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2021/475  

§ 49 Riktlinje för prioriteringar vid 
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och tennisbanor, racketar och 
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§ 56 Digitaliseringsstrategi för Knivsta, 
Östhammar, Heby, Tierp och 
Älvkarleby samverkanskommuner 
 

2021/427  

§ 57 Regel för hemsändningsbidrag 
 

2021/432  

§ 58 Bevarande och gallring av 
kommunfullmäktiges handlingar 
 

2021/223  

§ 59 Fortsatta åtgärder för att mildra 
effekterna för det lokala näringslivet 
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§ 60 Förbud mot att vistas på vissa särskilt 
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§ 43 
Dnr 2021/18    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan. 
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§ 44 
Dnr 2021/19    
 
Information om kommande Tertialrapport  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Veikko Niemi, ekonomichef, informerar om den kommande 
Tertialrapporten som kommer att behandlas på kommunstyrelsens 
sammanträde den 25 maj.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
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§ 45 
Dnr      
 
Försäljning av mark, del av Tierp 1:1, område D i Triangelparken 
till Lillskär AB  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att sälja Triangelparken område D, i enlighet med gällande markanvisning 
till Lillskär Projekt 15 AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen för Triangelparken i Siggbo (DP 1058) vann laga kraft 2018. 
Därefter värderades marken i Triangelparken under april 2019 och 
områdena A, C och D lades sedan ut på markanvisning samma år, dock utan 
inkomna anbud. Marken lades därför under 2020 ut till direktförsäljning via 
bland annat Objektvision, kommunens hemsida och sociala medier. 
Anbudstiden gick ut i september 2020 och ett flertal anbud hade då 
inkommit. På område D tecknades markanvisning för tiden 2020-12-01 till 
och med 2021-11-30 med Lillskär AB. Bolaget önskar nu ansöka om 
lantmäteriförrättning och ansöka om bygglov, vilket gör att ett 
marköverlåtelseavtal behöver skrivas mellan kommunen och Lillskär 
Projekt 15 AB som är ett helägt dotterbolag till Lillskär AB.  
 
Beslutsmotivering  
Lillskär AB tilldelades markanvisning på område D i Triangelparken  i 
december 2020 och ambitionen är att denna ska gå över i en marköverlåtelse 
för byggnation av radhus i bostadsrättsform.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Här finns möjlighet till boende över generationsgränserna och med 
mångfald i boendet, närhet till natur och möjlighet till grönska och egna 
odlingar. Här ska finnas plats för både unga och gamla att utöva 
fritidsaktiviteter. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Köpeskillingen för område D enligt anbudet är 2,3 mkr vilket ger ett resultat 
på ca 2,2 mkr till ansvar 13103 Chef förvaltning och genomförande, 
Exploateringsvht 2104 under 2021. 
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Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Köpekontrakt område D med bilagor 
 Detaljplan DP 1058 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
 Chef Medborgarservice 
 Chef Tillväxt och samhällsbyggnad 
 Ekonom Samhällsbyggnadsenheten 
 Chef Förvaltning och genomförande 
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§ 46 
Dnr 2021/445    
 
Bemyndigande att underteckna handlingar  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att utse nedanstående personer och ersättare för dessa med bemyndigande 
att underteckna handlingar enligt nedan från och med den 1 juni 2021, samt  
 
att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 173/2020 upphör att gälla från 
och med den1 juni 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 tillförordnad 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 tillförordnad 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.  
Tillförordnad kommundirektör Helena Carlsson 
Chef Medborgarservice Lars Ingeberg  
Personalchef Eva Berggård Nygren  
Verksamhetschef utbildning Per Angemo  
Verksamhetschef vård- och omsorg Helena Carlsson 
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg Mikael Sjöberg  
Tillförordnad Verksamhetschef kultur- och fritid Lena Fransson  
Ekonomichef Veikko Niemi 
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Undertecknande av lånehandlingar, borgensåtaganden och skuldebrev 
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med tillförordnad 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 tillförordnad 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  
Tillförordnad kommundirektör Helena Carlsson eller ekonomichef Veikko 
Niemi. Med externa hyresavtal avses hyresvärdar utanför kommunkoncernen. 
Behovet och avtalsförslaget ska först stämmas av med fastighetsägaren.  
 
