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§ 14 
Dnr 2021/34    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan.  
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§ 15 
Dnr 2020/771    
 
Tolkning av reglemente Ersättning till förtroendevalda i fråga 
rörande Lokala Säkerhetsnämnden vid Forsmarks kraftverk  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation beslutar 
 
att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en skrivelse till staten 
angående översyn av mötesarvodering enligt förordning (1992:1299) om 
ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m., samt 
 
att göra tolkningen att närvarande ej tjänstgörande ersättare från Tierps 
kommun ska arvoderas med motsvarande arvode som ges till tjänstgörande 
ledamöter enligt förordning (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga 
styrelser, nämnder och råd m.m. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tolkningsfrågan gäller ersättning för deltagande vid Lokala 
säkerhetsnämnden vid Forsmarks kraftverks sammanträden. Tolkningen 
gäller under tiden frågan utreds och till dess att staten gör en revidering av 
förordning (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, 
nämnder och råd m.m. eller att Tierps kommun fattar beslut om nytt 
ersättningsreglemente för förtroendevalda. 
 
Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmark kraftverk är en så kallad statlig 
förvaltningsmyndighet. Det är ett organ för insyn och information i 
säkerhets- och strålskyddsarbetet vid de kärntekniska anläggningarna i 
Forsmark. Lokala säkerhetsnämnden lyder under Miljödepartementet. 
Ledamöterna i lokala säkerhetsnämnden utses av regeringen efter förslag 
från kommunstyrelsen i Östhammars och Tierps kommuner. Tierp har utsett 
tre ordinarie och tre ersättare. Östhammars kommun är ansvarig för 
administrationen och utbetalning av arvoden och får i sin tur får ersättning 
från staten för detta. Nämnden har vanligtvis fem sammanträden per år. 
 
Mötesarvoden betalas endast ut till tjänstgörande ledamöter. Inte, som 
brukligt i Tierps politiska organisation, till närvarande ej tjänstgörande 
ersättare. Det verkar ha funnits en gammal praxis där Tierp istället stått för 
mötesersättning till närvarande ersättare, men den verkar inte ha varit känd 
av alla ersättare. Det finns inget i reglementet eller i tillämpningsanvis-
ningarna som reglerar detta. 
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Beslutsmotivering  
Förhandlingsdelegationen behöver ta ställning till hur frågan kring hantering 
av ersättning till ej tjänstgörande ersättare i Lokala säkerhetsnämnden ska 
hanteras. Ska ej tjänstgörande ersättare som närvarar vid Lokala 
säkerhetsnämndens möten få ersättning från Tierps kommun eller ska ingen 
ersättning betalas ut? 
 
Beslutar förhandlingsdelegationen att Tierp ska betala ut ersättning, behöver 
delegationen också ta ställning till om ersättare även har rätt till ersättning 
för eventuell förlorad arbetsinkomst, samt om förberedelsetid 1 timme ska 
läggas till. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas så barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Östhammars kommun står för arvode till tjänstgörande ledamöter i Lokala 
säkerhetsnämnden vid Forsmark. Beslutar förhandlingsdelegationen att 
Tierps kommun ska betala ut arvode till ej tjänstgörande ersättare som 
närvarar vid sammanträde hamnar kostnaden för kommunen mellan 0 -
 12 000 kr per år beroende på om och hur många ersättare som deltar. Har 
de också rätt till ersättning för eventuell förlorad arbetsinkomst tillkommer 
kostnad på 0 – 18 000 kr per år. Kostnaden bör rymmas inom politikens 
budget. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Enhetschef Ledningsstöd 
 Enhetschef Lönecentrum 
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§ 16 
Dnr 2021/37    
 
Arbetsrättsliga ärenden  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chef, Eva Berggård Nygren, redogör för förekommande arbetsrättsliga 
ärenden. 
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§ 17 
Dnr 2021/38    
 
Sjuktal  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chef, Eva Berggård Nygren, informerar om den senaste statistiken gällande 
sjukfrånvaro.  
 
Beslutsunderlag  
 Redovisning av sjukfrånvaro 2021-01-01 - 2021-03-31  
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§ 18 
Dnr 2021/40    
 
Löneöversyn  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chef, Eva Berggård Nygren, informerar om löneöversynen.  
 
Avtalet för Lärarnarförbundet och Lärarnas Riksförbund är slutet och 
avtalsperiod är 2021-04-01 –2024-03-31. Avtalet är sifferlöst och ett 
engångsbelopp på 2000 kr ska betalas ut i juni. Samtliga löner kommer att 
utbetalas i juni. 
 

8



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 

 
2021-05-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 19 
Dnr 2021/91    
 
STAMINA  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chef, Eva Berggård Nygren, informerar om kommunens arbete med 
STAMINA.  
 
