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§ 79 
Dnr 2021/18    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan med följande revidering: 
 
att ärendet ”Information om ombudgetering av driftsanslag budget 2021” 
läggs till i föredragningslistan.  
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§ 80 
Dnr 2021/19    
 
Information om medborgardialog  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sanna Gunnarsson, utredare/utvecklare enheten för Kvalitet och strategisk 
utveckling, informerar om Sveriges kommuner och regioners (SKR) 
nystartade nätverk för att utveckla medborgardialogen till att bli en naturlig 
del i kommunens styr- och ledningssystem, och vad som gäller kommunens 
deltagande i nätverket. 
 
Nätverket pågår september 2021 till januari 2023. Kommunerna som ingår 
ska utarbeta en projektorganisation för att driva utvecklingen. Kommunerna 
ska även inrätta en styrgrupp där förtroendevalda och ledande 
tjänstepersoner ingår. I Tierp kommer 
kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med kommundirektör utgöra 
styrgrupp för kommunens arbete i nätverket. Styrgruppens första möte 
kommer att vara måndagen 18 oktober kl. 13:00-14:30.  
 
Deltagande i nätverket är en del av arbetet för delmål ”16.1 Medborgarnas 
delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling ska öka.” och särskilt 
uppdrag ”6.1.a Medborgardialog ska genomföras för att öka delaktigheten 
och medskapandet för kommunens invånare inför alla större 
utvecklingsförändringar. Kommunen ska främja lokalt engagemang för 
lokal utveckling på samtliga orter/områden i kommunen”. 
 
Ledamöter har möjlighet att ställa frågor. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 SKRs information om bakgrunden till nätverket (Medborgardialog i 

styrning | SKR) 
 Ordförandebeslut avseende deltagande i SKRs utvecklingsnätverk 

Medborgardialog som systematiskt arbetssätt (dnr 2021/777) 
 Yttrande - deltagande i nätverk Medborgardialog som systematiskt 

arbetssätt 
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 Presentationen som är del av beslutsunderlaget skickas ut efter 
mötet.
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§ 81 
Dnr 2021/19    
 
Information om delårsbokslut  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Veikko Niemi, ekonomichef, informerar om verksamheternas arbete med  
att sammanställa delårsbokslut för perioden januari – augusti-2021. 
Detaljerad presentation av bokslutet kommer att ske på kommunstyrelsen. 
Vid Ksaus sammanträde är endast siffrorna klara och presenteras. 
 
Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor.  
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§ 82 
Dnr 2021/773    
 
Sammanträdesplan för kommunstyrelsens arbetsutskott 2022  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att godkänna följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott 
år 2022: 
 
1 februari kl. 08.30 
9 mars kl. 08.30 
7 april kl. 08.30 
10 maj kl. 08.30 
13 juni kl. 08.30 
25 augusti kl. 08.30 
12 oktober kl. 08.30 
23 november kl. 08.30 
15 december kl. 08.30 
 
att beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige godkänner förslag till sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige år 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för  
kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år  
2022. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum  
för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning.  
Förslaget har tagits fram i samråd med kommunalråd och ekonomienheten  
och med hänsyn till Tierps kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska  
rapporter. Vidare har även förslaget tagit hänsyn till skolornas sport-, påsk  
och höstlov och inte föreslagit några sammanträdesdatum under dessa  
veckor.  
 
Enligt kommunallag (2017:725) 5 kap. 12 § ska kommunfullmäktige  
besluta om när ordinarie sammanträden för kommunfullmäktige ska hållas.  
Beslutet för år 2022 ska fastställas av kommunfullmäktige den 10 november  
2021 och de kommer då att offentliggöras på Tierps kommuns hemsida 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
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Beslutet skickas till 
 Webbansvarig Ledningsstöd 
 Alla chefer  
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§ 83 
Dnr 2021/796    
 
Ansökan om gottgörelse från Pensionsstiftelsen enlighet med 
Tryggandelagen § § 14 och 15 för belopp utbetalda under 2020  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att söka gottgörelse från Uppsala läns pensionsstiftelse (ULP) i enlighet med 
Tryggandelagen § § 14 och 15 för belopp utbetalda under 2020 avseende 
åldersgrupper födda 1948 eller tidigare, vilket uppgår till 14 921 563 kronor. 
 