Beslutet skickas till 

 Tillförordnad kommundirektör  
 Verksamhetschef Utbildning  
 Verksamhetschef IFO  
 Verksamhetschef Kultur och fritid  
 Ekonomienheten  
 Upphandlingsenheten  
 Fastighetssamordnaren i tjänsten 
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§ 47 
Dnr 2021/223    
 
Revidering av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta föreslagna ändringar och tillägg till kommunstyrelsens 
dokumenthanteringsplan, samt  
 
att beslutet ersätter ev. tidigare beslut om dessa handlingstyper från och med 
2007 och framåt. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens 
verksamhet. Varje myndighet beslutar normalt om bevarande resp. gallring 
av sina handlingar, i enlighet med det ansvar som anges i arkivlag 
1991:782.  
 
Kommunstyrelsen föreslås därför ta beslut om föreslagna ändringar och 
tillägg i kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till tillägg och ändringar i kommunstyrelsens 

dokumenthanteringsplan 
 
Beslutet skickas till 
 Nämndsekreterare 
 Informationsstrateg 
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§ 48 
Dnr 2021/475    
 
Avtalssamverkan gällande juridik och upphandling  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att bifalla förslaget till avtalssamverkan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelserna i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby 
och Östhammar har under våren 2020 fattat beslut om att ställa sig bakom 
ambitionen att skapa större nytta för medborgarna genom ökad samverkan 
inom Uppsala län. Kommunstyrelsen tog beslut om att ställa sig bakom 
ambitionen att ingå i förstudien om ökad samverkan 23 mars 2020 och 
delgavs även information avseende detta vid sammanträdet 1 december 
2020.  
 
Sju samverkansområden har identifierats, varav tre prioriterade områden 
och fyra övriga områden. De prioriterade områdena är digitalisering, juridik 
och HR. De övriga områdena är upphandling, lönecentrum, kommunikation 
och kontaktcenter. Nu finns förslag på konkret samverkan avseende Juridik 
och Upphandling mellan Tierps och Heby kommun. Avsikten är även att 
ytterligare kommuner kan ansluta sig. 
 
Beslutsmotivering  
Avtalet säkerställer att kompetensförsörjning och bemanning är tryggare för 
de två kommunerna. Dessutom kommer kommunerna inte behöva anlita 
extern kompetens i samma omfattning som tidigare vid mål i 
förvaltningsrätten. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Inga negativa ekonomiska konsekvenser har identifierats. 
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Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Avtalssamverkan gällande Juridik och Upphandling, Tierps kommun 

och Heby kommun 
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Upphandlingschef 
 Verksamhetschef gemensam service 
 Heby kommun 
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§ 49 
Dnr 2021/482    
 
Riktlinje för prioriteringar vid livsmedelsupphandlingar  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att förlänga fastställda riktlinjer gällande livsmedelsupphandling så att de 
gäller från och med den 28 maj 2021 och revideras senast 31 december 
2025.  
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med riktlinjerna är att klargöra Tierps kommuns prioriteringar vid 
livsmedelsupphandlingar för att få leverantörer som uppfyller Tierps 
kommuns krav på kvalitet, minimerade transporter, en lokal grön näring och 
en hög djurvälfärd inom produktionen. Riktlinjerna tydliggör vilka krav och 
metoder som Tierps kommun ska utgå från vid inköp av livsmedel. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Upphandling av livsmedel är grundläggande för att Tierps kommun ska 
kunna bedriva skol- och förskoleverksamhet. Riktlinjerna underlättar 
kommunens arbete med att  säkerställa att det finns leverantörer som kan 
tillgodose behovet av varierad, hållbar, säker och hälsosam kost. 
 
