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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-05-11 KS 2021/17
  

  
   
  
    

 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan. 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande - Information    Datum Diarienummer 

2021-05-14 KS 2021/47
  

  
   
  
    

 
Information från Kommuninvest 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommuninvest informerar om lånemarknaden, kommunens finansiella 
ställning och allmänt om Kommuninvest. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 
 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef  
 

5



Tierps kommun 2021-05-14

    Årsbudget Periodbudget Redovisat Periodavvikelse Årsprognos Föreg_prognos Årsavvikelse
 
  Resultaträkning
 
  Nämnd/Ansvarsområde
  Revision -1625 -542 -155 387 -1625 -1625 0
  Valnämnd -29 -11 0 11 -14 -29 15
  Jävsnämnd -44 -15 -10 5 -35 -35 9
  Lönenämnd 0 0 -469 -469 0 0 0
  IT-nämnd 0 0 -1242 -1242 0 0 0
 
  Kommunstyrelsen
  Gemensam service -76467 -25439 -24240 1199 -76776 -77000 -309
  Medborgarservice -53057 -18929 -14819 4110 -52760 -52521 297
 
  Produktion
  Kultur och fritid -76011 -25633 -22740 2893 -76881 -76981 -870
  Förskola -139566 -47265 -44400 2865 -138225 -138816 1341
  Grundskola -273984 -98576 -93548 5027 -286209 -282128 -12225
  Gymnasieskola -119751 -45915 -46040 -125 -122946 -123786 -3195
  Äldreomsorg -283672 -88976 -73497 15478 -285645 -292072 -1973
  Funktionshindradeomsorg -107606 -33125 -36494 -3369 -108216 -109471 -610
  Individ och familj -138963 -48145 -54161 -6016 -156064 -156064 -17101
  Summa nettokostnad verksamheterna -1270775 -432569 -411815 20754 -1305397 -1310528 -34622
  Finansiering 1290852 430286 422738 -7548 1342703 1343441 51851
  Summa nettokostnad Tierps kommun 20077 -2284 10923 13207 37306 32913 17229
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-05-11  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-05-11  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

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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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-04-18 TK 2021-569 
  
    
   

 
Försäljning av mark i Triangelparken (område D), del av Tierp 
1:1, till Lillskär Projekt 15 AB 
 
Förslag till 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. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Köpekontrakt område D med bilagor 
 Detaljplan DP 1058 
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Beslutet skickas till  

 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
 Chef Medborgarservice 
 Chef Tillväxt och samhällsbyggnad 
 Ekonom Samhällsbyggnadsenheten 
 Chef Förvaltning och genomförande 

 
 
I tjänsten  
 
Maria Pettersson 
Chef Förvaltning och genomförande 
Tillväxt och samhällsbyggnad, Medborgarservice
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-05-11  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-05-11  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
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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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande  

 Datum Diarienummer 

2021-04-21 KS 2021/445
  

  
   
  
    

 
 
Bemyndigande att underteckna handlingar 
 
Förslag till 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  
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Tillförordnad verksamhetschef vård- och omsorg Anne Eriksson 
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg Mikael Sjöberg  
Tillförordnad Verksamhetschef kultur- och fritid Lena Fransson  
Ekonomichef Veikko Niemi 
 
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.  
 
Beslut skickas till  

 Tillförordnad kommundirektör  
 Verksamhetschef Utbildning  
 Verksamhetschef IFO  
 Verksamhetschef Kultur och fritid  
 Ekonomienheten  
 Upphandlingsenheten  
 Fastighetssamordnaren i tjänsten  
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I tjänsten 
 
Maria Ekstrand  
Nämndsekreterare 
Ledningsstöd 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-05-11  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 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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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-04-27 KS 2021/223
  

  
   
  
    

 
 
Revidering av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan 
 
Förslag till 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 

 
I tjänsten  
 
Gunnel Andersson 
Informationsstrateg 
Gemensam service, Dokumentstrategiska teamet 
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Revidering av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan 
Dnr. KS 2021/223 
 
Uppdaterad redovisning av Tierps kommunstyrelses handlingar. Föreliggande förslag till beslut kommer att ersätta ev. tidigare beslut om 
bevarande resp. gallring av kommunstyrelsens handlingar från och med 2007 och framåt. 
 