Reservation 
Torgny Helgesson (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Det fanns per den 31 december 2020 utrymme att begära gottgörelse eller 
för att säkra fler åldersgrupper (permutation) från pensionsstiftelsen 
motsvarande marknadsvärdet 204,5 miljoner kronor minus värdet på 
ansvarsförbindelsen för den del vi säkrat via UPL 141,8 miljoner kronor 
vilket blir 62,7 miljoner kronor. Gottgörelse får, enligt Tryggandelagen § § 
14 och 15, avse löpande utgifter eller utgifter som arbetsgivaren haft under 
närmast föregående räkenskapsår. För Tierps Kommun innebär det att en 
gottgörelse för 2020 skulle uppgå till 14 921 563 kronor.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2012 § 158 att Tierps 
kommun ska ingå i bildandet av stiftelsen "Uppsala läns pensionsstiftelse" 
med syfte att utfästelser om pension som är intjänat innan 31 december 
1997, som givits av kommunen till dess arbetstagare eller deras 
efterlevande. Kommunstyrelsen beslutade 26 mars 2013 i § 35, att Tierps 
kommun skall avsätta 75 miljoner kronor (inklusive löneskatt), som en 
första avsättning till i Uppsala läns gemensamma pensionsstiftelse. Den 14 
februari 2017 § 4 beslutade KS av avsätta ytterligare 94 miljoner kronor, 
samt att uppta 16,6 miljoner kronor som en tillgång och förutbetald kostnad, 
som en följd av den löneskatt som utfaller vid avsättningen till Uppsala läns 
gemensamma pensionsstiftelse.  
 
Totalt summerar ovanstående att Tierps Kommun har avsatt 167,3 miljoner i 
Uppsala läns pensionsstiftelse samt inbetalat 40,6 miljoner i förutbetald 
löneskatt till skatteverket för att trygga utbetalningarna för pensioner 
intjänade före 31 december 1997 gentemot medarbetare födda 1948 eller 
tidigare.  
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Per den 31 december 2020 uppgick ansvarsförbindelsen för medarbetare 
födda 1948 och tidigare till 141,9 miljoner kronor. Avsatt i 
pensionsstiftelsen är som beskrivet ovan 167 miljoner kronor Det finns fler 
anledningar till att ansvarsförbindelsen har minskat en del avser att Tierps 
kommun har utbetalat pension en annan del avser att antalet personer 
naturligen har minskat i pensionsstiftelsen har dessa 167 miljoner kronor 
placerats i olika värdepapper vid årsskiftet 2020-12-31 var marknadsvärdet 
204,5 miljoner kronor. Totalt har Tierps Kommun 176,2 miljoner i 
ansvarsförbindelser för pensioner intjänade för 1997, för medarbetare födda 
1949 eller senare. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn inte bedöms att påverkas av beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
En positiv likvidmässig påverkan på 14 921 563 kronor. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Torgny Helgesson (S) yrkar att för det utrymme som finns säkra fler 
åldersgrupper genom pensionsstiftelsen.  
 