Vidare tydliggör riktlinjerna att arbetsförhållandena hos leverantören ska 
vara goda och uppfylla FN:s barnkonvention och ILO:s kärnkonventioner 
om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt 
organisationsrätt. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kommunstyrelsen besluta 
 
att förslaget omarbetas så att det framgår att kommunen inte ska köpa in 
halalslaktat kött. 
 
Bifall 
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
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Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Riktlinjer för livsmedelsupphandling 
 
Beslutet skickas till 

 Kommun och upphandlingsjurist  
 Kostchef 
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§ 50 
Dnr 2021/485    
 
Sommarpresent 2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att varje anställd får två presentkort á 250 kr som sommarpresent 2021, samt 
 
att kostnaderna för detta (ca 800 tkr) täcks av de generella KS-medel som 
avsatts i budget under Gemensam service 
 
Sammanfattning av ärendet 
Alla medarbetare har under det gångna året arbetat hårt med att stävja 
pandemins framfart på många olika sätt i verksamheterna. Föreslagen 
sommarpresent är en möjlighet att visa uppskattning till medarbetarna samt 
stötta lokal handel.  
 
Beslutsmotivering  
Medarbetarnas insatser är av oerhört stort värde och bör uppskattas. Genom 
inköp av lokala presentkort gynnas även det lokala näringslivet som har 
påverkats av pandemin. Företagens överlevnad är av stor vikt för Tierps 
kommuns invånare.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Direkta barnkonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet annat än indirekt. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Presentkort motsvarande ovan kommer på totalen uppgå till ca 800 tkr.  
 
Kostnaderna bokförs som extra kostnader inom Corona på samma sätt som 
kommunens övriga Coronakostnader på aktivitet 020 för eventuell 
ersättning. Detta finansieras via de generella KS-medel, ansvar 10101, 
verksamhet 0311 som avsatts i budget för ändamålet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bifall 
Viktoria Söderling (S) yrkar bifall till liggande förslag. 
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Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande  

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Ekonomichefen 
 Kommundirektören 
 Verksamhetschef Medborgarservice 
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§ 51 
Dnr      
Försäljning av Kyrkskolan – del av Tierps Kyrkby 2:1 – till Tierps 
kommunfastigheter AB 
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna försäljning av Kyrkskolan – del av Tierps Kyrkby 2:1 - till 
Tierps Kommunfastigheter AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun avser nu sälja Kyrkskolans kvarstående byggnader efter 
utrangering, samt tillhörande mark för verksamheten, till Tierps 
Kommunfastigheter AB i enlighet med att Tierps Kommunfastigheter ska 
äga Tierps kommuns verksamhetslokaler. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Inga barnrättskonsekvenser kan påvisas. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Fastigheten för Kyrkskolan, del av Tierps Kyrkby 2:1, är värderad till 3,5 
mkr enligt givna förutsättningar; att fastigheten är avstyckad och att 
byggnaderna Hus B och C är utrangerade. 
 
Efter utrangering bedöms det bokförda värdet på kvarvarande byggnader 
vara 1 880 982kr, vilket innebär en vinst på ca 1 619 018kr. 
 
Enligt tidigare KS-beslut, § 52 Dnr 2021/321 tillkommer kostnaden för 
utrangering, rivning samt återställning av byggnaders yta, samt kostnader 
för Tierp Kommunfastigheters del av utrangeringen, för samhällsbyggnad. 
 