 
Tillägg eller ändringar har gjorts under följande avdelningar 
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1.1 Styra med politiska beslut 
  
       
 1.1.3 Behandla ärenden & frågor samt ta beslut i kommunstyrelsen  
 KS ärende- och 

beslutsdokumentation 
Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut KS 

 Beslut med beslutsunderlag i enskilt 
ärende som tas i kommunstyrelsen 

Bevaras Beslut registreras i ärendet med automatik 
genom möteshanteringen i Evolution.  
 
Registreras vanligen i diariet i Evolution, men 
kan även registreras i verksamhetssystem (t.ex. 
EDP Vision eller VIVA), med placering i 
respektive verksamhet 

Diariet i 
Evolution 
eller 
verksamhets-
system 

Diarieakt 
eller 
verksamhet 

2021-05-25 

 Delegationsordning - 
ändringsblanketter 

Bevaras  Diarieförs i 
Evolution 

Närarkiv 
Ledningsstöd 

2021-05-25 

 Delgivningar Gallras efter 2 år           
(i Good Reader) 
 
 

Avser informationsmeddelanden till 
kommunstyrelsen (som inte kräver beslut). 
Delgivningar hanteras i appen Good Reader, 
men informationen kan därefter föras till olika 
ärenden.  
 
Uppgifter som hanteras i Good Reader gallras 
efter 2 år. Vissa ärenden registreras tillfälligt i 
Evolution, EDP Vision, eller Artvise, men kan 
även föras till ärenden och sparas där. 
Information som tillförts ett ärende hanteras 
enligt beslut för den typen av ärenden. 

Se 
kommentar 

Se 
kommentar 

2021-05-25 

 Kommunstyrelsens 
kallelser/föredragningslistor/ 
dagordningar  

Bevaras  Evolution 
Mötes-
hanteringen 

Evolution och 
G-mapp 

2021-05-25 
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 Protokollsanteckningar och särskilda 
yttranden 

Bevaras Läggs som bilaga till protokoll. Bevaras även 
med ärendet i Evolution och registreras där. 

Evolution Evolution 
och 
protokolls-
bilaga 

2021-05-25 

 Protokollsutdrag från Ks protokoll för 
att komplettera ärende 
 
Utgår 

Bevaras 
 

Kopia av aktuell beslutsparagraf förs till övriga 
handlingar i ärendet.  
 
Protokollsparagrafer registreras vanligen i 
diariet i Evolution, men kan även registreras i 
verksamhetssystem (t.ex. EDP Vision eller 
VIVA), med placering i respektive verksamhet. 

Evolution 
eller 
verksamhets-
system 
 

Med övriga 
handlingar i 
ärendet 

2018-03-27  

 Reservationer Bevaras Läggs som bilaga till protokoll. Bevaras även 
med ärendet i Evolution och registreras där. 

Evolution Evolution 
och 
protokolls-
bilaga 

2021-05-25 

 
     

 
 1.1.4 Behandla ärenden & frågor samt ta beslut i utskott (inkl. KS AU) 
 Utskottens ärende- och 

beslutsdokumentation 
Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut KS 

 Beslut med beslutsunderlag i enskilt 
ärende som tas i utskott 

Bevaras Beslut registreras i ärendet med automatik 
genom möteshanteringen.  
 
Beslutsparagrafer registreras vanligen i diariet i 
Evolution, men kan även registreras i 
verksamhetssystem (t.ex. EDP Vision eller 
VIVA), med placering i respektive verksamhet 

Diariet 
i Evolution 
eller 
verksamhets-
system 

Diarieakt  2021-05-25 
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 Delgivningar Gallras efter 2 år           
(i Good Reader) 
 
 

Avser informationsmeddelanden till 
kommunstyrelsen (som inte kräver beslut). 
Delgivningar hanteras i appen Good Reader, 
men informationen kan därefter föras till olika 
ärenden.  
 
