SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-19

Tid och plats

19 oktober 2021, kl. 12:30-17:15, ajournering 13:35-13:45, 14:50-15:05,
16:38-16:45 i Kommunhuset, Stora och lilla A-salen, Tierp

Paragrafer

193-236

Bevis om anslag

Anslaget sätts upp: 2021-10-21

Protokollets förvaringsplats

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Utses att justera

Viktoria Söderling

Beslutande
Ledamöter

Beslutande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Anslaget tas ner: 2021-11-12

Sara Sjödal (C), Ordförande
Emma Lokander (M), 1:e vice
ordförande
Lotta Carlberg (C)
Åsa Sikberg (M)
Anders Hällbom (MP)
Alfred Mujambere (L), §§ 193-204,
206-236

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

Lars Svensk (KD)
Yaqub Ahmed (C), § 205

Marie-Louise Rindå (S)

Yaqub Ahmed (C), §§ 194-204,
206-236
Carola Fredén (M), §§ 195-236
Sven Lokander (M)
Sarah Nordfors (L)

Gunnar Jansson (S)
Barbro Wiklund (S)
Christina Holmström (S)
Agnetha Andersson (V)
Klas Jakobsson (SD)

Underskrifter
Sekreterare
Maria Ekstrand
Ordförande
Sara Sjödal
Justerande
Viktoria Söderling
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2021-10-19
Tjänstemän och övriga

Maria Ekstrand, nämndsekreterare
Anna Trankell, kommunsekreterare
Helena Carlsson, kommundirektör
Veikko Niemi, ekonomichef, §§ 194- 236
Per Angemo, utbildningschef, §§ 197, 208, 233
Mikael Sjöberg, verksamhetschef Individ- och
Familjeomsorg, § 197
Ulrica Stjerngren, verksamhetschef Vård- och omsorg, §
197
Lena Fransson, t.f. verksamhetschef Kultur- och fritid, §
197
Lars Ingeberg, chef Medborgarservice & näringslivschef, §
197
Anna Persson, chef - Planering och myndighet, § 226
Nicklas Rydgren, kommunjurist, § 213
Gunilla Ström, fritidsintendent, § 195
Jenny Ljungvall Cardoso, kommun- och
upphandlingsjurist, § 194
Göran Carlsson, kommunrevisor, § 194
K G Marklund, kommunrevisor, § 194
Inger Klockerman, kommunrevisor, § 194
Peter Staland, kommunrevisor, § 194
Roger Kjetselberg, VD Tierps Kommunfastigheter AB, §§
194, 196
Tomas Ulväng, VD Tierps Energi & Miljö AB, § 196
Pär Oscarsson, Tierps Kommunfastigheter AB styrelse, §
194
Pia Wårdsäter, Tierps Kommunfastigheter AB styrelse, §
194
Bengt- Olov Eriksson, Tierps Kommunfastigheter AB
styrelse, § 194
Dag Söderberg, RF- SISU Uppland, § 195
Madeleine Andersson, RF- SISU Uppland, § 195
Pär Englund, RF- SISU Uppland, § 195

Ordförande sign

Justerare sign
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Innehållsförteckning
Paragraf Rubrik

Dnr

Upprop
Val av justerare, Viktoria Söderling,
den 21/10 kl. 13:30
Internkontroll delegationsbeslut,
slumpmässigt val av två ärenden
§ 193

Godkännande av föredragningslistan

2021/17

§ 194

Information om fastighetsutredning

2021/391

§ 195

Information från RF-SISU Uppland

2021/47

§ 196

Information från bolagen om
delårsrapport

2021/47

§ 197

Information om delårsrapport för Tierps 2021/47
kommun

§ 198

Godkännande av entledigande från
uppdrag i pensionärsrådet och val till
ny ersättare

2021/26

§ 199

Anmälan av ordförandebeslut

2021/65

§ 200

Anmälan av beslut fattade med
kompletterande beslutsrätt av
förordnande ledamöter

2021/871

§ 201

Redovisning av delegationsbeslut

2021/35

§ 202

Redovisning av inkomna beslut och
skrivelser

2021/55

§ 203

Gallring av pappershandlingar och
digitala originalakter för ärenden inom
enheten Tillväxt- och samhällsbyggnad

2021/674

§ 204

Svar på remiss - Skydd av arter - vårt
gemensamma ansvar

2021/641

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 205

Svar på remiss - Stadgar för
Upplandsstiftelsen

2021/739

§ 206

Förfrågan om huvudmannaskap för
utredningar vid Västlands bruk, Tierps
kommun, dnr 577-4402-2021

2021/559

§ 207

Remiss av SOU 2021:59 Vägen till
tillgänglighet – långsiktig, strategisk
och i samverkan S2021/05439

2021/667

§ 208

Svar på revisionsrapport - Granskning
av grundskolans styrning

2021/536

§ 209

Remiss av SOU 2021:56 Nya regler om
utländska föräldraskap och adoption i
vissa fall Ju2021/02514

2021/649

§ 210

Internkontrollplan 2022

2021/861

§ 211

Ansökan om gottgörelse från
Pensionsstiftelsen enlighet med
Tryggandelagen § § 14 och 15 för
belopp utbetalda under 2020

2021/796

§ 212

Revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning 2021

2021/49

§ 213

Revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning 2021 - trafikfrågor

2021/49

§ 214

Bemyndigande underteckna handlingar

2021/445

§ 215

Teckningsrätt avseende kommunens
bankkonton, bankgirokonton,
plusgirokonton och checkräkningar

2021/772

§ 216

Hållbarhetslöften i regionalt
åtgärdsprogram för vatten

2021/584

§ 217

Interkommunal ersättning och bidrag
till enskild verksamhet 2021

2021/130

§ 218

Delårsrapport 2021

2021/64

§ 219

Taxa för vatten och avlopp 2022

2021/856

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 220

Taxa för slamavgift 2022

2021/857

§ 221

Taxa för renhållning 2022

2021/858

§ 222

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
och dricksvatten 2022

2021/810

§ 223

Taxa för prövning och tillsyn enligt
alkohollagen, lag om tobak och
liknande produkter samt lag om handel
av vissa receptfria läkemedel - 2022

2021/811

§ 224

Taxa för grävtillstånd 2022

2021/822

§ 225

Taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område samt
strålskyddslagen

2021/824

§ 226

Plan- och bygglovstaxa inklusive kartoch mättaxa 2022

2021/827

§ 227

Skattesats 2022

2021/862

§ 228

Plan för Tierps kommuns ekonomi och
verksamhet 2022-2024

2021/721

§ 229

Ombudgetering av driftsanslag budget
2021
Redovisning av ej verkställda beslut
kvartal 2 2021 BoU

2021/109

§ 231

Redovisning av ej verkställda beslut
kvartal 2 2021 AoO

2021/187

§ 232

Avgift träningslägenhet

2021/799

§ 233

Grundskolans organisation

2019/908

§ 234

Biblioteksplan för Tierps kommun
2022-2024

2021/786

§ 235

Finansiering av utbyggnad av nya
2021/76
exploateringsområden i Tierps kommun

§ 236

Anhållan om att nyttja option - Lidén
data

§ 230

Ordförande sign

Justerare sign
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2020/647
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§ 193
Dnr 2021/17

Godkännande av föredragningslistan
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan med följande revidering:
att ärende 9 - Sammanträdesplan år 2022 dras ur föredragningslistan.

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 194
Dnr 2021/391

Information om fastighetsutredning
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen, samt
att uppdra till kommundirektör att till nästa kommunstyrelse 30 november
återkomma med ett förslag till process framåt med beaktande av
diskussioner och inspel vid dagens möte.
Reservation

Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), Marie-Louise Rindå (S), Linda
Friberg (S) och Torgny Helgesson (S) reserverar sig till förmån för eget
yrkande /Bilaga/.
Sammanfattning av ärendet

Kommundirektören har på uppdrag av kommunstyrelsen, Hantering av
fastigheter inom Tierps kommun, daterad 2021-04-07, diarienummer: KS
2021/391, tillsammans med en styrgrupp och projektgrupp sett över
fastighetshanteringen i Tierps kommun utifrån vilka konsekvenser en
överflyttning av kommunens fastigheter till Tierps kommun fastigheter AB
skulle medföra, alternativt om kommunen skulle köpa tillbaka fastigheter
från Tierps kommunfastigheter och återta förvaltningen.
Utredningen ser inga juridiska hinder för något av alternativen.
Rekommendationen är att antingen fullfölja Kommunfullmäktiges beslut
från 2013 alternativt likvidera TKAB vilket ger följden att ägandeskapet av
fastigheterna övertas av kommunen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tilläggsyrkande

Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att liggande
förslag kompletteras med följande två att-satser:
att ge kommundirektören i uppdrag att tillsammans med extern kompetens
vidare utreda de ekonomiska effekterna där oklarheter fortfarande råder
beträffande stämpelskatt och bästa möjliga överlåtelseform av fastigheterna
utifrån skattemässiga och finansiella perspektiv, samt
Ordförande sign

Justerare sign
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att utvärdera huruvida kommunen nått avsedd effekt med bolaget som t ex
förbättrat underhåll och högre kompetens på projektsidan, för att bättre
kunna besvara frågan huruvida fastigheterna förvaltas på bästa sätt.
Sara Sjödal (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att liggande förslag
kompletteras med följande att-sats:
att uppdra till kommundirektör att till nästa kommunstyrelse 30 november
återkomma med ett förslag till process framåt med beaktande av
diskussioner och inspel vid dagens möte.
Bifall

Emma Lokander (M) och Anders Hällbom (MP) yrkar bifall till Sara
Sjödals (C) tilläggsyrkande.
Avslag

Emma Lokander (M) och Anders Hällbom (MP) yrkar avslag till Viktoria
Söderlings (S) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på den första att-satsen och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla den första att-satsen.
Ordförande ställer proposition på Sara Sjödals (C) tilläggsyrkande och
Viktoria Söderlings (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Sara Sjödals (C) tilläggsyrkande.
Viktoria Söderling (S) begär omröstning.
Beslutsgång omröstning