För samhällsbyggnad tillkommer även kostnad för lantmäteriförrättning 
(avstyckning) samt kostnad för redan utförd värdering. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Köpekontrakt TKAB med bilagor 
 Värdering Properate AB 
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Beslutet skickas till 
 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
 Chef Medborgarservice 
 Chef Tillväxt och samhällsbyggnad 
 Chef Förvaltning och genomförande 
 Ekonom Samhällsbyggnadsenheten 
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§ 52 
Dnr 2021/385    
 
Taxor vid korttidsuthyrning av padel- och tennisbanor, racketar 
och toalettbesök i Tierps köping  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att fastställa förslagna taxor för korttidsuthyrning av padel- och tennisbanor, 
hyra av racket och toalettbesök vid tennis och padelbanorna i Tierps köping, 
samt 
 
att taxorna ska börja gälla omedelbart.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Två stycken padelbanor har byggts i Tierps köping på området där det 
tidigare varit tennisbanor. Den tennisbana som fanns kvar sedan tidigare har 
renoverats. Samhällsbyggnad har ansvarat för byggandet av banorna. 
Uthyrning och skötsel av banorna kommer att hanteras av Kultur och fritid. 
Bokningar och betalning av banhyror kommer att ske digitalt.  
 
Förslag till taxor 

Timtaxa per bana Vardagar fram till 
kl.16:00 

Kvällar, lördag och 
söndag 

Padelbanor 200 kronor 250 kronor 
Tennisbana 100 kronor  125 kronor 
Hyra av racket      
Per tillfälle 50 kronor 50 kronor 
Toalettbesök  5 kronor  5 kronor 
 
 
Beslutsmotivering  
Som underlag för förslaget till taxor har jämförelse gjorts med taxor för 
liknande banor. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Inga konsekvenser. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
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Beslutet skickas till 
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
 Kultur och fritidschef 
 Enhetschef fritid, bad och friluftsliv 
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§ 53 
Dnr 2021/471    
 
Taxor till Kulturhuset Möbelns boulehall  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta taxorna i enlighet med Bilaga 1: Taxor till Kulturhusets Möbelns 
boulehall, samt 
 
att taxorna ska börja gälla omedelbart.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I Kulturhuset Möbelns östra del finns boulehallen. I samband med 
ombyggnationen berikades denna del av huskroppen med bland annat en 
WC-del, separat entré, extra boulebana, mötesrum med mera.  
 
Kultur & Fritid har under de senaste åren fått önskemål om att även 
boulehallen ska vara  bokningsbar på samma sätt som andra offentliga 
lokaler såsom idrottshallar, ishallar och andra specialobjekt (exempelvis 
Humlesalen i Kulturhuset Möbeln). 
 
Då Kulturhuset Möbeln planerades fick bland annat PRO Tierp komma till 
tals kring utformandet av den nya boulelokalen. Bland annat önskade man 
wc-möjligheter i direkt anslutning till banorna. En extra boulebana fanns 
också på önskelistan. 
 
Under byggprocessens absoluta slutskede bjöd Kultur & fritid in 
kommunens bouleföreningar till ytterligare ett dialogmöte. Detta kunde 
dock ej genomföras på grund av att pandemin slog till och mötet fick istället 
ersättas av dialog i skrift. Föreningarna har i denna dialog fått möjlighet att 
tycka till om skötsel, bokningssystem, taxor och annat.  
 
Taxans storlek föreslås vara differentierad på snarlikt sätt som anammas 
inom Kultur & Fritids områden.  
 
Beslutsmotivering  
Taxan är i samma nivå som andra boulehallars och anses därför skälig. 
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Barnrättskonsekvenser 
Beslutet väntas leda till att även barn och ungdomar har möjlighet att 
använda boulehallen. Exempel på detta kan vars att 
fritidsgård/fritidshem/fritidsklubb använder lokalen för sin verksamhet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Kultur & fritid beräknar att taxorna ger cirka 40.000 kr/spelsäsong (oktober-
april). 
 