Uppgifter som hanteras i Good Reader gallras 
efter 2 år. Vissa ärenden registreras tillfälligt i 
Evolution, EDP Vision, eller Artvise, men kan 
även föras till ärenden och sparas där. 
Information som tillförts ett ärende hanteras 
enligt beslut för den typen av ärenden. 

Se 
kommentar 

Se 
kommentar 

2021-05-25 

 Utskottens kallelser/dagordningar 
föredragningslistor 

Bevaras  Evolution 
Mötes-
hanteringen 

Evolution och 
G-mapp 

2021-05-25 

 Protokollsanteckningar och särskilda 
yttranden 

Bevaras Läggs som bilaga till protokoll. Bevaras även 
med ärendet i Evolution och registreras där. 

Evolution Evolution och 
protokolls-
bilaga 

2021-05-25 

 Reservationer Bevaras Läggs som bilaga till protokoll. Bevaras även 
med ärendet i Evolution och registreras där. 

Evolution Evolution och 
protokolls-
bilaga 

2021-05-25 

 
 

1.2 Verka för demokrati, jämställdhet & inkluderande 
  
       
 1.2.4 Genomföra särskilda satsningar ang. demokrati, jämlikhet & inkluderande 
 Dokumentation rörande särskilda 

satsningar i demokrati-, 
jämställdhets- och 
inkluderandearbetet 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut KS 
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 Handlingar rörande kommunens 
medborgarceremoni för nya 
medborgare 

Se kommentar I samband med medborgarceremonin kan 
följande handlingar förekomma: 
 
 Inbjudan som skickas till nya medborgare, 

och vårdnadshavare för personer under 18 år. 
Kopia av inbjudningar gallras vid inaktualitet 
och behöver inte registreras. En ej ifylld 
inbjudan bevaras som arkivex. och registreras 
i Evolution. 

 Statistik (uppgift om antal inbjudna samt 
antal deltagare vid ceremonin) bevaras och 
registreras i Evolution. 

 Skatteverkets lista över nya medborgare som 
är folkbokförda i Tierps kommun gallras vid 
inaktualitet och behöver inte registreras.  

Diariet i 
Evolution om 
bevaras 

Diarieakt 
om bevaras 

2021-05-25 

       

 
 

1.3 Informera & kommunicera 
  
       
 1.3.4 Anordna kurser, föreläsningar, seminarier & andra informationstillfällen 
 Dokumentation vid presentations- 

och informationstillfällen 
Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut Ks 
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 Informations- och 
utbildningsmaterial 
 
 
 
 
Utgår och ersätts av de två 
handlingstyperna nedan. 

Bevaras 
 

Avser informations- och utbildningsmaterial som 
är egenproducerat eller producerat för 
kommunens räkning. Externt producerat material 
gallras vid inaktualitet utan att registreras, om 
det inte behövs för att visa sammanhang eller 
bidrar till förståelse av helheten.  
 
Bevaras tillsammans med ev. övriga handlingar 
rörande informations- eller utbildningstillfället. 
Den som ansvarar för händelsen tillser att 
information- och utbildningsmaterial som ska 
bevaras diarieförs. 

Diarieförs i 
Evolution 
 

Diarieakt 
 

2018-03-27 

 Informations- och utbildningsmaterial 
- generellt 

Se kommentar Avser material som är egenproducerat eller 
producerat för kommunens räkning. Externt 
producerat material gallras vid inaktualitet utan 
att registreras, om det inte behövs för att visa 
sammanhang eller bidrar till förståelse av 
helheten.  
 
Material av långvarig betydelse och i större 
sammanhang bevaras tillsammans med ev. 
övriga handlingar rörande informations- eller 
utbildningstillfället och förs till diariet. Material 
av kortvarig betydelse gallras vid inaktualitet.   

