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§ 14 
Dnr 2021/18    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan med följande revidering: 
 
att ärende 6 - Slutrapporter - Investerings- och exploateringsprojekt 
behandlas först på föredragningslistan.  
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§ 15 
Dnr 2021/255    
 
Information - Preliminärt årsbokslut 2020  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Veikko Niemi informerar om det preliminära årsbokslutet för 
2020.  
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§ 17 
Dnr 2021/154    
 
Attestregler  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta nya attestregler för Tierps kommun att gälla från 2021-04-01, samt 
 
att Attestreglemente för Tierps kommun, kommunstyrelsen §194/2019 
upphör att gälla. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har haft ett ålderdomligt leverantörsreskontrasystem men 
kommer att införa ett nytt e-handelssystem ”Proceedo” som kräver en annan 
hantering av attestreglerna än kommunen har idag. Samtidigt har revisionen 
haft synpunkter på att vi inte infört tvåhandsprincipen, dvs att det alltid ska 
vara två attester av ekonomiska transaktioner. Detta löser vi med de nya 
framtagna attestreglerna. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Inga särskilda konsekvenser. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Attestregler för Tierps kommun 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Ekonomichef 
 Chef för Kvalitet och strategisk utveckling  
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§ 18 
Dnr 2021/256    
 
Slutrapporter - Investerings- och exploateringsprojekt  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna bifogade slutrapporter och slutredovisningar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnad har lämnat in slutrapporter/slutredovisningar för följande 
investeringar/exploateringar. 
 
Benämning                                            Budget                         Total                          
                                                                                           investeringsutgift 
Siggbo Handelsområde DP 1055         4 400 000 kr               4 411 125 kr 
Siggbo Företagspark DP 1045           33 400 000 kr             39 229 555 kr 
Triangelparken DP 1058, skede 1      29 000 000 kr *)         24 015 448 kr 
Beläggningsprogram, nr 1008              4 000 000 kr              3 870 242 kr 
GC-bana Libbarbovägen                      4 555 420 kr               6 255 162 kr 
Pendlarparkering Örbyhus station        2 173 000 kr               4 167 642 kr 
Pendlarparkering, investeringsbidrag                                      -  640 000 kr 
  
*) Budgetbeloppet avser både skede 1 och 2 men endast skede 1 är 
slutredovisat. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Inga identifierade barnrättskonsekvenser. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Slutredovisning Siggbo Handelsområde DP 1055 Projekt 1710 
 Slutredovisning Siggbo Företagspark DP 1045 Projekt 1127 
 Slutredovisning Triangelparken DP 1058 Projekt 1711 skede 1  
 Slutrapport 1008 -  Beläggningsprogram 2020 
 Slutrapport 1848 - GC-bana Libbarbovägen  
 Slutrapport 1120 - Pendlarparkering Örbyhus station 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Samhällsbyggnad 
 Chef Förvaltning och genomförande 
 Ekonomienheten
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§ 19 
Dnr 2021/216    
 
Revisionsrapport - Uppföljande granskning av 
kommunstyrelsens ekonomistyrning  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta Svar på revisionsrapport - Uppföljande granskning av 
kommunstyrelsens ekonomistyrning som sitt eget och skicka det till 
kommunrevisionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tierps kommun 
genomfört uppföljande granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning. 
 
Granskningens syfte har varit att få svar på om kommunstyrelsen har en 
tillräckligt väl fungerande ekonomistyrning. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Svar på Revisionsrapport - Uppföljande granskning av 

kommunstyrelsens ekonomistyrning ´ 
 Revisorernas utlåtande – Uppföljande granskning av 

kommunstyrelsens ekonomistyrning 
 Revisionsrapport - Uppföljande granskning av kommunstyrelsens 

ekonomistyrning 
 
Beslutet skickas till 

 Kommunrevisionen 
 Ekonomichef 
 Kommundirektör 
 Huvudregistrator 
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§ 20 
Dnr 2021/235    
 
Avsiktsförklaring - C-tillsammans  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att Avsiktsförklaringen – C-tillsammans godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelserna i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby 
och Östhammar har under våren 2020 fattat beslut om att ställa sig bakom 
ambitionen att skapa större nytta för medborgarna genom ökad samverkan 
inom Uppsala län. Kommunstyrelsen tog beslut om att ställa sig bakom 
ambitionen att ingå i förstudien om ökad samverkan 23 mars 2020 och 
delgavs även information avseende detta vid sammanträdet 1 december 
2020.  
 
Sju samverkansområden har identifierats, varav tre prioriterade områden 
och fyra övriga områden. De prioriterade områdena är digitalisering, juridik 
och HR. De övriga områdena är upphandling, lönecentrum, kommunikation 
och kontaktcenter. 
 
Beslutsmotivering  
Avsiktsförklaringen är en ambition om att utveckla och fördjupa samarbetet 
inom områdena ovan. Olika konstellationer av avsiktsförklaringens partner 
kan variera över tid och ingå samarbete för de utvalda områdena. En utvald 
kommun ansvarar för att ta fram handlings- eller projektplaner och driva 
genomförandet inom de olika områdena. 
 