Taxan som föreslås kommer täcka skötseln. Taxan täcker även delvis 
lokalhyra. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Bilaga 1: Taxor till Kulturhusets Möbelns boulehall 

 
 
Beslutet skickas till 

 Kultur och Fritid 
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§ 54 
Dnr 2021/331    
 
Revidering av lokala ordningsföreskrifter  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anta Lokala ordningsföreskrifter för Tierps kommun med förslagna 
revideringar, samt  
 
att Lokala ordningsföreskrifter för Tierps kommun beslutade i 
kommunfullmäktige § 13/2015 2015-02-17 upphör att gälla.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna för Tierps 
kommun har behovet av revideringar inom flera områden identifierats. De 
förslagna revideringarna har gulmarkerats i dokumentet Lokala 
ordningsföreskrifter för Tierps kommun (reviderad).   
 
Motivering till förslagna revideringar 
 
14§ 
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
Den förslagna revideringen begränsar tillåtna tider för användning av 
pyrotekniska varor där tillstånd från polismyndigheten inte krävs och 
påskafton utgår från dagar där tillstånd från polismyndigheten inte krävs. 
Vidare får användning av pyrotekniska varor inte ske närmare än 100 m till 
bostäder. Revideringen syftar till att komma till rätta med den nuvarande 
problematiken där fyrverkerier skjuts inom tätbebyggda områden och 
resulterar i förhöjd brandrisk, påverkan på ljudmiljön och husdjur som far 
illa.  
 
17 § 
Hundar 
Den förslagna revideringen syftar till att förtydliga att hundar kan vara 
tillåtna på badplatser om det finns uppmärkt område där hundar får vistas. 
Dessutom har föreskrifter om hundars vistelse på begravningsplatser och 
kyrkogårdar tagits bort då Tierps kommun inte har några allmänna 
begravningsplatser eller kyrkogårdar. 
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18 § 
Förtäring av alkohol 
Den förslagna revideringen syftar till att anpassa ordningsföreskrifterna 
utifrån de förändringar som skett i stadsbilden. I Tierp med det nya 
kulturhuset och dess uppehållsytor/torg bör dessa ytor även innefattas av 
alkoholförbud. I Söderfors bör campingen och det tilliggande badet utgå 
från ordningsföreskrifterna eftersom det nu mera ägs privat.  
 
19 
Nyttjande av motionsspår och anlagda skidspår 
Den förslagna revideringen ger föreningar som har motionsspår och 
ansvariga för de kommunala spåren rätt att förbjuda cykling i motionsspår. 
Revideringen syftar till att öka möjligheten att skydda känsliga 
naturområden samt att ge företräde för gångare och joggare i populära 
motionsspår.    
 
Barnrättskonsekvenser 
Målet med revideringarna i de lokala ordningsföreskrifterna är bland annat 
att skapa ordning och ökad trygghet på offentliga platser vilket även gynnar 
barn och unga.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Lokala ordningsföreskrifter för Tierps kommun (reviderad)  
 § 13/2015 - Lokala ordningsföreskrifter för Tierps kommun  

 
Beslutet skickas till 

 Säkerhetschef/Säkerhetssamordnare  
 Chef KSU 
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§ 55 
Dnr 2021/76    
 
Finansiering av utbyggnad av nya exploateringsområden i 
Tierps kommun  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att ett förslag till beslut kommer upp till kommunfullmäktige senast 10 
november 2021.  
 
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. Avrapportering 
av utredning och ett förslag till beslut kommer upp till kommunfullmäktige 
senast 10 november 2021. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Inga barnrättskonsekvenser är identifierade.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Inga ekonomiska konsekvenser i nuläget. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 TEMABs skrivelse i ärendet 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Samhällsbyggnad  
 VD TEMAB 
 Ekonomichef 
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§ 56 
Dnr 2021/427    
 
Digitaliseringsstrategi för Knivsta, Östhammar, Heby, Tierp och 
Älvkarleby samverkanskommuner  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
att anta Digitaliseringsstrategi för Knivsta, Östhammar, Heby, Tierp och 
Älvkarleby samverkanskommuner. 
 