Diarieförs i 
Evolution om 
bevaras 

Diarieakt om 
bevaras 

2021-05-25 

 Webbutbildningar Se kommentar Webbutbildningar av långvarig betydelse 
bevaras. För material som finns i flera versioner 
görs en bedömning, vanligen räcker det med 
senaste/sista versionen. Utbildningar av kortvarig 
betydelse gallras vid inaktualitet.  

Vid behov På lämplig 
plats 

2021-05-25 
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1.6 Samarbeta med andra verksamheter, myndigheter & organisationer (inkl. remisser, enkäter) 
  
       
 1.6.6 Behandla enkäter, kundundersökningar, frågeformulär o. dyl. 
 Dokumentation av enkäter, 

kundundersökningar, frågeformulär 
och liknande 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut KS 

 Resultat av nationellt samordnade 
servicemätningar och kundnöjdhet  

Bevaras Avser t.ex. SKR:s Löpande insikt, eller 
Undersökningstjänst för nationella 
brukarundersökningar inom t.ex. socialtjänsten 
m.fl.  
 
Kan förekomma inom flera olika verksamheter. 

Diarieförs Diarieakt 2021-05-25 

 
 
 

1.8 Behandla risk & säkerhet, GDPR samt juridiska frågor 
  
       
 1.8.4 Behandla frågor ang. personuppgiftsbehandling (GDPR) 
 Dokumentation rörande GDPR-frågor Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut KS 

 Konsekvensbedömningar (PIA, DPIA) 
och enklare riskanalyser 

Gallras vid inaktualitet Uppgifter kan gallras löpande då förhållandena 
ändras, eller i sin helhet efter att den beskrivna 
behandlingen upphört.   

Vid behov På lämplig 
plats 

2021-05-25 

 Informationstexter enl. GDPR Gallras vid inaktualitet Kan ligga separat eller ingå i olika dokument. Vid behov På lämplig 
plats 

2021-05-25 

 Lista över GDPR-kontaktpersoner Gallras vid inaktualitet Avser lista över lokala kontaktpersoner i alla 
verksamheter och bolag. Uppgifter gallras 
löpande för att listan ska hållas aktuell. 

Nej G-katalog 2021-05-25 
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 Loggar över användares aktiviteter i 
system för registerförteckning enl. 
GDPR 

Gallras vid inaktualitet  Vid behov På lämplig 
plats 

2021-05-25 

 Personliga samtycken till behandling 
av personuppgifter - generellt 

Gallras efter 2 år Dvs. 2 år efter upphörd behandling 
 
Avser alla samtycken där det inte finns 
särskilda beslut om bevarande/gallring.  

Vid behov På lämplig 
plats 

2021-05-25 

 Personliga samtycken till behandling 
av personuppgifter - där samtycket är 
av endast tillfällig betydelse  

Gallras vid inaktualitet Avser t.ex. dokumenterad uppgift om 
specialkost vid anmälningar till aktivitet o. dyl. 
personuppgifter i listor som uppdateras 
löpande, eller i andra sammanhang där 
uppgifterna bara behöver sparas en kortare tid. 

Vid behov På lämplig 
plats 

2021-05-25 

       
 
 
 

2.1 Registrera, förvara och hantera allmänna handlingar 
  
       
 2.1.5 Förvara & tillhandahålla handlingar i kommunarkivet 
 Dokumentation vid förvaring, 

hantering och tillhandahållande av 
allmänna handlingar 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut KS 

 Listor över personer som kan låna  
nyckel till kommunarkivet 

Gallras vid 
inaktualitet 

Uppdateras löpande för att hållas aktuella. Nej G-mapp och 
pärm 
Kundcenter 

2021-05-25 

 
 
 
 

2.2 Erbjuda IS/IT, drift, utveckling & nätverk 
  
       

36



10 

 Innehåll som är specifikt för IT-centrums verksamhet övergår till den nya gemensamma IT-nämndens informationshanteringsplan. 
 