Följande omröstningsproposition godkänns:
- Den som vill bifalla Sara Sjödals (C) tilläggsyrkande röstar ja
- Den som vill bifalla Viktoria Söderlings (S) tilläggsyrkande röstar
nej
Omröstning verkställs.
Resultat:
Ja – 9 röster
Nej – 6 röster
Kommunstyrelsen beslutar enligt Sara Sjödals (C) tilläggsyrkande.
(Omröstningsprotokoll/bilaga/).
Ordförande sign

Justerare sign
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Beslutsunderlag







Handläggarens tjänsteutlåtande
Hantering av fastigheter inom Tierps kommun
Fastighetsöverlåtelse -Tierps Kommun, Kilpatrik Townsend
Omstrukturering fastighetsbestånd - Tierps kommunfastigheter AB,
Lindahl Ab
Bolagisering av kommunens fastigheter, Tierps kommun, PwC

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 195
Dnr 2021/47

Information från RF-SISU Uppland
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen
Sammanfattning av ärendet

RF-SISU Uppland är en av Riksidrottsförbundets och SISU
Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. Deras uppdrag är att stödja,
leda, företräda, utveckla, bilda och utbilda idrottsföreningar och
specialidrottsdistriktsförbund. RF-SISU informerar bland annat om sitt
arbete relaterat till Agenda 2030 och ger en överblick över idrottssektorn i
Uppland.
Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Presentation

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 196
Dnr 2021/47

Information från bolagen om delårsrapport
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att
att godkänna informationen.
Sammanfattning av ärendet

I samband med delårsbokslutet har bolagen ombetts att muntligt föredra
delår och prognos för respektive bolag i kommunstyrelsen.
Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor.
Beslutsunderlag







Handläggarens tjänsteutlåtande
Delårsbokslut ABTB 2021-08-31
Delårsbokslut TKAB 2021-08-31
Kommentarer till bokslut i ABTB och TKAB 2021-08-31
Delårsrapport Tierps Energi & Miljö AB & TEMAB Fjärrvärme AB

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 197
Dnr 2021/47

Information om delårsrapport för Tierps kommun
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen.
Sammanfattning av ärendet

Ekonomichefen går igenom delårsrapport och verksamhetschefernas finns
tillgängliga för frågor.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Delårsrapport (se ärende 30 -Delårsrapport 2021)

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 198
Dnr 2021/26

Godkännande av entledigande från uppdrag i pensionärsrådet
och val till ny ersättare
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Carin Olssons begäran om entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i pensionärsrådet, samt
att välja Östen Edén som ny ersättare från och med den 21 oktober 2021.
Sammanfattning av ärendet

Carin Olsson har avsagt sig uppdraget som ersättare i pensionärsrådet.
Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG) i Tierp har den 8 september
2021 inkommit med en nominering av Östen Edén som ny ersättare.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Inkommen nominering från RPG Tierp

Beslutet skickas till




Sekretariatet
Berörda ledamöter

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 199
Dnr 2021/65

Anmälan av ordförandebeslut
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att ta anmälan av ordförandebeslut till protokollet.
Sammanfattning av ärendet

Följande ordförandebeslut har fattats av kommunstyrelsens ordförande med
stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt Ks011 vid brådskande
ärende;


Dnr. KS 2021/777 , Beslut avseende deltagande i SKRs
utvecklingsnätverk Medborgardialog som systematiskt arbetssätt,
2021-08-20

Beslutsunderlag




Ordförandebeslut enligt ovan
Bilaga - Yttrande deltagande i nätverk Medborgardialog som
systematiskt arbetssätt

Beslutet skickas till



Sekretariatet

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 201
Dnr 2021/35

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt kommunallagen, inklusive
beslut som fattas med vidaredelegation. Kommunstyrelsen har i
kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit beslutanderätt till utskottet,
ordföranden och tjänstemän. Beslutanderätt kan också i vissa fall delegerats i
separata kommunstyrelsebeslut. Beslut fattade på delegation ska redovisas till
kommunstyrelsen. Följande delegationsbeslut redovisas
till kommunstyrelsen:

Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser
Handlingsid: KS 2021.3582 Period: 2021-08-01 - 2021-08-31
Handlingsid: KS 2021.3869 Period: 2021-09-01 - 2021-09-30
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande LSS
Handlingsid: KS 2021.3568 Period: 2021-08-01 - 2021-08-31
Handlingsid: KS 2021.3791Period: 2021-09-01 - 2021-09-30
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande SoL
Handlingsid: KS 2021. 3567 Period: 2021-08-01 - 2021-08-31
Handlingsid: KS 2021.3793 Period: 2021-09-01 – 2021-09-30
Individ- och familjeomsorg
Handlingsid: KS 2021.3566 Period: 2021-08-01 - 2021-08-31
Handlingsid: KS 2021.3792 Period: 2021-09-01 – 2021-09-30
Anställningsavtal
Handlingsid: KS 2021.3563 Period: 2021-08-01 - 2021-08-31
Handlingsid: KS 2021.3776 Period: 2021-09-01 - 2021-09-30
Bostadsanpassningsbidrag
Handlingsid: KS 2021.3583 Period: Lista nr 8
Fastställande av faderskap
Handlingsid: KS 2021.3807 Period: 2021-08-24 - 2021-09-16
Handlingsid: KS 2021.3808 Period: 2021-09-07 - 2021-09-30
Ordförande sign

Justerare sign
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Parkeringstillstånd
Handlingsid: KS 2021.3775 Period: 2021-08-23 - 2021-10-24
Färdtjänst
Handlingsid:KS 2021.3777 Period: 2021-08-23 - 2021-10-04
Bygglov
Handlingsid: KS 2021.3812 Period: 2021-08-24 - 2021-10-05
Miljö- och hälsoskydd
Handlingsid: KS 2021.3819 Period: 2021-08-24 - 2021-10-05
Mark och exploatering
Handlingsid: KS 2021.3820 Period: 2021-08-24 - 2021-10-05
Skolskjuts
Handlingsid: KS 2021.3794 Period: 2021-08-25 - 2021-10-05
Vägbidrag
Handlingsid: KS 2021.3802 Period: 2021-09-20 - 2021-09-22
Handlingsid: KS 2021.3803 Period: 2021-08-18 - 2021-09-20
Handlingsid: KS 2021.3811 Period: 2021-10-04 - 2021-10-04

Dödsboanmälan
Handlingsid: KS 2021.3809 Period: 2021-09-14 - 2021-09-30
Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution
Handlingsid: KS 2021.3935 Period: Anmälda till kommunstyrelsens
sammanträde 19 oktober 2021, lista 7/2021.
Beslutsunderlag
 Delegationsbeslutslistor från verksamheten
Beslutet skickas till
 Berörda handläggare

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 202
Dnr 2021/55

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen
Sammanfattning av ärendet

Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunstyrelsens
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i appen
löpande vart efter dem registrerats i kommunens diarieföringssystem.
Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka
handlingar som finns att tillgå
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför
kommunstyrelsens senast sammanträde

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 203
Dnr 2021/674

Gallring av pappershandlingar och digitala originalakter för
ärenden inom enheten Tillväxt- och samhällsbyggnad
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att alla inkomna pappershandlingar som scannats och kontrollerats så att de
stämmer överens med de ursprungliga handlingarna kan gallras 1 månad
efter ankomstdatum (med undantag enligt bilaga 1),
att anse digitala akter för verksamhetens ärenden som originalakter (vid
arkivering överförs de digitala handlingarna till förvaltningens e-arkiv
Comprima och konverteras till arkivbeständigt filformat enligt Riksarkivets
föreskrifter),
att ändringarna gäller från och med 2021-10-20, samt
att uppdatera ”informationshanteringsplan avseende verksamhet inom
samhällsbyggnad, skog och mark, geodata, infrastruktur, trafik och
parkering” och ”informationshanteringsplan avseende verksamhet inom
miljö- och hälsoskyddsområdet inklusive naturvård” med besluten ovan.
Sammanfattning av ärendet

En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens
verksamhet. Varje myndighet beslutar normalt om bevarande respektive
gallring av sina handlingar, i enlighet med det ansvar som anges i arkivlagen
(1991:782).
Handlingar inkommer till enheten för Tillväxt- och samhällsbyggnad både i
pappersform och i digital form. När pappershandlingar inkommer, scannas
dessa in och den scannade bilden kontrolleras så att den överensstämmer
med ursprungshandlingen. Pappershandlingen gallras en (1) månad efter
ankomstdatum, med undantag av egenhändigt undertecknade dokument, där
namnteckning är ett formkrav.
När handlingar inkommer digitalt betraktas de som originalhandlingar.
Digitala akter för verksamhetens ärenden betraktas därav som originalakter.
Vid arkivering överförs de digitala handlingarna till förvaltningens e-arkiv
Comprima, och konverteras till arkivbeständigt filformat enligt Riksarkivets
Ordförande sign
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föreskrifter (RA-FS 2009:1, 2009:2 och 2021:1), samt enligt Riksarkivet
vägledning Gallring av pappershandlingar efter skanning 2021-04-21
Enligt arkivförfattningarna finns inget hinder mot att upprättade
pappershandlingar bevaras digitalt -med undantag av handlingar som kräver
ett egenhändigt undertecknande (formkrav). Hanteringen av digitala
handlingar regleras i Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2009:1, 2009:2 och
2021:1), samt enligt Riksarkivet vägledning Gallring av pappershandlingar
efter skanning 2021-04-21.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga i bedöms påverkas av
beslutet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Att hantera både papper och digitala filer blir ineffektivt och dyrt för
verksamheten. Med digital hantering av ärenden frigörs resurser från både
handläggare och administratörer. Behovet av lokalyta för ett pappersarkiv
minimeras.
Beslutsunderlag





Beslut utskottet samhällsbyggnad § 121/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Tjänsteyttrande inklusive bilagor

Beslutet skickas till






Enhetschef, enheten för Tillväxt- och samhällsbyggnad
Kansliet, enheten för Tillväxt –och samhällsbyggnad
Informationsstrateg
Sekretariatet
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§ 204
Dnr 2021/641