Sammanfattning av ärendet 
När den gemensamma IT-nämnden för Tierp, Heby, Knivsta, Älvkarleby 
och Östhammar infördes 2019-01-01 beslutades det att 
samverkanskommunerna ska ta ett samlat grepp kring digitaliseringen på 
central nivå. Syftet är att samverkan och standardiserade arbetssätt ska ge 
möjlighet till att effektivisera och ta tillvara synergier.  
 
Digitaliseringsstrategin har tagits fram för att i samverkan ta tillvara 
digitaliseringens möjligheter. Den är likalydande för alla fem 
samverkanskommuner och antas av respektive kommunfullmäktige.  
Identifierade målområden i strategin är: ledning, styrning, organisation, 
digital kompetens och effektiv och kvalitativ välfärd. 
 
Samtliga samverkanskommuner kommer att ta fram varsin handlingsplan 
för att konkretisera de digitaliseringsinsatser som kommunen avser 
genomföra utifrån strategin. Dessa handlingsplaner kommer att utgöra 
underlag för IT-centrums verksamhetsplanering och underlätta för att 
identifiera områden att samverka kring inom C-tillsammans.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Beslutet i sig är kostnadsneutralt. Kostnad kan uppstå vid genomförande av 
aktiviteter. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Digitaliseringsstrategi för Knivsta, Östhammar, Heby, Tierp och 

Älvkarleby samverkanskommuner 
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Beslutet skickas till 

 Digitaliseringsstrateg 

27



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-05-11  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 57 
Dnr 2021/432    
 
Regel för hemsändningsbidrag  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta regel för hemsändningsbidrag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tillgänglighet till grundläggande service för människor och företag är en 
viktig del för att skapa goda livs- och boendemiljöer i alla delar av 
kommunen. Dagligvarubutikerna har de senaste decennierna minskat 
kraftigt. År 1980 fanns det fjorton landsbygdsbutiker utanför Tierps 
centralort, endast sex stycken finns kvar idag. 
 
Det finns flera statliga stöd som syftar till att bevara kommersiell service i 
glesbygd. Ett sådant är hemsändningsbidrag som innebär bidrag till 
kommuner för att bekosta hemsändning av dagligvaror till de hushåll som 
har störst avstånd till eller saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till sin 
närmaste butik.  
 
Tierps kommun har sedan år 1979 gett bidrag för hemsändning av 
dagligvaror till hushåll i glesbygd som saknar möjligheter att ta sig till sin 
närmaste butik. Hemsändning av dagligvaror är framför allt viktigt för äldre 
i glesbygd men det utgör också ett viktigt tillskott till flera av 
landsbygdsbutikerna. Under många år har det varit ett fåtal butiker och 
hushåll som nyttjat bidraget till en för kommunen låg kostnad. 
 
Under 2020 har kostnaderna för stödet dock ökat mycket kraftigt, till följd 
av Covid-19-pandemin och ett ökat intresse av hemkörning av dagligvaror. 
Kommunen betalar i dagsläget ut 100 kr per hushåll och 
hemsändningstillfälle, varav Region Uppsala står för 50 procent av 
kostnaden. Under år 2019 uppgick bruttokostnaden till 222 000 kr. En 
kostnadsnivå som har varit ganska konstant bakåt i tiden. Under år 2020 
ökade detta till 591 000 kr. alltså mera än en fördubbling. 
 
Såväl förordningen (SFS 2000:284) om stöd till kommersiell service som 
Tierps kommuns varuförsörjningsplan reglerar villkoren för kommunens 
hemsändningsbidrag. Det finns dock en otydlighet i hur regelverket ska 
tolkas och användas varför detta preciseras i Regel för hemsändningsbidrag 
i Tierps kommun. 
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Beslutsmotivering  
Kostnaderna för hemsändningsbidraget har ökat kraftigt under 2020 i 
kommunen till följd av Covid-19-pandemin. Det råder idag oklarhet hos 
handlarna om hur stödet kan användas, varför nya mer preciserade regler 
har tagits fram som syftar till att tydliggöra regelverket.  
 
