomiskt utrymme inom Samhällsbyggnad att avvara 

1,43 miljoner i finansiering, om så inte är fallet så ska konsekvenser 
av detta presenteras inför nytt ställningstagande i 
kommunfullmäktige då hyror från TKAB ligger i ramen för 
Samhällsbyggnads budget.  

 
- i det fall Samhällsbyggnad inte har ekonomiskt utrymme, ska det 

tillsammans med konsekvenserna för det även genomlysas om annan 
möjlighet med bäring på årets första prognos för kommunen se om 
det finns överskottsutrymme någon annanstans som kan finansiera 
minskad nettofinansiering om 1,43 miljoner. 

 
- effekterna på sikt för kommunens ekonomi med bäring på de 

finansiella riktlinjerna. 
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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. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Totalramen för kommunen är oförändrad. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Sara Sjödal (C) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för 
ytterligare beredning av attsatsen som är ett yrkande från S som bifallits av 
SD och V: 
 
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 
Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S) Joakim Larsson (SD) och 
Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Avslag 
Viktoria Söderling (S) och Joakim Larsson (SD) yrkar avslag till Sara 
Sjödals (C) återresmissyrkande.  
 
Yttrande 
Emma Lokander (M) och Lotta Carlberg (C) yttrar sig.  
 
  

49



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 
2021-03-03  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras under sammanträdet 
eller återremitteras enligt Sara Sjödals (C) yrkande och finner att ärendet ska 
avgöras under sammanträdet. 
 
Sara Sjödal (C) begär omröstning. 
 
Beslutsgång omröstning  
Följande omröstningsproposition godkänns:  

- Den som vill att ärendet avgörs under sammanträdet röstar ja  
- Den som vill återremittera ärendet röstar nej  

 
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 
återremitteras med stöd av regler gällande minoritetsåterremiss 
(Omröstningsprotokoll/bilaga/).  
 
Resultat:  
Ja – 26 röster  
Nej – 22 röster 
Avstår – 1 röst 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 17/2021 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 7/2021  
 Handläggarens tjänsteutlåtande  

 
Beslutet skickas till 

 Chef Gymnasieskolan 
 Chef Utbildning 
 Ekonom Gymnasiet 
 Ekonom Gemensam service 
 Ekonomichef
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§ 26 
Dnr 2020/25    
 
Val av nämndemän  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att till nämndemän för perioden 4 mars 2021 till och med den 31 december 
2023 välja: 
  
Karo Hovhannisian och Roger Henningsson Brander.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Uppsala tingsrätt har meddelat att Catarina Deremar och Dan Tibring 
entledigas som nämndemän vid Uppsala tingsrätt på egen begäran.  
 
Yttrande  
Emma Lokander (M) och Sara Sjödal (C) yttrar sig.  
 
Beslutsunderlag  

 Nominering från gruppledare 
 Förslag till beslut 
 Uppsala tingsrätts beslut om entlediganden  

 
Beslutet skickas till 

 Uppsala tingsrätt 
 Berörda nämndemän 
 Administrativ assistent Ledningsstöd  
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§ 27 
Dnr 2020/25    
 
Godkännande av entlediganden och val av ny ersättare och 
ledamot i kommunstyrelsen  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna Kjell Hammerins (S) begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen,  
 
att godkänna Erica Aspgren Wallins (S) begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, 
 
att till ny ersättare i kommunstyrelsen under perioden 4 mars 2021 till och 
med 31 december 2022 välja Mari-Louise Rindå (S), samt  
 
att till ny ledamot i kommunstyrelsen under perioden 4 mars 2021 till och 
med 31 december 2022 välja Fia Karlsson (S). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kjell Hammerin (S) har den 16 december 2020 lämnat in en begäran om 
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.  
 
Erica Aspgren Wallin (S) har den 10 februari 2021 lämnat in en begäran om 
entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag  

 Nominering från gruppledare 
 Förslag till beslut 
 Begäran om entledigande 

 
Beslutet skickas till 

 Berörda ledamöter 
 Administrativ assisten Ledningsstöd 
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§ 28 
Dnr 2020/25    
 
Godkännande av entlediganden  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna Kjell Hammerins (S) begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, samt  
 
att godkänna Erica Aspgren Wallins (S) begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktig. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kjell Hammerin (S) har den 16 december 2020 begärt entledigande från sitt 
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.  
 
Erica Aspgren Wallin (S) har den 10 februari 2021 begärt entledigande från 
sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige måste godkänna avsägelserna och skicka beslutet till 
Länsstyrelsen som sedan utser en ny ledamot och ersättare.  
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Begäran om entledigande 

 
Beslutet skickas till 

 Länsstyrelsen Uppsala län 
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§ 29 
Dnr 2021/55    
 
Redovisning av inkomna beslut och skrivelser  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunfullmäktiges 
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i appen 
löpande vart efter dem registrerats i kommunens diarieföringssystem.  
 
Protokoll från kommunfullmäktiges beredningar finns att läsa på 
kommunens hemsida.  
 
Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka 
handlingar och protokoll som finns att tillgå. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Inkomna handlingar och upprättade protokoll sedan utskicket av 

handlingar inför kommunfullmäktiges senast sammanträde 
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