Svar på remiss - Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta remissvaret och skicka det till Miljödepartementet.
Sammanfattning av ärendet

Syftet med utredningen är att se över lagstiftningen kring fridlysta arter samt
att förbättra förutsättningarna för arbetet med utrotningshotade arter.
Ersättningsmöjligheterna för privata markägare ska även utökas och
förtydligas.
Hela kapitel 8 i miljöbalken, som handlar om av biologiskt mångfald, ska
skrivas om. Fridlysningsreglerna som idag står i artskyddsförordningen förs
in i kapitel 8 endast med mindre förändringar. EU:s fågeldirektiv och
livsmiljödirektiv hanteras i separata lagparagrafer och ytterligare paragrafer
införs för att Sveriges nationella lagstiftning ska stämma bättre överens med
EU-lagstiftningen. Bland annat så förbjuds insamling och innehav av
fågelägg (undantag för exempelvis hönsägg och museisamlingar finns
medskrivna). Dessutom ska ett system för övervakning av oavsiktlig fångst
och dödande av djur införas, till vilket verksamhetsutövare och markägare
med flera blir skyldiga att rapportera till.
Länsstyrelsen har fortsatt ansvar för artskyddsreglernas dispensprövning
men skogsstyrelsen tar över dispensprövningen som är direkt kopplad till
skogsbruksåtgärder. Detta för att förenkla processen för privata markägare.
Miljöorganisationers möjlighet att överklaga beslut om dispens tydliggörs
också. Länsstyrelserna får även möjlighet att upphäva inaktuella regionala
fridlysningar, vilket fanns i tidigare lagstiftning men som försvunnit på
vägen.
Utredningen föreslår att länsstyrelserna ska tar fram så kallade
livsmiljöunderlag. Dessa ska innefatta information om alla arter som är
fridlysta, hotade enligt rödlistan eller regionalt prioriterade, samt
information om arternas livsmiljöer. Uppdatering av dessa ska ske vart 5:e
år och ska då kompletteras med rapporter om oavsiktlig fångst eller dödande
av djur samt vilka åtgärder som utförts och vilken effekt de fått eller
förväntas att få. Livsmiljöunderlagen upprättas länsvis och berörda
kommuner kommer att remitteras innan dessa beslutas.
Ordförande sign

Justerare sign
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Då det på senare år har skett en tydlig ökning av artskyddsbrott och handel
med utrotningshotade arter föreslås nya brottsrubriceringar för att
kriminalisera dessa handlingar. Alla steg från införskaffande och innehav
till transport, handel och förvaring förbjuds. Dessutom får tullverket utökade
befogenhet att kontrollera misstänkta varor vid inresa i Sverige.
Barnrättskonsekvenser

Utredningen syftar till att stärka skyddet av biologisk mångfald. Detta bidrar
till att säkerställa att hotade arter finns kvar i framtiden för kommande
generationer.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förslaget innebär ingen direkt ekonomisk kostnad för kommunen men då
livsmiljöunderlagen ska remitteras till bland annat kommuner så kommer
resurser i form av tjänstepersoners tid att behöva läggas på handläggningen
av dessa.
Beslutsunderlag






Beslut utskottet samhällsbyggnad § 122/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Remissvar
Remiss: Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar

Beslutet skickas till



Miljödepartementet
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§ 205
Dnr 2021/739

Svar på remiss - Stadgar för Upplandsstiftelsen
Alfred Mujambere (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen och
beslutet i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta remissvaret och skicka det till Upplandsstiftelsen.
Sammanfattning av ärendet

Upplandsstiftelsen har berett kommunen tillfälle att inkomma med
synpunkter på reviderade stadgar för stiftelsen. Anledningen till översynen
av stadgarna är bland annat behovet av att införa två ordinarie stämmor samt
för att lyfta fram folkhälsoarbetet på ett tydligare sätt.
Barnrättskonsekvenser

Barn och unga bör påverkas positivt av beslutet då större tonvikt läggs på
folkhälsoaspekterna i den uppdaterade beskrivningen av Upplandsstiftelsens
syfte.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kommunen är medlem i Upplandsstiftelsen. Ändringen av stadgarna
innebär att det ska genomföras två ordinarie stämmor istället för en.
Ändringarna innebär också att medlen som avsatts i naturvårdsfonden får
tydligare ändamål istället för att som tidigare enbart generera högsta möjliga
avkastning.
Beslutsunderlag






Beslut utskottet samhällsbyggnad § 123/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Remissvar
Samrådshandlingar

Beslutet skickas till



Upplandsstiftelsen
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§ 206
Dnr 2021/559

Förfrågan om huvudmannaskap för utredningar vid Västlands
bruk, Tierps kommun, dnr 577-4402-2021
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna huvudmannaskapet för utredningar vid Västlands bruk
Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen har skickat förfrågan till Tierps kommun om att anta
huvudmannaskap för utredningar av förorenad mark vid Västlands bruk.
Huvudmannaskapet för Västlands bruk innebär att genomföra huvudstudie
samt efterbehandlingsprojekt som finansieras med statliga bidrag.
Huvudmannen är den juridiska person som ansvarar för arbetet i projektets
olika skeden däribland upphandling, genomförande, uppföljning och
finansiellt ansvar.
Tierps kommuns tjänsteorganisation avser använda den befintliga process,
inom kommunen, för huvudstudie och efterbehandling av förorenad mark.
Barnrättskonsekvenser

Hälsorisk i form av akuta effekter har bedömts finnas inom industriområdet,
vid de bostäder som finns i området bedöms hälsorisken avseende arsenik
vara liten.
Effekter av hälsorisk för närliggande grävd brunn behöver utredas vidare.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Den kommun eller myndighet som tar på sig huvudmannaskapet behöver i
normalfallet inte bekosta någon egeninsats. Bidrag kan lämnas upp till 100
procent av kostnaderna för en utredning av ett förorenat område under
förutsättning att inte ansvar kan utkrävas.
Däremot ska huvudmannen stå för sina egna arbetskostnader kopplade till
deltagande i styrgrupper, ekonomihantering, administration och
fastighetsfrågor.
De egna arbetskostnaderna bedöms till 75 000 kr totalt, för projektets
huvudstudie samt genomförande.
Ordförande sign

Justerare sign
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Beslutsunderlag





Beslut utskottet samhällsbyggnad § 124/2021
Förfrågan om huvudmannaskap för utredningar vid Västlands bruk
Huvudman – efterbehandling av förorenade områden

Beslutet skickas till



Chef Samhällsbyggnad
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§ 207
Dnr 2021/667

Remiss av SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig,
strategisk och i samverkan S2021/05439
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta remissvaret på rubricerad remiss och skicka det till
Regeringskansliet.
Sammanfattning av ärendet

Socialdepartementet har remitterat delbetänkandet av delegationen för ökad
tillgänglighet i hälso- och sjukvården SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet
– långsiktig, strategisk och i samverkan. Utredningen bedömer att det
strategiskt långsiktiga arbetet med tillgänglighet till hälso- och sjukvården
behöver stärkas. Utredningen föreslår bland annat att det görs genom; årliga
regionala handlingsplaner och uppföljningar med årlig rapportering,
samordnade överenskommelser mellan staten och SKR gällande
tillgänglighet, en kommitté tillsatt av regeringen som regelbundet har
uppföljning och dialog med varje region, ökat patientinflytande, tydligare
och tidigare information till patienten gällande vårdgarantin,
kunskapshöjande insatser samt att tillsätta en statlig utredning att utreda
förutsättningarna för ett nationellt vårdkösystem. Utredningen har även
utrett förutsättningar och lämnat förslag kring en nationellt samordnad
hälso- och sjukvårdsrådgivning.
Beslutsmotivering

Förslagen i delbetänkandet har ingen direkt påverkan på den kommunala
hälso- och sjukvården varför bara generella synpunkter lämnas i
remissvaret.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte påverkas av beslutet.
Beslutsunderlag






Beslut utskottet arbete och omsorg § 60/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Förslag till remissvar
Delbetänkande SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig,
strategisk och i samverkan

Ordförande sign
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Beslutet skickas till





Regeringskansliet
Vård och omsorg
Kvalitet och strategisk utveckling

Ordförande sign
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§ 208
Dnr 2021/536

Svar på revisionsrapport - Granskning av grundskolans styrning
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta Svar på revisionsrapport - Granskning av grundskolans styrning som
sitt eget och skicka det till kommunrevisionen.
Reservation

Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), Marie-Louise Rindå (S), Linda
Friberg (S), Torgny Helgesson (S) och Alexander Karlsson (V) reserverar
sig till förmån för Viktoria Söderling (S) tilläggsyrkande.
Sammanfattning av ärendet

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tierps kommun
genomfört en granskning av kommunstyrelsens styrning av grundskolan.
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsens styrning
och uppföljning av verksamheten är ändamålsenlig.
Barnrättskonsekvenser

Revisionens granskning syftar till att belysa potentiella utvecklingsområden
för att förbättra kommunstyrelsens styrning av grundskolan. Att säkerställa
en effektiv styrning av grundskolan med ett välfungerande systematiskt
kvalitetsarbete är väsentligt för barn och ungas skolgång. De föreslagna
åtgärderna i Svar på revisionsrapport syftar till att komma till rätta med
nuvarande utmaningar och verka för barn och ungas bästa.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tilläggsyrkande

Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att Svar till revisionsrapport kompletteras med bilaga Socialdemokraternas
tilläggsyrkande till revisionen - KS 2021-10-19 /Bilaga/.
Bifall

Lotta Carlberg (C) och Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande
förslag.