Bifall 
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Avslag 
Sara Sjödal (C) yrkar avslag till Torgny Helgessons (S) yrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Torgny Helgessons 
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Brev till Uppsala Läns Pensionsstiftelse 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Uppsala Läns Pensionsstiftelse 
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§ 84 
Dnr 2021/49    
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att fastställa ändring i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt  
 
att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 9 november 
2021. 
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande 
/Bilaga/. Torgny Helgesson (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fungerar som kommunens trafiknämnd i enlighet med 
lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor. I delegationsordningen 
har Kommunstyrelsen givit rätt till tjänstemän att fatta beslut om tillfälliga 
lokala trafiktillstånd, trafikföreskrifter och dispenser enligt 
Trafikförordningen. Kommunstyrelsen har tidigare givit delegation till 
kommunens arbetsutskott (KSAU) att fatta vissa andra myndighetsbeslut i 
trafikfrågor. Då trafikfrågor är en del av samhällsplaneringen bedöms det 
lämpligt att dessa frågor hanteras i det utskott som även hanterar andra 
samhällsbyggnadsärenden.  
Ändringen innebär att delegationen för myndighetsbeslut i trafikfrågor 
flyttas från kommunstyrelsen arbetsutskott till utskottet samhällsbyggnad.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Joakim Larsson (SD) och Torgny Helgesson (S) yrkar avslag på liggande 
förslag.  
 
Bifall 
Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  
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Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) samt Torgny Helgessons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar enligt liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Förslag till ändringar i delegationsordningen  

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet  
 Huvudregistrator  
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§ 85 
Dnr 2021/445    
 
Bemyndigande underteckna handlingar  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att utse nedanstående personer och ersättare för dessa med bemyndigande att 
underteckna handlingar enligt nedan från och med den 20 oktober 2021, samt  
 
att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 119/2021 upphör att gälla från och 
med den 20 oktober 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av förändringar på tjänster i kommunens verksamhet  
revideras vilka som har bemyndigande att underteckna handlingar.  
 
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar som 
krävs för verkställighet av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 
beslut  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson eller ekonomichef 
Veikko Niemi.  
 
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar inom 
verksamhetsområdena som krävs för verkställighet av 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson, chef 
Medborgarservice Lars Ingeberg, för verksamhetsområde samhällsbyggnad 
chef samhällsbyggnadsenheten Thomas Kihlström.  
 
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar inom 
respektive blocks/enhets verksamhetsområde som krävs för verkställighet 
av beslut och uppdrag, inklusive budget/verksamhetsplan och 
ledningskontrakt.  
Kommundirektör Helena Carlsson  
Chef Medborgarservice Lars Ingeberg  
Personalchef Eva Berggård Nygren  
Verksamhetschef utbildning Per Angemo  
Verksamhetschef vård- och omsorg Ulrica Stjerngren 
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg Mikael Sjöberg  
Verksamhetschef kultur- och fritid Lena Fransson  
Ekonomichef Veikko Niemi 
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Undertecknande av lånehandlingar, borgensåtaganden och skuldebrev  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson eller ekonomichef 
Veikko Niemi eller redovisningschef Tony Borselius.  
 
Undertecknande av kollektivavtal  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson eller personalchef 
Eva Berggård Nygren.  
 
Undertecknande av pensionsbrev  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med personalchef Eva Berggård Nygren eller 
personalassistent Pia Andersson.  
 
Undertecknande av beställningsskrivelser och eventuella kontrakt samt 
övriga ärenden enligt beslut om upphandling av kommunstyrelsens 
arbetsutskott  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med upphandlingschef Ulf Sandell eller  
kommun- och upphandlingsjurist Jenny Ljungvall Cardoso eller chef  
Medborgarservice Lars Ingeberg.  
 
Undertecknande av externa hyresavtal  
 Kommundirektör Helena Carlsson eller ekonomichef Veikko Niemi. Med 
externa hyresavtal avses hyresvärdar utanför kommunkoncernen. Behovet och 
avtalsförslaget ska först stämmas av koncerninternt.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör  
 Verksamhetschef Utbildning  
 Verksamhetschef IFO  
 Verksamhetschef Kultur och fritid  
 Ekonomienheten  
 Upphandlingsenheten  
 Fastighetssamordnaren i tjänsten  
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§ 86 
Dnr 2021/772    
 