En redogörelse för resultatet av de grupper som genomfört STAMINA 
under tiden 1 januari till 30 april lämnas. HR kommer att följa upp vilka 
grupper som genomfört STAMINA och vilka grupper som behöver en 
påminnelse. Under marsmånad utbildades nya chefer i metoden.   
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§ 20 
Dnr 2020/178    
 
Plan för uppföljning gällande arbetsmiljöverkets granskning av 
kommunens systematiska arbetsmiljöarbete  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation föreslår kommunstyrelsen 
besluta  
 
att godta planen för uppföljning gällande arbetsmiljöverkets granskning av 
kommunens systematiska arbetsmiljöarbete.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion av hur kommunen arbetar med 
den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Inspektionen 
har skett i tre steg. Först ett inledande möte med ledningen och skyddsombud, 
därefter stickprovskontroller inom förskoleverksamheten, och slutligen en 
återkoppling till ledning och skyddsombud.  
 
Efter genomförd granskning har arbetsmiljöverket funnit brister i den årliga 
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt brister i rutinerna för 
densamma. 
 
Beslutsmotivering  
En plan för uppföljning gällande arbetsmiljöverkets granskning av 
kommunens systematiska arbetsmiljöarbete har utarbetats enligt de krav 
som arbetsmiljöverket ställt.  
 
En rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet samt en rutin för den årliga 
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet har tagits fram. Dessa 
rutiner säkerställer att det brister som arbetsmiljöverket funnit ska åtgärdas. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Plan för uppföljning gällande arbetsmiljöverkets granskning av 

kommunens systematiska arbetsmiljöarbete 
 Rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
 Rutin för den årliga uppföljningen av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet 
 
Beslutet skickas till 

 HR-chef 
 Kommundirektör
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§ 21 
Dnr 2021/438    
 
Strategi för kompetensförsörjning  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation föreslår kommunstyrelsen 
besluta 
 
att anta Strategi för kompetensförsörjning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-29 att anta ”Strategi för 
kompetensförsörjning”. Strategin skulle gälla i tre år och tog då hänsyn till 
den strategi som SKR tagit fram.  
 
SKR har under 2020 redovisat en ny strategi för att möta den 
kompetensutmaning som nya prognoser visar. SKR:s rekryteringsprognos 
beskriver hur behoven av anställda i välfärden förändras samt hur många 
som förväntas gå i pension under perioden 2019-2029. Tierps kommuns 
strategi utgår från SKR:s nya strategi. 
 
Beslutsmotivering  
Under de tre år som förflutit sedan Strategi för kompetensförsörjning antogs 
2018 har många förändringar skett. Under 2020 drabbades samhället av en 
pandemi som förändrat arbetslivet för många. Därmed har också nya 
förväntningar hos medarbetare tillkommit vad gäller digitalisering och 
möjligheter till distansarbete. Förändringar i pensionsreglerna har ökat 
möjligheterna att arbeta längre efter pensionsåldern 65 år. Då SKR tagit 
fram en ny strategi utifrån en ny rekryteringsprognos finns det skäl att 
revidera kommunens Strategi för kompetensförsörjning. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Strategi för kompetensförsörjning 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör  
 HR-chef 
 Chef Kvalité och strategisk utveckling 
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§ 22 
Dnr 2021/439    
 
Riktlinje för hantering av bisyssla  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation föreslår kommunstyrelsen 
besluta 
 
att anta Riktlinje för hantering av bisyssla. 
 
Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tierps kommun har PwC 
genomfört en granskning av intern kontroll i hantering av bisysslor. 
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen har 
säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor.  
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte har 
säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor.  
 
Beslutsmotivering  
Mot bakgrund av granskningens resultat har revisionen rekommenderat att 
kommunstyrelsen fastställer en formell aktuell riktlinje för hantering av 
bisysslor. I riktlinjen ska det bland annat tydliggöras att chefer ska upplysa 
sina medarbetare om skyldigheten att anmäla eventuella bisysslor samt hur 
blanketter för anmälan av bisysslor ska arkiveras. Riktlinjen ska även  
säkerställa att det finns kontroller eller kontrollmoment i syfte att säkerställa 
en god intern kontroll i hanteringen av bisysslor. 
Syftet med riktlinjerna är att få en tydlighet i hanteringen av bisysslor och 
att de ska bidra till riktlinjernas efterlevnad.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Riktlinje för hantering av bisyssla 
 Revisionsrapport - Granskning av hantering av bisysslor 
 Revisorernas utlåtande - Granskning av intern kontroll i hantering av 

bisysslor 
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 HR-chef 
 Chef Kvalité och strategisk utveckling  
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