   
 2.2.2 Behandla behörigheter, åtkomstkontroller, loggar & kakor 
 Dokumentation rörande behörigheter, 

åtkomstkontroller, loggar och kakor 
Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut KS 

 Beställningar från chef eller annan 
ansvarig som skickas till IT-centrum 
för skapande av resp. avslutande och 
borttag av log-in och konton   

- Behandlas i enlighet med informations-
hanteringsplan för den gemensamma              
IT-nämnden. 

- - 2021-05-25 

       
 
 
 

2.4 Behandla löner, arvoden och pensioner 
  
       
 Handlingar rörande administration av löner, arvoden och pensioner har övergått till informationshanteringsplan för den gemensamma lönenämnden. 

 
   

 
 
 

2.5 Administrera resor & transporter 
  
       
 2.5.3 Hantera fordon & transporter 
 Dokumentation rörande tjänsteresor 

och transporter 
Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut KS 
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 Bokningsbekräftelser – bilar, cyklar,           
el-cyklar, biljetter 

Se kommentar Bokningsbekräftelser, påminnelser o. dyl. hos 
mottagaren gallras vid inaktualitet. 
Bokningsbekräftelser o. dyl. i systemet Zenit 
som utgör räkenskapsinformation gallras efter 
7 år, övrigt vid inaktualitet. 
 
 

Nej Zenit, e-post 
eller annan 
placering 

2021-05-25 

 Polisanmälningar rörande fordon  Gallras vid inaktualitet Registreras på samlingsnummer i diariet i 
evolution, originalet hanteras i berörd 
verksamhet. 

Diarieförs i 
Evolution 

Evolution 2021-05-25 

 Skadeanmälningar till försäkringsbolag 
rörande fordon 

Gallras vid inaktualitet Registreras på samlingsnummer i diariet i 
evolution, originalet hanteras i berörd 
verksamhet.  

Diarieförs i 
Evolution 

Evolution 2021-05-25 

 Registreringsbevis för bilar Gallras vid inaktualitet Gallras när fordonet avyttras.  Nej Pärm hos 
handläggare 

2021-05-25 

 Tankkort (företagskort) och 
beställningar av kort 

Gallras vid inaktualitet  Nej Hos 
handläggare 

2021-05-25 

 Test- och värderingsprotokoll vid 
avyttring av fordon 

Gallras vid inaktualitet  Nej H-katalog 
och pärm hos 
handläggare 

2021-05-25 

 Tillstånd för nyttoparkering för vissa 
av kommunens bilar 

Gallras vid inaktualitet Avser beslut/tillstånd och tillhörande kort för 
Bilpolen och övriga verksamheter.  

Nej I respektive 
verksamhet 

2021-05-25 
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2.7 Köpa in, hyra/leasa & upphandla 
  

Avser all verksamhet med hyra/leasing, direktupphandling, avrop från ramavtal, samt upphandling enligt LOU, lag om offentlig upphandling som styr själva 
upphandlingsprocessen. Direktupphandling kan göras av varor och tjänster inom samma område av ett värde upp till 615 312 kr (år 2020), räknat totalt för hela 
kommunen. Vid högre värden måste inköpet annonseras. Direktupphandling över 100 000 kr ska dokumenteras.  
 
Upphandlingar genomförs av Upphandlingsenheten i samarbete med upphandlande verksamhet. Tierps kommun köper för närvarande varor och tjänster för drygt 
300 mkr per år. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KS AU) är kommunens centrala upphandlingsorgan.      
 
Specifikt IT-stöd: Filkataloger i intranätet, Proceedo, TendSign, (CreditSafe, Inyett) 
 

       
 2.7.0 Utarbeta och använda styrande dokument för området 
 Styrdokument för inköp, leasing och 

upphandling 
Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut KS 

 Kommuninterna styrdokument på central 
nivå (riktlinjer, policys mm.) 

Bevaras T.ex. upphandlingspolicy. 
 
Lämnas till diarieföring av beslutande 
enhet (motsv.). 

Diarieförs i 
Evolution 

Diarieakt 2021-05-25 

 Kommuninterna styrdokument på 
enhetsnivå (rutiner, lathundar mm.) 

Bevaras Registreras i ledningssystem, 
verksamhetssystem eller diariet, och 
förvaras på lämplig plats. 