Teckningsrätt avseende kommunens bankkonton, 
bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal (C), 
kommunstyrelsens vice ordförande Emma Lokander (M), 
kommundirektör Helena Carlsson, ekonomichef Veikko Niemi, 
redovisningschef Tony Borselius, ekonom Lena Asplund, ekonom Linda 
Grundin, ekonomiassistent Agneta Rostedt, ekonomiassistent Åsa 
Andersson, ekonomiassistent Sarah Olsson och ekonomiadministratör Mats 
Mattsson att två i förening underteckna order om utbetalningar från 
kommunens bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och 
checkräkningar, 
 
att beslutet träder i kraft med omedelbar verkan, samt 
 
att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 172/2020 upphör att gälla från 
samma datum, 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av förändringar på tjänster i kommunens verksamhet 
behöver beslutet revideras. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten  
 Kommundirektör 
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§ 87 
Dnr 2021/584    
 
Hållbarhetslöften i regionalt åtgärdsprogram för vatten  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta Tierps kommuns hållbarhetslöften inom åtgärdsprogram för vatten. 
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande 
/Bilaga/. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen i Uppsala län har bjudit in aktörer i länet att teckna 
hållbarhetslöften inom det regionala åtgärdsprogrammet för vatten. 
 
Vatten är en grundläggande naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Rent 
vatten är en förutsättning för liv, hållbar utveckling och tillväxt. För att nå 
de vattenrelaterade miljömålen behöver åtgärderna bli fler och intensifieras. 
Naturens återhämtning är i många fall långsam varför det tar tid innan 
åtgärder får genomslag i form av effekter i miljön. Ett långsiktigt och 
kontinuerligt åtgärdsarbete är avgörande för att vända utvecklingstrenden. 
 
Åtgärdsprogrammet för vatten beskriver 13 åtgärder inom de fem 
fokusområdena Vatten som resurs, Vattenplanering, Näringsämnen, 
Miljöskadliga ämnen och Vattenskydd. I och med detta beslut antar 
kommunstyrelsen löften om att arbeta med dessa 13 åtgärder (se bifogat 
beslutsunderlag ”Hållbarhetslöften för vatten, Tierps kommun”). Att anta 
hållbarhetslöften gör att kommunen höjer sina ambitioner inom vattenfrågor 
och synliggör även pågående arbete. Arbetet kommer att noga följas upp 
och kunskap delas med andra aktörer i länet.  
 
Flera av dessa åtgärder och aktiviteter kommer inom de närmaste åren bli 
obligatoriska för kommunen att genomföra, då de även ingår i 
vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2021-2027.  
 
Detta är det tredje av fyra åtgärdsprogram som tas fram av länsstyrelsen. 
Under 2019 tecknade kommunen hållbarhetslöften för minskad 
klimatpåverkan och 2020 för ekosystem och biologisk mångfald.  
 
Sara Sjöqvist, hållbarhetsstrateg, redogör muntligt för ärendet på 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 oktober.  
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Beslutsmotivering  
Endast en mindre del av kommunens sjöar och vattendrag uppvisar en god 
ekologisk status (ingen uppvisar en god kemisk status) och mer måste göras 
för att minska miljöföroreningar, övergödning och annan negativ påverkan. 
För att nå de nationella miljömålen och målen inom Agenda 2030 måste 
ambitionsnivån höjas och länets aktörer samarbeta. Länets hållbarhetslöften 
är ett aktuellt och viktigt arbete för miljö- och klimatområdet inom vår 
region. Det finns ett stort behov av att samverka bättre internt inom 
kommunkoncernen och med externa aktörer vad gäller vattenfrågor.  
 
Genom att anta hållbarhetslöften kan Tierps kommun ta del av nätverk och 
stöd i arbetet för förbättrad vattenkvalitet, synliggöra för företag och 
medborgare att kommunen bidrar till att uppfylla miljömålen samt noga 
följa upp hur arbetet går. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms påverkas positivt av beslutet, då det innebär fler 
åtgärder och aktiviteter för att nå våra miljömål och i förlängningen ge barn 
och unga lika goda möjligheter till ett gott liv. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med målen God utbildning för alla, Rent vatten 
och sanitet, Bekämpa klimatförändringarna samt Hav och marina resurser 
och följande delmål:  

 4.5 Ge goda förutsättningar för livslångt lärande, bildning och 
tillgång till ett rikt kultur- och fritidsliv för alla. 

 6.1 Förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, 
stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och 
material.  