Ordförande sign
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Alexander Karlsson (V) och Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till Viktoria
Söderlings (S) tilläggsyrkande.
Avslag

Lotta Carlberg (C) och Emma Lokander (M) yrkar avslag till Viktoria
Söderlings (S) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla liggande förslag.
Ordförande ställer proposition på Viktoria Söderlings (S) tilläggsyrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Viktoria Söderlings (S)
tilläggsyrkande.
Beslutsunderlag








Beslut utskottet barn och ungdom § 252/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Svar på revisionsrapport - Granskning av grundskolans styrning
Uppföljningsbeslut - efter kvalitetsgranskning av huvudmannens
styrning genom tydlighet i delegering och uppföljning i Tierp
Revisorernas utlåtande - Granskning av grundskolans styrning
Revisionsrapport - Granskning av skolans styrning

Beslutet skickas till






Kommunrevisionen
Skolchef
Kommundirektör
Huvudregistrator
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§ 209
Dnr 2021/649

Remiss av SOU 2021:56 Nya regler om utländska föräldraskap
och adoption i vissa fall Ju2021/02514
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att instämma i Justitiedepartementets förslag gällande remiss SOU 2021:56
Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall
Ju2021/02514.
Sammanfattning av ärendet

Justitiedepartementet har skickat remiss av SOU 2021:56 Nya regler om
utländska föräldraskap och adoption i vissa fall Ju2021/02514. Svarsdatum
är satt till senast 20211026.
Remissen handlar om ändringar på det familjerättsliga området. För att
omfatta olika typer av familjekonstellationer används termen föräldraskap
istället för faderskap. Det handlar om en modernisering av lagstiftningen
och anpassning till nuvarande situationer med föräldraskap i internationella
situationer, föräldraskap vid assisterad befruktning utomlands, föräldraskap
efter en flytt till Sverige för barn som tillkommit efter ett
surrogatarrangemang och nya regler om föräldraskap för barn som
tillkommit efter ett surrogatarrangemang, när de tilltänkta föräldrarna har
sin huvudsakliga anknytning till Sverige. Utredningen föreslår också en ny
regel om att rätten, efter anmälan av socialnämnden, ska anförtro vårdnaden
åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare när ett barn saknar
vårdnadshavare. Regeln kan tillämpas om en ansökan om adoption drar ut
på tiden eller om förutsättningarna för en adoption inte är uppfyllda
Beslutsmotivering

De föreslagna ändringarna i utredningen är adekvata. En förändring av
dagens regelverk är önskvärd då lagstiftningen inte är anpassad till nutiden
vad gäller familjekonstellationer och situationer. Det saknas skäl att inte
tillstyrka utredarens förslag.
Beslutet skickas till




Beslut utskottet barn och unga § 253/2021
Justitiedepartementet

Ordförande sign
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§ 210
Dnr 2021/861

Internkontrollplan 2022
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta Internkontrollplan 2022 för Tierps kommun.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en väl fungerande intern kontroll.
Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna
förfaringssätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att
organisationens mål uppfylls och att verksamheten är laglig.
Kommunstyrelsen ska varje år fatta beslut om internkontrollplan för Tierps
kommun. Beslut om och uppföljning av internkontrollplaner ingår i ett
årshjul länkat till årshjulet för planering och uppföljning av verksamhet och
budget.
Det pågår ett arbete med att utveckla processen för intern styrning och
kontroll genom en implementering av detta i en modul i ledningssystemet
Stratsys. Implementeringen och utbildningarna i modulen har dock blivit
fördröjda.
Barnrättskonsekvenser

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

Internkontrollen är en del av uppdraget och ingår i verksamheternas arbete.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Internkontrollen är en del av uppdraget och ingår i verksamheternas budget.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Internkontrollplan för Tierps kommun år 2022

Beslutet skickas till






Kommundirektör
Verksamhetschefer
Ekonomichef
Chef Kvalitet och strategisk utveckling
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§ 211
Dnr 2021/796

Ansökan om gottgörelse från Pensionsstiftelsen enlighet med
Tryggandelagen § § 14 och 15 för belopp utbetalda under 2020
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
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

Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), Marie-Louise Rindå (S), Linda
Friberg (S) och Torgny Helgesson (S) reserverar sig till förmån för eget
yrkande /Bilaga/.
Alexander Karlsson (V) reserverar sig till förmån för Viktoria Söderling (S)
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.
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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.
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

Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att för det utrymme som finns säkra fler åldersgrupper genom
pensionsstiftelsen.
Bifall

Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Avslag

Emma Lokander (M) yrkar avslag till Viktoria Söderlings (S) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
Viktoria Söderling (S) begär omröstning.
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Beslutsgång omröstning

Följande omröstningsproposition godkänns:
- Den som vill bifalla liggande förslag röstar ja
- Den som vill bifalla Viktoria Söderlings (S) yrkande röstar nej
Omröstning verkställs.
Resultat:
Ja – 9 röster
Nej – 6 röster
Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
(Omröstningsprotokoll/bilaga/).
Beslutsunderlag





Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 83/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Brev till Uppsala Läns Pensionsstiftelse

Beslutet skickas till




Ekonomienheten
Uppsala Läns Pensionsstiftelse
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§ 212
Dnr 2021/49

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2021
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt
föreliggande förslag, samt
att ändringarna gäller från och med den 9 november 2021.
Sammanfattning av ärendet

Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten har
rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning.
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och
förordningar, uppdateras den regelbundet.
Beslutsunderlag





Beslut utskottet barn och unga § 254/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Förslag till ändringar i delegationsordningen

Beslutet skickas till



Sekretariatet
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§ 213
Dnr 2021/49

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2021 trafikfrågor
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att avslå förslag till beslut.
Reservation

Sara Sjödal (C), Emma Lokander (M), Lotta Carlberg (C), Åsa Sikberg (M),
Lars Svensk (KD), Anders Hällbom (MP) och Alfred Mujambere (L)
reserverar sig till förmån för liggande förslag.
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

Viktoria Söderling (S) och Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar
att avslå förslag till beslut.
Bifall

Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag;
att fastställa ändring i kommunstyrelsens delegationsordning enligt
föreliggande förslag, samt

Ordförande sign
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att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 9 november
2021.
Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till Viktoria Söderlings (S) och Joakim
Larssons (SD) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings
(S) samt Joakim Larssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt liggande förslag.
Viktoria Söderling (S) begär omröstning.
Beslutsgång omröstning

Följande omröstningsproposition godkänns:
- Den som vill bifalla liggande förslag röstar ja
- Den som vill bifalla Viktoria Söderlings (S) och Joakim Larssons
(SD) yrkande röstar nej
Omröstning verkställs.
Resultat:
Ja – 7 röster
Nej – 8 röster
Kommunstyrelsen beslutar enligt Viktoria Söderling (S) och Joakim
Larssons (SD) yrkande. (Omröstningsprotokoll/bilaga/).
Beslutsunderlag






Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 84/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Förslag till ändringar i delegationsordningen
Reservation KSAU § 84 2021-10-05 Revidering av
kommunstyrelsens delegationsordning 2021

Beslutet skickas till




Sekretariatet
Huvudregistrator
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§ 214
Dnr 2021/445

Bemyndigande underteckna handlingar
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

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
Ordförande sign

Justerare sign

38

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-19

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
 Beslut kommunstyrelsen arbetsutskott § 85/2021



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
 Kommundirektör
 Verksamhetschef Utbildning
 Verksamhetschef IFO
 Verksamhetschef Kultur och fritid
 Ekonomienheten
 Upphandlingsenheten
 Fastighetssamordnaren i tjänsten

Ordförande sign

Justerare sign

39

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-19

§ 215
Dnr 2021/772

Teckningsrätt avseende kommunens bankkonton,
bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
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




Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 86/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till




Ekonomienheten
Kommundirektör
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§ 216
Dnr 2021/584

Hållbarhetslöften i regionalt åtgärdsprogram för vatten
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta Tierps kommuns hållbarhetslöften inom åtgärdsprogram för vatten.
Reservation

Joakim Larsson (SD) och Jonhas Åker (SD) reserverar sig 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.
Ordförande sign
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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 att kommunstyrelsen beslutar
att avslå förslag till beslut.
Bifall

Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande
förslag.
Beslutsunderlag









Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 86/2021
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
Reservation KSAU § 87 Hållbarhetslöften i regionalt
åtgärdsprogram för vatten

Beslutet skickas till





Hållbarhetsstrateg
Kommunekolog
Chef tillväxt och samhällsbyggnad
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§ 217
Dnr 2021/130

Interkommunal ersättning och bidrag till enskild verksamhet
2021
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att anta föreliggande förslag till reviderad interkommunal ersättning och
bidrag till enskild verksamhet för kalenderåret 2021 enligt bilaga 1.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2021 att verkställa
tilläggsbudgetering (§ 102/2021). Utifrån ovanstående nya förutsättningar
behöver Interkommunal ersättning och bidrag till enskild verksamhet för
2021 revideras enligt bilaga 1.
Barnrättskonsekvenser

Beslutet har inga direkta barnrättskonsekvenser. Beslutet om revidering av
interkommunal ersättning och bidrag till enskild verksamhet 2021 är en
följd av tilläggsbudgeteringen § 102/2021 som i sin tur innebär positiva
konsekvenser för barn genom ökade medel till grundskolan.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Bilaga 1: Reviderad Interkommunal ersättning och bidrag till enskild
verksamhet 2021

Beslutet skickas till



Utbildningschef
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§ 218
Dnr 2021/64

Delårsrapport 2021
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Delårsrapport 2021.
Sammanfattning av ärendet

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

Efter delårsrapporten är gjord så har en ombudgetering gjorts vilket ger
andra budgetavvikelser inom bl.a. utbildning och individ- och
familjeomsorgen. Inom de verksamhetsområden som redovisar negativa
prognosavvikelser pågår ett åtgärdsarbete. Med anledning av det stora
positiva prognosticerade årsresultat bedöms det att inga ytterligare
sparåtgärder fordras.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då den inte bedöms påverka barns rättigheter.
Mål och uppdrag

I rapporten bedöms kommunens måluppfyllelse utifrån gällande budget.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kommunen redovisar ett resultat för perioden januari-augusti på 53,9 Mkr,
jämfört med plus 10,5 Mkr för motsvarande period föregående år.
Årsprognosen visar på ett överskott på 48,2 Mnkr mot -0,6 Mnkr i
årsresultat för 2020.
Ordförande sign
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Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Delårsrapport jan-aug 2021