Berörda handlare, näringslivsrådet, pensionärsrådet och rådet för funktions-
hinderfrågor har haft möjlighet att lämna synpunkter. I det slutgiltiga 
förslaget har hänsyn tagits till de synpunkter som inkommit. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas direkt 
av beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Ett tydliggörande av regelverket kommer göra att färre får tillgång till stödet 
jämfört med 2020 vilket kan minska kostnaderna för kommunen. Det nya 
regelverket möjliggör samtidigt för att bidraget ska kunna användas 
temporärt för personer över 70 år och riskgrupper för Covid-19 vilket kan 
leda till fortsatt höga kostnader under 2021. Finansiering sker via ansvar 
12107, verksamhet 1900, bidrag avgifter, konto 45310. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Regel för hemsändningsbidrag  
 Varuförsörjningsplan för Tierps kommun 

 
Beslutet skickas till 

 Näringslivsutvecklare  
 Ekonomiassistent  
 Chef Medborgarservice  
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§ 58 
Dnr 2021/223    
 
Bevarande och gallring av kommunfullmäktiges handlingar  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anta föreslagna beslut om bevarande/gallring av kommunfullmäktiges 
handlingar samt den nämndadministrativa processens handlingar, samt  
 
att beslutet ersätter ev. tidigare beslut om dessa handlingstyper från och med 
2007 och framåt. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens 
verksamhet. Varje myndighet beslutar normalt om bevarande resp. gallring 
av sina handlingar, i enlighet med det ansvar som anges i arkivlag 
1991:782. I avseende på arkivbildning, arkivvård och gallring ska 
arkivlagens bestämmelser tillämpas även på kommunala beslutande 
församlingar.  
 
Kommunfullmäktige föreslås därför besluta om bevarande respektive 
gallring av fullmäktiges handlingar samt förekommande handlingar inom 
nämndadministrationen som är gemensam för alla politiska forum. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till beslut om bevarande respektive gallring av 

kommunalfullmäktiges handlingar 
 
Beslutet skickas till 

 Nämndsekreterare 
 Informationsstrateg 
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§ 59 
Dnr 2020/684    
 
Fortsatta åtgärder för att mildra effekterna för det lokala 
näringslivet med anledning av coronaviruset  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige, för perioden 1 juli – 31 december 2021, besluta 
 
att förlänga beslutet om lättnader för att mildra effekterna för det lokala 
näringslivet som togs av kommunfullmäktige den 22 september 2020 (KS 
2020/684) 
 
att kostnaderna för detta, 87 tkr, ombudgeteras från de generella KS-medel 
som avsatts i budget under kommundirektören till Medborgarservice  
 
Sammanfattning av ärendet 
I september 2020 beslutade kommunstyrelsen om olika åtgärder för att 
mildra de negativa effekterna för det lokala näringslivet med anledning av 
coronapandemin. Åtgärderna har haft god effekt och dämpat de negativa 
effekterna för näringslivet något.  
 
Under våren har smittspridningen åter igen tagit fart med lokala restriktioner 
som följd. Restriktionerna drabbar delar av Tierps näringsliv hårt och det 
finns en stor oro vad detta kan komma att medföra och hur länge de kommer 
fortgå. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta om ett antal åtgärder i syfte 
att mildra konsekvenserna i den mån det går för det lokala näringslivet i och 
med den uppkomna situationen.      
 