 6.2 Effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt 
säkerställ en hållbar försörjning av sötvatten för att förebygga 
vattenbrist och låga grundvattennivåer.  

 6.3 Verka för att återställa de vattenrelaterade ekosystemen, 
däribland våtmarker, floder och sjöar. 

 13.2 Klimatanpassa den fysiska planeringen för att begränsa 
klimatpåverkan och minska sårbarheten vid ett förändrat klimat. 

 14.1  Förebygg och minska alla slags föroreningar i havet, i 
synnerhet från landbaserad verksamhet, såsom marint skräp och 
tillförsel av näringsämnen. 

 14.2  Förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett 
hållbart sätt. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
De hållbarhetslöften som Tierps kommun tecknar har sin grund i Plan för 
Tierps kommuns ekonomi och verksamhet. På så sätt säkerställs att arbetet 
med hållbarhetslöften för vatten ska rymmas inom ordinarie budget. 
 
Flera av de åtgärder och aktiviteter som föreslås är baserade på underlag 
från bland annat Vattenmyndighetens åtgärdsprogram (2021 – 2027). 
Kommunen kommer att vara tvungna att genomföra åtgärder enligt detta 
åtgärdsprogram. Dessa kommer att kosta, främst i personella resurser men 
även för undersökningar och faktiska åtgärder. Detta hanteras i ordinarie 
budgetprocess. Att kommunen även antar dem som hållbarhetslöften 
innebär i sig inga extra kostnader, eftersom de ändå måste genomföras. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar avslag på liggande förslag.  
 
Bifall 
Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
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  
 Tierps kommuns hållbarhetslöften inom åtgärdsprogram för vatten 
 Färdplan för ett hållbart län – regionalt åtgärdsprogram för vatten 
 Inbjudan att teckna hållbarhetslöften för vatten 
 Verksamhetens planering för att verkställa hållbarhetslöften inom 

vatten 
 
Beslutet skickas till 

 Hållbarhetsstrateg 
 Kommunekolog 
 Chef tillväxt och samhällsbyggnad 
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§ 88 
Dnr 2021/786    
 
Biblioteksplan för Tierps kommun 2022-2024  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anta Biblioteksplan för Tierps kommun 2022-2024. 
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande 
/Bilaga/. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I bibliotekslagen (SFS 2013:801) anges att: ”Kommuner och regioner ska ha 
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet”. Denna plan 
föreslås ersätta den biblioteksplan som antogs 2019 av kommunfullmäktige 
i Tierps kommun och föreslås gälla 2022-2024. Planen ska vara det 
styrdokument som visar inriktning och prioriteringar i verksamheten under 
planperioden men också fungera som uppföljningsbar plan för folkbibliotek 
och skolbibliotek i kommunen. 
 
Beslutsmotivering  
Som ovan angetts är Tierps kommun i enlighet med skrivelse i 
bibliotekslagen (SFS 2013:801) ålagd att anta en biblioteksplan för sin 
verksamhet på biblioteksområdet. Planen fungerar även som det 
styrdokument som visar inriktning och prioriteringar i verksamheten under 
planperioden och fungerar som uppföljningsbar plan för folkbibliotek och 
skolbibliotek i kommunen. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Planen har stor betydelse för alla barn och ungdomars rätt till likvärdig och 
kvalitativ biblioteksservice och böcker och annan media. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Beslutet innebär inga förändrade ekonomiska konsekvenser. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar avslag på liggande förslag.  
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Bifall 
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
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 
 Biblioteksplan för Tierps kommun 2022-2024  
 Skolbiblioteksavtal 