Beslutet skickas till




Ekonomienheten
Revisionen
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§ 219
Dnr 2021/856

Taxa för vatten och avlopp 2022
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB:s förslag
att anta Taxa för vatten och avlopp 2022, samt
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022.
Sammanfattning av ärendet

Den gällande taxan för vatten och avlopp blev senast antagen av
kommunfullmäktige 3 november 2020 och gäller från den 1 januari 2020.
Taxan ska finansiera de kostnader Tierps Energi & Miljö AB har för att
utföra uppdraget av de kommunala vatten- och avloppstjänsterna.
Beslutsmotivering

Taxan ska täcka alla kostnader för de kommunala vatten- och
avloppstjänsterna. Anläggningsavgifterna i taxan revideras på grund av
höjda kostnader, bland annat för ökade kostnader för nya anslutningar.
Brukningstaxan höjs bland annat på grund av högre underhålls- och
kapitalkostnader.
Barnrättskonsekvenser

Inga barnrättskonsekvenser har identifierats.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då
verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB. Kostnadsökningen för
vatten och avlopp är beräknad till 7 % för 2022. Huvudanledningen är stora
behov att öka reinvesteringstakten för ledningsnäten, reningsverken och
införandet av fjärravlästa kundmätare. Under kommande år kommer
huvudfokus vara att minimera läckage på vattenledningsnätet samt minska
ovidkommande vatten och bräddningar i avloppsnätet.
Beslutsunderlag




Missiv till KF angående taxa för vatten och avlopp 2022
Taxa för vatten- och avlopp 2022

Beslutet skickas till



Kommundirektör
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Vd för Tierps Energi & Miljö AB
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§ 220
Dnr 2021/857

Taxa för slamavgift 2022
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB förslag
att anta Slamtaxa år 2022, samt
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2022.
Sammanfattning av ärendet

Den gällande slamtaxans revidering blev senast antagen av
kommunfullmäktige den 3 november 2020 och gäller från den 1 januari
2021. Taxan ska finansiera de kostnader Temab har för att utföra uppdraget
av det kommunala renhållningsansvaret för tömning av slam från enskilda
avlopp, slutna tankar och slamavskiljare/köksavlopp.
Beslutsmotivering

I Tierps kommun är det Temab som ansvarar för insamling av hushållsavfall
och därmed också tömning och behandling av slam från enskilda
avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp. För själva tömningen
anlitar Temab i sin tur en entreprenör.
Slammet i enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp klassas
som hushållsavfall och enligt miljöbalken är det endast kommunen, eller
den entreprenör som kommunen har utsett, som får tömma och transportera
bort hushållsavfallet. Det innebär att slam inte får tömmas eller transporteras
på något annat sätt.
Barnrättskonsekvenser

Beslutet bedöms inte påverka barn och ungas rättigheter.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då
verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB.
Slamtaxan för år 2022 är korrigerad efter nya förutsättningar utifrån
genomförd upphandling, samt att det ska korrelera bättre till mängden slam
som tas om hand, då den största kostnaden är kopplad till omhändertagande
av slam.
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Taxan ska finansiera de kostnader Temab har för att utföra uppdraget av det
kommunala renhållningsansvaret för tömning av slam från enskilda avlopp,
slutna tankar och slamavskiljare/köksavlopp.
Kostnadsökningen för slammet är beräknad till 7,7% för 2022. Taxan är
beräknad att täcka dessa kostnader. Anledningen till kostnadsökningen är
dels att kostnaden för omhändertagandet av slam har ökat under 2021 samt
beräknas öka under kommande år.
Beslutsunderlag




Missiv till KF angående slamtaxa 2022
Taxa för slamavgift år 2022

Beslutet skickas till




Kommundirektör
Vd för Tierps Energi & Miljö AB
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§ 221
Dnr 2021/858

Taxa för renhållning 2022
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB förslag
att anta taxa för renhållning 2022, samt
att taxan gäller från och med den 1 januari 2022.
Sammanfattning av ärendet

Den gällande renhållningstaxans revidering blev senast antagen av
kommunfullmäktige den 3 november 2020, och gäller från den 1 januari
2021. Taxan ska finansiera de kostnaderna Temab har för att utföra det
kommunala renhållningsansvaret.
Beslutsmotivering

Renhållningstaxan är miljöstyrd och ska bidra till att styra Tierps kommuns
mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 5§ ger kommunen möjlighet
att ta ut avgifter på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.
Barnrättskonsekvenser

Beslutet bedöms inte påverka barn och ungas rättigheter.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då
verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB.
Den föreslagna renhållningstaxan för år 2022 är miljöstyrd.
Hela taxans uppbyggnad är genomgången. Bland annat är
hämtningsavgifterna för rest- och matavfall ändrade så att avgiften är
korrelerad till liter avfall per kärl och antal hämtningar per år.
Intäkterna från renhållningstaxan ska täcka de ökade kostnaderna som finns
för transport, omhändertagande av avfall och vidareutveckling av
återvinningscentralerna.
Taxan ska finansiera de kostnaderna Temab har för att utföra uppdraget att
utföra det kommunala renhållningsansvaret.
Kostnadsökningen för renhållningen är beräknad till 4,3% för 2022. Taxan
är beräknad att täcka dessa kostnader. Anledningen till kostnadsökningen är
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dels att HVO planeras införas som drivmedel i våra fordon för att uppnå
fossilfria transporter samt ökade kostnader för destruering av
avfallsfraktioner.
Beslutsunderlag




Missiv till KS angående slamtaxa år 2022
Taxa för renhållning år 2022

Beslutet skickas till




Kommundirektör
Vd för Tierps Energi & Miljö AB
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§ 222
Dnr 2021/810

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2022
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten och
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022, samt
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1110 kr.
Sammanfattning av ärendet

Enligt aktuell lagstiftning ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll
inom livsmedelsområdet vara 100 %. Eftersom lönekostnaderna stiger och
taxefinansieringsgraden sedan tidigare är mycket låg sker en årlig översyn
av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan. Vissa formuleringar har
även anpassats för att möta ny kontrollförordning från EU och även omfattar
taxan nu import- och exportkontroll.
Beslutsmotivering

Timavgiften är höjd för att täcka budgeterade kostnader för kontrollen och
handläggningen för år 2021 som beräkningsgrund. Enligt aktuell lagstiftning
ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
vara 100 %. Det sker en årlig översyn av timavgiften samt översyn av
innehållet i taxan. Taxan justeras utifrån Konsumentprisindex.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom
rubricerade områden för Tierps kommun.
Beslutsunderlag





Beslut utskottet samhällsbyggnad § 125/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2022

Beslutet skickas till



Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten
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§ 223
Dnr 2021/811

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak
och liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria
läkemedel - 2022
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och
liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 2022
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2022, samt
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska vara
1110 kr.
Sammanfattning av ärendet

En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med
syfte att hålla jämn takt med för verksamheten stigande kostnader. Taxan
har fasta avgifter baserade på tidsbedömningar för respektive område där vi
inom rubricerade lagstiftningar utför tillstånds- eller tillsynsärenden.
Timtaxan är justerad efter konsumentprisindex samt avrundad till jämna 10kr. Timtiden för tillståndsärenden för tobakstillstånd är höjd till 7 timmar.
Beslutsmotivering

Avgiften är beräknad med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2021
som beräkningsgrund. Taxorna ska täcka kostnader för att utföra
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun.
Timavgiften och avgiftsnivåerna har justerats för att samtliga taxor för
myndighetsutövningen för Miljö- och hälsoskyddsenheten baseras på
samma timavgift.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps kommun.
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Beslutsunderlag





Beslut utskottet samhällsbyggnad § 126/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och
liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria läkemedel
– 2022

Beslutet skickas till



Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten
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§ 224
Dnr 2021/822

Taxa för grävtillstånd 2022
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Taxa för grävtillstånd 2022,
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022, samt
att uppdra till Samhällsbyggnad att genomföra en översyn av taxan under
2022.
Sammanfattning av ärendet

För att gräva, schakta, sponta (stöd mur) eller göra liknande ingrepp i
kommunens mark krävs ett särskilt så kallat grävtillstånd från kommunen.
Tierps kommun har en befintlig taxa för detta ändamål som gäller till och
med 31 december 2021. Förslaget till beslut är att förlänga den innevarande
taxan samt att uppdra till Samhällsbyggnad att genomföra en översyn av
taxan under 2022. Syftet med översynen är att en gång per mandatperiod se
över taxan och ta fram ett förslag på taxa som ska gälla i fyra år framåt men
som justeras årligen med konsumentprisindex (KPI).
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag





Beslut utskottet samhällsbyggnad §127/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Taxa för grävtillstånd 2022

Beslutet skickas till





Chef Samhällsbyggnadsenheten
Chef Förvaltning & Genomförande
Bredbandsamordnare
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§ 225
Dnr 2021/824

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt
strålskyddslagen
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt
strålskyddslagen 2022,
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022, samt
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1110 kr.
Sammanfattning av ärendet

En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med
syfte att möta för verksamheten stigande kostnader. Detta för att
komplicerade ärenden ska avgifter utöver grundavgift kunna tas ut.
Timavgiften har indexjusterats. Ärenden för tillståndsprocess för
strandskydd samt värmepumpärenden har ändrats för att kunna ta ut mer
avgift i komplicerade ärenden. Taxan har i övrigt ändrats i ett antal punkter
utifrån att den har aktualiserats där det antagits nya lagstiftningar.
Beslutsmotivering

Timavgiften är höjd med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2021
som beräkningsgrund. Timavgiften har höjts med motsvarande höjning av
konsumentprisindex, med avrundning för jämt antal kronor vilket
underlättar vid debitering.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Taxorna ska täcka kostnader för att utföra tillstånds- och tillsynsdelen av
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun.
Beslutsunderlag




Beslut utskottet samhällsbyggnad § 128/2021
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt
strålskyddslagen 2022
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Beslutet skickas till



Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten
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§ 226
Dnr 2021/827

Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 2022
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2022,
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1150 kr.
Sammanfattning av ärendet

En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få
täckning för sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras
via avgifter.
Förändrade avgiftsnivåer
Tierp kommuns plan- och bygglovstaxa är uppbyggd utefter Sveriges
Kommuner och Regioners (SKR) riktlinjer och bygger på antalet timmar
som läggs ner vid handläggning av bygglov i olika ärendetyper.
En översyn har genomförts av taxa gällande ärenden om lov-, anmälan
enligt PBL och förhandsbesked. I översynen har Tierp kommuns taxa för år
2021 jämförts med PBL-taxa i kommunerna Gävle, Uppsala, Älvkarleby,
Östhammar, Heby och Knivsta. Även dessa gällande för år 2021.
Översyn har även genomförts utifrån den jämförelse av tidsuppskattningar
som SKR tagit fram i slutet av 2019. Jämförelsen av tidsuppskattningar
bygger på uppgifter från ca 15 kommuner och ger ett medelvärde av antal
timmar för tidsåtgång vid handläggning av olika ärendetyper.
Det nuvarande upplägget för Tierps PBL-taxa arbetades fram under 2018.
Flera av våra närliggande kommuner har också gått över till SKR:s riktlinjer
om taxautformning vilket ger ett bättre underlag för en lättare och mer
likvärdig jämförelse mellan olika kommuners avgift för samma åtgärd.
Utifrån översynen kan konstateras att Tierp kommuns PBL-taxa har lägre
avgiftsnivåer än flertalet närliggande kommuner. Tierp ligger även lågt i
förhållande till beräknad tidsåtgång jämfört med underlag från SKR.
De stora skillnaderna i avgifter finns främst vid åtgärder som gäller ny- eller
tillbyggnad samt ändring av byggnader som inte är en-eller tvåbostadshus.
Tillväxten i Tierps kommun har bidragit till mer erfarenhet av att handlägga
betydligt fler större och komplexare byggnader. Vi ser att den tidsåtgång
som tidigare uppskattats för denna typ av ärenden är missvisande. Även
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jämförelse med andra kommuner bekräftar detta. En höjning av avgifter
behövs för att täcka den tid som läggs ned vid handläggning.
Underlaget från SKR, som togs fram under 2019, ger ett medelvärde i
antalet timmar som läggs ned för handläggning av olika ärendetyper. Sedan
2019 har mycket utvecklats inom den digitala hanteringen och
handläggningen av ärenden. I det nya förslaget till taxa föreslår vi beräkning
utifrån ett något lägre antal timmar än SKR:s underlag. Detta med stöd av
att digitaliseringen förenklar och förkortar handläggningstiden i de flesta
ärenden.
Handläggningskostnad
PBL-taxan bygger på att det antal timmar som läggs ned vid handläggning
multipliceras med handläggningskostnaden per timme. För vissa
ärendetyper är det inte lämpligt att sätta en generell avgift, i de
ärendetyperna tillämpas istället timdebitering.
Vid översyn och jämförelse med andra kommuner samt SKR, med
indexreglering och de ökande lönekostnaderna som grund, föreslås timtaxan
höjas från 1080 kr till 1150 kr för år 2022.
Nya kategorier
Vid jämförelsen med andra kommuners PBL-taxor tar vi till oss av goda
idéer och andra förslag på kategorier. Detta har resulterat i att vi föreslår tre
nya kategorier i taxan inför 2022.
Den första gäller möjligheten att få en reducerad bygglovavgift i ärenden
där det finns ett gällande beviljat förhandsbesked, där bygglovsansökan
följer de villkor som anges i förhandsbeskedet. Vid ett gällande
förhandsbesked krävs, i bygglovskedet, inte den fullskaliga
lokaliseringsprövningen och remisshanteringen som annars skulle ha krävts
om det inte fanns ett förhandsbesked. Vi ser därför möjlighet att reducera
avgiften vid denna typ av ärende.
Det andra förslaget ger möjlighet till reducering av avgift per styck för
nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus, utöver det första, då
bygglov för fler bostadshus söks i samma ansökan. Om en ansökan gäller
flera byggnader med likartad utformning och i direkt närhet av varandra
bedöms granskning och handläggning av byggnaderna inte behöva göras
lika utförligt för samtliga byggnader, vi ser därför möjlighet till reducering
av avgiften för byggnader utöver den första.
Det tredje förslaget till ny kategori gäller förlängning av tidsbegränsat lov
vid oförändrade förutsättningar. I nuläget tas full avgift ut, för aktuell
ärendetyp, vid förlängning av tidsbegränsat lov men den nya kategorin ger
möjlighet till en eventuell lägre avgift som bättre återspeglar den
handläggningstid som läggs ned.
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Beslutsmotivering

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 11 kap. 5 §
kommunallagen (2017-725). Enligt självkostnadsprincipen får kommuner
inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster de
tillhandhåller, 11 kap 6 § KL. Även 12 kap 8-10 §§ plan- och bygglagen
(2010:900) ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter.
Det nya förslaget till plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, har
justerats gällande bygglovsavgifter i ”Tabell A – Plan- och bygglovstaxa
samt anmälan mm”. Detta för att bättre överensstämma med det antal
timmar som läggs ned vid handläggning av ärendetyper enligt tabellen.
Förslaget innebär även tre nya kategorier i taxan. Kategorierna möjliggör en
mer rättvis återspegling av den handläggningstid som läggs ned i de aktuella
ärendetyperna.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Taxorna ska stämma överens med de tjänster kommunen tillhandhåller inom
området och täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom
rubricerade områden.
Beslutsunderlag





Beslut utskottet samhällsbyggnad § 129/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2022

Beslutet skickas till




Chef Planering och Myndighet
Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad
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§ 227
Dnr 2021/862

Skattesats 2022
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa skattesatsen för år 2022 till 21,29 procent.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har i § 96/2020 beslutat om skattesats för år 2021 till
21,29 procent. Förslaget till beslut är att skattesatsen förblir oförändrad för
år 2022.
Barnrättskonsekvenser

Inga särskilda konsekvenser för barnens rätt.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till



Ekonomienheten
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§ 228
Dnr 2021/721

Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avsätta 1 810 tkr till revisionen i enlighet med förslag från
kommunfullmäktiges presidium,
att enligt de nya borgensprinciperna ska varje nytt lån bedömas individuellt
varför borgensavgiften kan hamna i ett intervall om 0,2 % - 0,8 %,
att fastställa förslag till driftbudget enligt avsnitt 7.2 och resultatbudget
enligt avsnitt 7.4 för 2022,
att fastställa investeringsbudget enligt avsnitt 7.3,
att fastställa finansieringsbudget enligt avsnitt 7.5 och balansbudget enligt
avsnitt 7.6 för 2022,
att anta mål och särskilda uppdrag för Tierps kommun enligt kapitel 6,
avsnitt 6.1 – 6.7,
att komplettera befintliga ägardirektiv i enlighet med förslag i kapitel 8,
att anta budget och verksamhetsplan för IT-nämnden enligt bilaga 3,
att anta budget och verksamhetsplan för Lönenämnden enligt bilaga 4,
samt
att fastställa förslag till flerårsplan 2022 – 2024 enligt avsnitt 7.2, 7.4, 7.5
och 7.6.
Reservation

Joakim Larsson (SD) och Jonhas Åker (SD) reserverar sig till förmån för
eget yrkande.
Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), Marie-Louise Rindå (S), Linda
Friberg (S) och Torgny Helgesson (S) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.
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Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagens 11 kap. 5-11 §§ ska kommuner upprätta en budget
för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska också innehålla en plan för
ekonomin för en period av tre år, där budgetåret är periodens första år.
Beslutsmotivering

Enligt kommunallagen måste kommunen årligen fastställa en plan för de
kommande tre åren.
Barnrättskonsekvenser

Förslaget har stor påverkan för barn och ungas rättigheter genom de mål,
uppdrag och medel som beslutas i Plan för Tierps kommuns ekonomi och
verksamhet 2022-2024 som i stor grad berör barn och ungas liv och
förutsättningar.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Med oförändrad skattesats uppnås en ekonomisk hushållning med ett
resultat på 2 % av skatter och bidrag.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att bifalla Socialdemokraternas förslag till Plan för Tierps kommuns
ekonomi och verksamhet 2022-2024 /Bilaga/.
Joakim Larsson (SD) anmäler att han har ett blankt yrkande mot liggande
förslag och ämnar återkomma till kommunfullmäktige med eget förslag.
Bifall

Emma Lokander (M), Lotta Carlberg (C) och Anders Hällbom (MP) yrkar
bifall till liggande förslag.
Avslag

Joakim Larsson (SD) yrkar avslag till liggande förslag och till Viktoria
Söderlings (S) yrkande.
Emma Lokander (M), Lotta Carlberg (C) och Anders Hällbom (MP) yrkar
avslag till Viktoria Söderlings (S) yrkande och Joakim Larssons (SD)
blanka yrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på liggande förslag, Viktoria Söderlings (S)
yrkande och Joakim Larssons (SD) blanka yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
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Beslutsunderlag








Handläggarens tjänsteutlåtande
Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet för 2022-2024
Beslut IT-nämnden § 16/2021 - Plan för IT-nämndens ekonomi och
verksamhet 2022-2024
Beslut Lönenämnden § 13/2021 - Plan för lönenämndens ekonomi
och verksamhet 2022-2024
§ 2 Central samverkansgrupp 2021-10-05 - Samverkan inför beslut:
Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2022 – 2024

Beslutet skickas till







Ekonomienheten
Verksamhetschefer
De kommunala bolagen
IT-nämndens medlemskommuner
Lönenämndens medlemskommuner
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§ 229
Dnr 2021/109

Ombudgetering av driftsanslag budget 2021
Beslut

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
att ombudgetera 1430 tkr till verksamhet samhällsbyggnad TK 13108, samt
att finansiera ombudgeteringen ur rörelsekapitalet.
Reservation