Beslutsmotivering  
Företagens överlevnad är av stor vikt för Tierps kommuns invånare. Dels 
för att de bidrar till sysselsättning dels för att det ger invånarna tillgång till 
service i närområdet. Nu när ytterligare restriktioner åter igen har införts är 
det av största vikt att fortsätta stötta företagen i Tierps kommun för att rädda 
företag och jobb.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Direkta barnkonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet annat än indirekt. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Ingen markupplåtelseavgift för uteserveringar: ca 3 500 kr helår 
Ingen tillsynsavgift för serveringstillstånd: ca 163 000 kr helår 
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Kostnaderna bokförs som extra kostnader inom Corona som kommunens 
övriga Coronakostnader på aktivitet 020 för eventuell ersättning.  
Då Medborgarservice inte har haft möjlighet att planera för intäktsbortfallet 
föreslås en ombudgetering från generella KS-medel, ansvar 10101, 
verksamhet 0311 och aktivitet 079 som avsatts i budget under 
kommundirektören för ändamålet, till Medborgarservice ansvar 13105 
verksamhet 7722 med 163 000 kr och  ansvar 13103 verksamhet 2101 med 
3 500 kr.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Beslut KS 2020/323 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Ekonomichefen 
 Kommundirektören 
 Verksamhetschef Medborgarservice 
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§ 60 
Dnr 2021/486    
 
Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser för 
perioden 8 juni – 30 september 2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att som en konsekvens av Lagen (SFS 2021:4) om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och därtill hörande 
förordning (SFS 2021-118) anta förslaget till föreskrift om förbud mot att 
vistas på vissa särskilt angivna platser för perioden 8 juni – 30 september 
2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nu är den pågående pandemin orsakad av Covid-19 inne i en tredje fas med 
stor belastning på sjukvården till följd av en utbredd smittspridning i 
samhället. Med anledning av detta ges kommunerna tillfällig möjlighet att 
meddela förbud att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan 
liknande särskilt angiven plats om det på platsen finns en påtaglig risk för 
trängsel.  
 
Om fullmäktige beslutar om vistelseförbud är överträdelser av det förbudet 
straffrättsligt sanktionerade. Förslaget är att fullmäktige på förhand 
meddelar vilka platser som avses, kommunstyrelsen meddelar förbudets 
giltighet i tiden. Badplatserna vid Trollsjön och Ubblixbo utpekas som 
möjliga platser att belägga med vistelseförbud. Det lämnas även en 
möjlighet för kommunstyrelsen att lägga till andra platser som kan omfattas 
av förbudet, om situationen så kräver. Denna möjlighet bör endast nyttjas i 
undantagsfall, men skälet till att möjligheten finns med är att det inte alltid 
kan förutses i förväg var trängsel kan uppstå. Förbudet innebär att ingen 
person får vistas inom området. Det är med andra ord inte ett medel för att 
glesa ut besökarna inom det område som förbudet avser. 
För att förbudet ska kunna ha avsedd effekt enligt lagen kan det vara 
nödvändigt med hastigt beslutsfattande, vilket fordrar att beslutet fattas av 
kommunstyrelsen, snarare än fullmäktige. Fullmäktige beslutar om 
ordningsföreskrifterna och kommunstyrelsen om det tillfällige 
vistelseförbudet. 
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Beslutsmotivering  
Till Lagen (SFS 2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 hör förordningen (SFS 2021-118) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. I 
§ 13 lämnades ett bemyndigande till regeringen att överlåta till kommuner 
att föreskriva om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller annan 
liknande särskilt plats om det finns påtaglig risk för trängsel. Genom en ny 
regel i 8 kap. 1 § begränsningsförordningen den 5 mars 2021 har regeringen 
utnyttjat möjligheten att subdelegera rätten att besluta om föreskrifter om 
vistelseförbud till kommunerna. Lagen är tidsbegränsad till utgången av 
september 2021. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn inte bedöms beröras av beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till föreskrift om förbud mot att vistas på vissa särskilt 

angivna platser för perioden 8 juni – 30 september 2021 
 Kartbilaga 

 
Beslutet skickas till 

 Beredskapssamordnaren 
 Polismyndigheten 
 Folkhälsomyndigheten 
 Kommunikationsenheten 
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