 
Beslutet skickas till 

 Chef kultur och fritid 
 Chef Ledningsstöd 

20



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 89 
Dnr 2021/76    
 
Finansiering av utbyggnad av nya exploateringsområden i 
Tierps kommun  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att ett förslag till finansiering av utbyggnad av nya exploateringsområden i 
Tierps kommun bereds och presenteras i den ordinarie budgetprocessen 
inför 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har i uppdrag 6.3i i budget 2021 att utreda hur exploateringar i 
framtiden ska finansieras. Arbetet är nu påbörjat och en arbetsgrupp med 
samhällsbyggnad, ekonomienheten och TEMAB är bildad.  
 
Arbetsgruppens slutsatser kommer att ingå i ordinarie budgetprocess inför 
2023, eftersom inga investeringar är aktuella att göras under 2022. 
 
Befintliga och genomförda exploateringsprojekt hanteras genom att 
överenskommelser kommer att tecknas mellan parterna för respektive 
exploatering. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Inga barnrättskonsekvenser är identifierade. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet har bäring på uppdrag 6.3.i. Utreda möjligheterna för ytterligare 
delområden inom Siggbo trädgårdsstad att exploatera genom upphandling 
av exploateringsarbetet med förbehåll om markanvisning i Plan för Tierps 
kommuns ekonomi och verksamhet 2021-2023. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Inga ekonomiska konsekvenser i nuläget. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Beslut kommunstyrelsen § 139/2021 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 55/2021  
 TEMABs skrivelse i ärendet 
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Beslutet skickas till 
 Chef Tillväxt och samhällsbyggnad  
 VD TEMAB  
 Ekonomichef
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§ 90 
Dnr 2020/647    
 
Anhållan om att nyttja option - Lidén data  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att inte låta Lidén Data nyttja optionen om ett övertagande av äganderätt.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 8 mars 2013 tecknade Tierps kommun ett avtal med Lidén Data 
gällande utbyggnad av bredband i kommunen. Lidén Data fick nyttjanderätt 
till befintligt bredbandsnät och i avtalet finns en option där Lidén Data 
erbjuds att överta äganderätten mot en symbolisk summa om överenskomna 
bredbandsmål nås 2020. Avtalet är komplext och blandar in flera delar, både 
kommunal verksamhet och privata kunder. 
 
I augusti 2020 anhöll Lidén Data om att nyttja optionen i enlighet med 
punkt 7 i avtalet. Tierp kommun har svarat på anhållan om att nyttja option 
och bett Lidén Data redovisa för hur de uppfyllt de bredbandsmål som är 
nödvändiga för att utlösa optionen.  
 
Beslutsmotivering  
Tierps kommun anser inte att alla förutsättningar för utlösande av optionen 
är uppfyllda, i vart fall inte redovisade enligt avtal. Lidén Data har därmed 
inte rätt att nyttja optionen om ett övertagande av äganderätten. Lidén Data 
delar kommunens uppfattning om att samtliga bredbandsmål inte har 
uppfyllts.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet i dagsläget. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Avtalet om kostnadsfri drift av kommunens förvaltningsnät löper vidare till 
2022-12-31.  
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Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Lidén data - Anhållan om att nyttja option  
 Svar från Tierps kommun - Anhållan om att nyttja option 
 Svar från Lidén data angående anhållan att nyttja option 
 Tierps kommun LID utbyggnad 2020 
 Avtal ”KanalTierp” Kommunfullmäktige § 30/2013 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Samhällsbyggnad 
 Bredbandssamordnare 
 VD Lidén Data 
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§ 91 
Dnr 2021/19    
 
Information om ombudgetering av driftanslag budget 2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Helena Carlsson, kommundirektör, informerar om att det kommer ett 
ombudgeteringsärende till kommunstyrelsens nästa sammanträde med 
bäring på kommunfullmäktiges beslut § 112/2021 ”Återremiss - 
Ombudgetering av driftsanslag budget 2021”.  
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