Sara Sjödal (C), Emma Lokander (M), Lotta Carlberg (C), Åsa Sikberg (M),
Lars Svensk (KD), Anders Hällbom (MP) och Alfred Mujambere (L)
reserverar sig till förmån för liggande förslag.
Sammanfattning av ärendet

Kommundirektör och VD för Tierps kommunfastigheter AB har genomfört
hyresförhandlingar baserat på de faktiska konsekvenser av överlåtande av de
objekt som förts mellan bolaget och kommunen. Hyresförhandlingarna
genomfördes i enighet och parterna har bekräftat att den genomförda
förhandlingen speglar det faktiska behovet. Detta finansierades genom
Kommunfullmäktiges beslut KF §102/2021 Tilläggsbudgetering juni 2021,
om 1500 tkr för år 2021 och med en helårseffekt om 3 000 tkr år 2022.
Kommunfullmäktige beslutade KF § 112/2021 att Tierps kommun ska sänka
uttaget av hyra med 1430 tkr till Tierps kommunfastigheter AB trots att
utrymme ej finns budgeterat.
Beslutet, KF § 112/2021, som fattades innebär att Samhällsbyggnad nu fått i
uppdrag att reducera i verksamheten med motsvarande belopp under den
återstående delen av året dvs ca 2,5 månad. Samhällsbyggnads verksamhet
har planerats efter fastställd budget 2021 och det saknas förutsättningar att
reducera kostnaderna motsvarande det beslut kommunfullmäktige fattade.
Inom Samhällsbyggnad finns inga kortsiktiga möjligheter att effektivisera
då befintliga tjänster är tillsvidareanställningar och har en uppsägningstid
om tre månader.
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Utifrån detta bör kostnaden finansieras av annan verksamhet i kommunen.
För att genomföra effektiviseringar motsvarande de beslutade kostnaderna
om 1 430 tkr på 2,5 månad bör en reducering om 15 heltider återstående del
av året genomföras. För att kunna genomföra besparingen innan utgången
av 2021 finns endast ett alternativ. Detta kan ske genom ett
anställningsstopp inom de områden som anlitar timavlönade medarbetare
dvs vård och omsorg samt förskola. Detta kommer att ge direkt negativa
konsekvenser på verksamhetens kvalité och en högre arbetsbelastning på
enheterna vilket vore mycket olyckligt då verksamheterna redan idag är hårt
belastade utifrån arbetet med den pågående pandemin.
Kostnadseffektiviseringarna innebär också att vissa enheter inte kommer att
kunna leverera lagstadgade insatser i den omfattning som krävs.
Medel avsatta till närvårdsplatser motsvarar 1 500 tkr under 2021 kommer
inte nyttjas. En ombudgetering från verksamhet äldreomsorg om 1 430 tkr
till verksamhet samhällsbyggnad under 2021 är därför möjlig utan att
drastiska personalnedskärningar genomförs.
Genomförs ombudgeteringen för att nyttja ej i anspråkstagna medel istället
för andra möjliga besparingsåtgärder minskar resultatet för 2021 med
motsvarande summa. Detta medför följande konsekvenser;






Tillskottet till egna kapitalet sjunker med 1 430 tkr
Soliditeten minskar
Likviditeten försämras
Längre tid tills kommunens soliditetsmål uppfylls

Beslutsmotivering

Kommundirektör, ekonomichef och kommunjurist vill uppmärksamma att
kommunfullmäktige fattat beslut om extra kostnader utan att samtidigt fatta
beslut om hur finansiering ska ske. Detta påverkar den fördelade budgeten
för verksamheterna innevarande år och planeringsförutsättningarna ändras
utan att verksamheterna kunnat bereda detta.
Förslaget till beslut utgår ifrån det alternativ som får minst negativ direkt
påverkan på för barn och unga och måluppfyllelsen inom dessa områden.
Barnrättskonsekvenser

Om kostnaden tas från det egna kapitalet kan den framtida finansiering
försämras i frågor som påverkar barn och unga.
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I det fall att ovan upptagna möjligheter till personaleffektiviseringar beslutas
istället för ombudgetering bedöms barn och unga påverkas på ett direkt
negativt sätt på grund av kännbara neddragningar inom
funktionshindradeomsorg och förskoleverksamhet under återstående del av
året.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Beslutet får negativa ekonomiska konsekvenser då det egna kapitalet
minskar med 1 430 tkr.
Används ej i anspråkstagna medel, som i dagsläget tillfaller resultatet, tar
det längre tid innan kommunens soliditetsmål uppfylls. Målet är 40% och
delårsbokslutet per sista augusti redovisar 35%.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Jonas Nyberg (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att ombudgetera 1430 tkr till verksamhet samhällsbyggnad TK 13108, samt
att finansiera ombudgeteringen ur rörelsekapitalet.
Bifall

Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag;
att ombudgetera 1 430 tkr till verksamhet samhällsbyggnad TK 13108 från
verksamhet äldreomsorg TK 7792.
Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till Jonas Nybergs (S) yrkande.
Avslag

Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till Jonas Nybergs (S) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Jonas Nybergs (S)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
Viktoria Söderling (S) begär omröstning.
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Omröstning

Följande beslutsgång godkänns:
 Den som vill bifalla liggande förslag röstar ja
 Den som vill bifalla Jonas Nybergs (S) yrkande röstar nej
Omröstning verkställs.
Resultat

Ja – 7 röster
Nej - 8 röster
Kommunstyrelsen beslutar enligt Jonas Nybergs (S) yrkande.
(Omröstningsprotokoll/bilaga/.)
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till




Kommundirektör
Ekonomichef
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§ 230
Dnr 2021/187

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2021 BoU
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2021.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2021 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när ett
tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon anledning
har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits
och inte verkställts på nytt inom tre månader.

För perioden 1 april till 30 juni 2021, kvartal 2, har det rapporterats totalt 6
beslut enligt SoL för barn och unga, varav 5 är rapporterade som ej verkställda
och ett som verkställt.
Ej verkställda beslut:
- 2 beslut om kontaktperson med beslutsdatum 2021-02-18. Anledning
till dröjsmål i båda besluten är den generella svårigheten i kommunen
att hitta lämplig kontaktperson för uppdragen.
- 3 beslut om öppenvårdsverksamhet med beslutsdatum 2021-04-22.
Uppstartsmöten hölls i augusti.

Beslut som har verkställts:
- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2020-11-27. Datum för verkställighet:
2021-04-26.
Barnrättskonsekvenser

Bedömningen är att barn och unga inte påverkas av den rapportering av ej
verkställda beslut som görs till IVO.
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Beslutsunderlag
 Beslut utskottet barn och ungdom § 256/2021



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till





Kvalitet och strategisk utveckling, Johanna Kastenholm
Vård och omsorg, Ulrica Stjerngren
Individ och familj, Mikael Sjöberg
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§ 231
Dnr 2021/187

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2021 AoO
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2021.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2021 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på
nytt inom tre månader. Den här rapporteringen avser samtliga LSS-beslut
samt SoL-beslut för vuxna över 21 år.
För perioden 1 april till 30 juni 2021, kvartal 2 har det rapporterats totalt 6
beslut enligt SoL, varav 5 st var rapporterade som ej verkställda beslut och 1
som verkställt. Totalt har 5 beslut enligt LSS rapporterats, varav 1 var
rapporterat som ej verkställt, 2 som verkställda, 1 som verkställt men med
dröjsmål och 1 som avslutat utan att verkställas.
Ej verkställda beslut:
- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2021-03-16.
Erbjudande om plats på ett boende har lämnats 2021-05-12 men den
enskilde tackade då nej till platsen.
- Korttidsboende/växelvård enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-07-17.
Utredning om särskilt boende för äldre pågår.
- Kontaktperson enligt LSS. Beslutsdatum: 2021-02-15. Det finns en
tilltänkt kontaktperson men rekryteringen har inte helt färdigställts
varför beslutet väljs att rapporteras som ej verkställt.
- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11.
Med anledning av att den enskilde vistas på HVB tills tidigast 2022Ordförande sign
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03-31 kommer beslutet om permanent boende inte att verkställas
dessförinnan.
Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-08-11.
Orsak till dröjsmålet är att den enskilde har tackat nej till erbjuden
plats vid tre olika tillfällen.
Dagverksamhet enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-11-09.
Dagverksamheten är ännu stängd med anledning av covid-19.
Planering för öppnande i september. Erbjudande om hemtjänst i
avvaktan på verkställighet har lämnats men den enskilde har tackat
nej.

-

Beslut som har verkställts:
- Hemtjänst. Beslutsdatum: 2020-11-27. Den enskilde tackade initialt
nej till insatsen men beslutet verkställdes senare 2021-05-07.
- Daglig verksamhet enligt LSS. Datum för avbrott i verkställighet:
2020-12-10. Anledning till avbrott var covid-19. Beslutet har nu på
nytt verkställts: 2021-05-10.
- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Beslutsdatum:
2019-09-20. Datum för verkställighet: 2021-05-11. Huvudsakligt
skäl till dröjsmålet var kommunens generella svårighet att rekrytera
lämpliga stödfamiljer.
Beslut som har verkställts men med dröjsmål:
- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS.
Beslutsdatum: 2021-01-14. Datum för verkställighet: 2021-08-20.
Dröjsmål med anledning av att ingen passande bostad var ledig
dessförinnan.
Beslut som har avslutats utan att verkställas:
- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Beslutsdatum:
2020-01-14. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet har varit kommunens
generella svårighet att rekrytera lämpliga stödfamiljer. Nu har
beslutet avslutats med anledning av att vårdnadshavare har sagt upp
beslutet och fått insatsen familjehem istället.
Barnrättskonsekvenser

Barn och unga bedöms inte påverkas av den rapportering som görs till IVO
av ej verkställda beslut.
Beslutsunderlag
 Beslut utskottet barn och ungdom § 61/2021



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till




Kvalitet och strategisk utveckling, Johanna Kastenholm
Vård och omsorg, Ulrica Stjerngren
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Individ och familj, Mikael Sjöberg
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§ 232
Dnr 2021/799