Aktiviteter i de framtagna projektplanerna är en del av verksamheten i 
tjänstemannaorganisationen. De uppdateras kontinuerligt och beslutas eller 
fastställs inte politiskt men biläggs detta ärende som exempel på vilka nyttor 
som kan uppnås inom de olika samarbetsområdena. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Avsiktsförklaringen innebär inga ekonomiska åtaganden för kommunen. I 
budget för 2021 finns särskilda ”samverkansmedel” avsatta. Vid behov 
kommer dessa tas i anspråk. På sikt finns dock intentionen om att få 
ekonomiska fördelar utav samutnyttjande av gemensamma resurser. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Avsiktsförklaring C-tillsammans 
 Projektplaner 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 HR-chef 
 Upphandlingschef 
 Områdeschef kundcenter och service 
 Verksamhetschef gemensam service 
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§ 21 
Dnr 2021/279    
 
Nyttjande av konceptet Roligaste Sommarjobbet 2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att under sommaren 2021 anlita Roligaste Sommarjobbet (Rookie Startup) 
för att erbjuda 14 ungdomar sysselsättning, samt 
 
att deltagande i Roligaste Sommarjobbet finansieras av medel som 
återbetalas av Nedre Dalälven Utveckling AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under tidigare år har vi inom Tierps kommun och de kommunala bolagen 
erbjudit feriearbeten för ca 120 ungdomar i årskurs 9 på grundskolan och 
årskurserna 1 och 2 på gymnasiet. Under år 2020 fick vi till följd av Corona 
enbart ihop 50 platser. I år är läget ännu svårare på grund av flera 
restriktioner. Ett fåtal platser som ska sökas i särskild ordning kommer 
finnas inom Kultur & Fritid. I övrigt är bedömningen att för att leva upp till 
Folkhälsomyndigheten och smittskyddets nationella och lokala krav och 
rekommendationer om att arbeta hemifrån och undvika resande med 
kollektivtrafik och trängsel så kommer vi i år inte kunna erbjuda platser 
inom våra verksamheter.  
 
Roligaste Sommarjobbet kostar 7980 kr per deltagare. Företaget sköter då 
rekrytering av deltagare och handledning för dessa i fyra veckor. 
 
Beslutsmotivering  
Det är av yttersta vikt att följa krav och rekommendationer för att bromsa 
den pågående pandemin. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Att anlita Roligaste Sommarjobbet (Rookie Startup) ger några ungdomar 
möjlighet att prova på att starta eget.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Under 2020 fick Tierps kommun betala retroaktiv moms motsvarande 
116 500 kr för åren 2015-2018 till Nedre Dalälvens Utvecklings AB 
(NEDA) då det pågick en process gentemot skatteverket. Nu har processen 
avgjorts och det har beslutats att NEDA är momspliktiga och böckerna ska 
justeras bakåt. De pengar som betalas ut är av engångskaraktär och förslaget 
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är att de används för att täcka kostnaden för 14 ungdomars deltagande i 
Roligaste Sommarjobbet.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Ekonomichefen 
 Kommundirektören 
 Verksamhetschef medborgarservice 
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§ 22 
Dnr 2021/152    
 
Upphävande av regler för hantering av överskott  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta    
 
att ”Regler för hantering av överskott i Tierps kommun, § 40/2008” ska 
upphöra att gälla.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Det är viktigt att styrdokument är relevanta och fyller en funktion i 
tillämpning av regler eller är vägledande då beslut ska fattas. Efterhand kan 
vissa dokument spela ut sin roll på grund av omvärldsförändringar. Den 
bedömningen har gjorts angående regelverket för hantering av överskott i 
Tierps kommun som föreslås upphävas. Detta regelverk har sedan det 
beslutades om 2008 använts vid ytterst få tillfällen inom kommunen vilket 
visar på att syftet från början, att verka som ett incitament till 
återhållsamhet, inte har uppnåtts. Ett viktigare instrument numera är det 
arbetet med rättvisande prognoser som har inletts under 2020 och som har 
gett god effekt. Det ger verksamheterna kontroll över situationen och även 
möjlighet att planera. Dessutom behöver kommunstyrelsen, utifrån den 
ekonomiska situation som kommuner kommer att ha under den närmaste 
framtiden, kunna omprioritera eventuella överskjutande medel beroende på 
olika verksamheters utfall och problemställningar.   
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Inga särskilda konsekvenser.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Regler för hantering av överskott  

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Ekonomichef 
 Chef för Kvalitet och strategisk utveckling  
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§ 23 
Dnr 2021/229    
 
Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige och 
beredningar  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa revideringar i Arbetsordning för kommunfullmäktige och 
beredningar i enlighet med föreliggande förslag, samt 
 
att Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar fastställd av 
Kommunfullmäktige § 28/2020 2020-05-12 därmed upphör att gälla. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten Ledningsstöd har gått igenom arbetsordningen och reviderat vissa 
delar utefter nya arbetssätt och rutiner.  
 
Bland annat har en revidering gjorts för att möjliggöra för 
kommunfullmäktige att sammanträda i både A-salen och Humlesalen. En 
annan större förändring är att arbetsordningen nu är uppdaterad efter 
rutinerna kring användningen av Quickchannel.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar- med 

kommentarer 
 Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar 
 Beslut kommunfullmäktiges presidium § 2/2020  

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
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