Avgift träningslägenhet
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa avgift för insatsen Träningslägenhet till 100 kr per dygn.
Sammanfattning av ärendet

Individ och familjeomsorgens beroendeenhet arbetar aktivt med olika
former av hemmaplanslösningar för att ge kommuninvånare i behov av stöd
och vård vid beroende långsiktiga- och hållbara lösningar. Som ett led i
detta insatsen träningslägenheter utformats. Insatsens syfte är att vara en del
av en rehabiliteringskedja där även de som saknar eget boende och ej kunnat
lösa det på egen hand kan övergå från HVB-placeringar till öppna insatser.
Insatsen träningslägenhet ska kombineras med andra öppna insatser för att
den enskilde ska få det stöd hen behöver för att uppnå långsiktig alkoholoch drogfrihet samt kunna övergå till ett eget boende.
Insatsen träningslägenhet är inte ett hyresavtal och hyra utgår därmed inte.
Insatsen kan istället betraktas som annan form av boende under
rehabilitering och bör därför förknippas med en avgift. En del i en
rehabilitering handlar även om att kunna hantera sådant som räkningar.
Förslag är att avgiften utformas som en dygnskostnad som uppgår till 100
kr/dygn. Detta i enlighet med kostnad för exempelvis vårddygn. Avgiften
faktureras i efterhand och endast för de dygn då insatsen varit beviljad. Vid
avslut eller avbrott av insatsen upphör den enskildes betalningsansvar dagen
efter att insatsen avslutats.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet. Insatsen kommer endast beviljas för ensamstående vuxna utan
hemmavarande barn då insatsen är i ett rehabiliterande syfte.
Mål och uppdrag

Beslutet bidrar till arbetet med delmål 3 – God hälsa och välbefinnande.
3.4 Kommuninvånarnas självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan
grupper och individer minska. En del i arbetet att stärka öppna insatser för
att minska behovet av vård utanför det egna hemmet.
3.5 Stärka arbetet för att förebygga och behandla drogmissbruk.
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Beslutet bidrar till uppdraget 6.6a; Verka för hemmaplanslösningar istället
för placeringar av barn. Ungdomar och vuxna där kommunens kunskaper,
erfarenheter och arbetssätt används.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

De faktiska kostnaderna för lägenheterna som kommer användas som
träningslägenheter överstiger dygnsavgiften som föreslås vara kopplad till
insatsen. Underskottet kommer uppgå till cirka 25 000 kr/år om
träningslägenheterna är fullt nyttjade. Underskottet kommer kunna
finansieras genom att placeringskostnaderna minskar när övergång till
öppna insatser kan ske lättare även för de som saknar ett eget boende. Den
besparing som görs när placeringar kan undvikas eller förkortas kommer att
ge en större besparing än kostnaden för insatsen.
Beslutsunderlag






Beslut utskottet arbete och omsorg § 62/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Handling rutin vid insats träningslägenhet
Kostnadsberäkning träningslägenhet

Beslutet skickas till



Beroendeenheten
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§ 233
Dnr 2019/908

Grundskolans organisation
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse verksamhetens uppdrag avslutat och lägga utredningen till
handlingarna,
att dagens skolstruktur i form av skol- och förskoleverksamhet på nuvarande
orter ska bibehållas samt
att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en bred intressentdialog
utifrån verksamhetens förslag till förändring av skolorganisationen i Tierps
centralort.
Reservation

Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), Marie-Louise Rindå (S), Linda
Friberg (S), Torgny Helgesson (S) och Alexander Karlsson (V) reserverar
sig till förmån för Viktoria Söderling (S) yrkande.
Joakim Larsson (SD) och Jonhas Åker (SD) reserverar sig till förmån för
eget yrkande /Bilaga/.
Sammanfattning av ärendet

Verksamhet Utbildning har av Kommunfullmäktige (KF §150/2019) fått i
uppdrag att presentera underlag för förslag till ny organisation av
grundskolan i Tierps kommun.
Landsbygdsskolorna i Tierps kommun ska vara kvar. Verksamhetens
underlag ger förslag på förändringar som inte uppfyller nuvarande uppdrag
om att dagens skolstruktur i form av skol- och förskoleverksamhet på
nuvarande orter ska bibehållas (Plan för Tierps kommuns ekonomi och
verksamhet 2021-2023, uppdrag 6.2.a)
Avseende förslaget om en förändrad skolorganisation i Tierps centralort för
Centralskolan och Aspenskolan bör en bred intressentdialog genomföras för
att samla in synpunkter i den enskilda frågan. Dessa synpunkter kommer
därefter att utgöra underlag inför beslut. Kommunstyrelsen bör utforma
uppdraget om intressentdialog så att det tydligt framgår vilka intressenter
som avses, struktur för dialogforum, tidsplan etc. i enlighet med Riktlinjer
och principer för medborgardialog i Tierps kommun.
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Barnrättskonsekvenser

Genom att bibehålla dagens skol- och förskoleverksamhet på nuvarande
orter har barn och ungas bästa beaktats. Genom ett beslut om bred
intressentdialog i frågan avseende förändrad skolstruktur i centralorten
Tierp säkerställs att barn och ungas delaktighet beaktats i beslutet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att ärendet ska återremitteras eftersom flera delar saknas för att ha ett
tillräckligt underlag för att besvara de att-satser som fastställdes av
kommunfullmäktige 12 december 2019.
För att få fram bästa möjliga underlag ska det fortsatta arbetet ske i bred
dialog med fackliga, lärare, elever och föräldrar. Fortsatt arbete ska ske
tillsammans med politisk ledning samt genom politisk dialog där alla partier
ges möjlighet att delta.
Utredningen behöver kompletteras med hur våra lokaler kan nyttjas på ett
mer optimalt sätt. Att stänga skolor är ett sätt att sänka lokalkostnaderna,
men det finns många andra sätt att utnyttja vårt lokalbestånd optimalt.
Dessutom behöver utredningen kompletteras med en översyn av skolornas
upptagningsområden.
Alla förslag som presenteras i fortsatt utredning även skall innehålla en
ekonomisk analys.
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att tredje att-satsen i liggande förslag stryks och
ersätts med följande att-sats:
att dagens skolorganisation i Tierps centralort bibehålls.
Bifall

Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till den första och andra att-satsen i
liggande förslag.
Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till Viktoria Söderlings (S) yrkande.
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Avslag

Joakim Larsson (SD) yrkar avslag till Viktoria Söderlings (S) yrkande.
Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till Viktoria Söderlings (S) yrkande och
Joakim Larssons (SD) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras i enlighet med Viktoria Söderlings (S) yrkande och finner
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande
förslag.
Beslutsunderlag
















Beslut utskottet barn och ungdom § 255/2021
Förslag till beslut
Handläggarens tjänsteutlåtande
Slutrapport avseende underlag för förslag till möjliga
organisationsförändringar
Bilaga 1. Rapport Lokalutredning Tierp november 2018
Bilaga 2. Segregationskartläggning Tierp Sweco 210303
Bilaga 3. Scenarier för skolsituationen i Hållnäs och Skärplinge
2024
Bilaga 4. Perspektivsammanställning - skola och förskola i Hållnäs
och Skärplinge
Bilaga 5. Sammanställning av arbetsgruppsträffar - Dialog
skolsituationen
Bilaga 6. Revisionsrapport - Granskning av skolans styrning
Bilaga 7. Revisorernas utlåtande - Granskning av grundskolans
Bilaga 8. Lärarförbundets ranking 2020 Tierps kommun
styrning
Bilaga 9. Internstatistik 2021-08-10_inskrivningar_återstår

Beslutet skickas till




Kommundirektör
Verksamhetschef Utbildning
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§ 234
Dnr 2021/786

Biblioteksplan för Tierps kommun 2022-2024
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Biblioteksplan för Tierps kommun 2022-2024.
Reservation

Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), Marie-Louise Rindå (S), Linda
Friberg (S) och Torgny Helgesson (S) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.
Joakim Larsson (SD) och Jonhas Åker (SD) reserverar sig 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.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att under rubriken ”Det uppsökande biblioteket” på sidan 12 i
Biblioteksplan för Tierps kommun 2022-2024 lägga till följande punkt:
”Bokbussen besöker regelbundet de delar av vår kommun som inte har
något eget bibliotek för att fler ska ha tillgång till biblioteksupplevelser.”
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att följande stycken ska strykas i Biblioteksplan för Tierps kommun 20222024:
Sidan 7: Stryk de två första meningarna i den första punkten. Ersätt med
Biblioteken ska erbjuda medier på lättläst svenska,
Sidan 8: Stryk punkt 2 och 4,
Sidan 10: Stryk punkt 2 längst upp,
Sidan 11: Stryk punkt 1.
Bifall

Emma Lokander (M) och Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande
förslag.
Avslag

Emma Lokander (M) och Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till Viktoria
Söderlings (S) tilläggsyrkande och Joakim Larssons (SD) yrkande.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande
förslag.
Ordförande ställer proposition på Viktoria Söderlings (S) tilläggsyrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Viktoria Söderlings (S)
tilläggsyrkande.

Ordförande sign

Justerare sign

81

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-10-19
Beslutsunderlag






Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 88/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Biblioteksplan för Tierps kommun 2022-2024
Skolbiblioteksavtal

Beslutet skickas till




Chef kultur och fritid
Chef Ledningsstöd
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§ 235
Dnr 2021/76

Finansiering av utbyggnad av nya exploateringsområden i
Tierps kommun
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår 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







Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 89/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslut kommunstyrelsen § 139/2021
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 55/2021
TEMABs skrivelse i ärendet
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Chef Tillväxt och samhällsbyggnad
VD TEMAB
Ekonomichef
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§ 236
Dnr 2020/647

Anhållan om att nyttja option - Lidén data
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår 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.
Beslutsunderlag







Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 90/2021
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
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Tierps kommun LID utbyggnad 2020
Avtal ”KanalTierp” Kommunfullmäktige § 30/2013

Beslutet skickas till





Chef Samhällsbyggnad
Bredbandssamordnare
VD Lidén Data
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