Registreras Se kommentar 2021-05-25 

 Författningar för området, t.ex: 
-Genomförandeförordning om 
fastställande av standardformulär för 
offentliggörande av meddelanden om 
offentlig upphandling …(EU) 2015:1986 
-Lag om offentlig upphandling 
(2016:1145) med förordning (2016:1162) 
-Lag om upphandling inom 
försörjningssektorerna (2016:1146) 

Gallras vid inaktualitet  Nej Bibliotek eller 
tjänsterum 

2021-05-25 
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 2.7.1 Allmänna & övergripande frågor ang. inköp, leasing och upphandling 
 Dokumentation i allmänna eller 

övergripande frågor rörande inköp, 
hyra/leasing och upphandling 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut KS 

 - - -    
 2.7.2 Direktupphandla & hyra/leasa  
 Dokumentation vid upphandling Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut KS 

 Avtal rörande direktupphandling och 
hyra/leasing 

Bevaras  Tendsign, 
Evolution, 
eller 
verksamhets-
diarium 

Framgår av 
registrering 

2021-05-25 

 Blanketter och mallar på intranätet Bevaras Avser Upphandlingsenhetens mallar, t.ex. 
avtalsmall för direktupphandling vid köp 
av tjänst resp. vara. 
 
1 arkivex. av varje blankett eller mall 
bevaras, lämpligen i samband med att 
blankett/mall tas bort, byts ut, eller 
uppdateras. 

Vid behov  På lämplig 
plats 

2021-05-25 

 Direktupphandling – dokumentation med 
underlag 

Bevaras Lagkrav att dokumentera inköp över ett 
visst belopp.  
 
Kan förvaras hos Upphandlingsenheten 
eller i verksamhet. 

Tendsign, 
Evolution, 
eller 
verksamhets-
diarium 

Framgår av 
registrering 

2021-05-25 

 Inkomna offerter i samband med direkt-
upphandling och  hyra/leasing - antagna 

Bevaras Avser offerter som kan förekomma i alla 
verksamheter. Beakta beloppsgränser. 

Tendsign, 
Evolution, 
eller 
verksamhets-
diarium 

Framgår av 
registrering  

2021-05-25 

 Inkomna offerter i samband med direkt- 
upphandling och hyra/leasing – ej 
antagna 

Gallras efter 2 år Avser offerter som kan förekomma i alla 
verksamheter. Beakta beloppsgränser. 

Vid behov Hos ansvarig 
för inköp 

2021-05-25 
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 2.7.3 Upphandla enl. LOU 
 Dokumentation vid upphandling Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut KS 

 Anbud/anbudsakter – där upphandling 
fullföljts 

Se kommentar Vinnande anbud bevaras, dock kan 
rutinmässig korrespondens, liksom 
broschyrer, kataloger och reklam från 
leverantör gallras vid inaktualitet.  
Ej vinnande anbudsakter gallras i sin 
helhet efter 4 år.  
 
I anbudsakt kan ingå: 
Komplett upphandlingsdokument inklusive 
frågor och svar om upphandlingen, ev. 
MBL-protokoll, anbudsöppningsprotokoll,  
tilldelningsbeslut, upphandlingsprotokoll, 
vinnande anbud, avtal, ev. överprövnings-
handlingar, uppgift om förlängning och 
prisjustering 

Tendsign Tendsign och 
närarkiv 

2021-05-25 

 Anbud/anbudsakter - där upphandling 
avbrutits 

Bevaras Anbudsakten bevaras, dock kan 
rutinmässig korrespondens, liksom 
broschyrer, kataloger och reklam från 
leverantör gallras vid inaktualitet.  
 
 
I anbudsakt kan ingå, beroende på i vilket 
skede upphandling avbrutits: 
Komplett upphandlingsdokument inklusive 
frågor och svar om upphandlingen, ev. 
MBL-protokoll, anbudsöppningsprotokoll,  
tilldelningsbeslut, upphandlingsprotokoll, 
vinnande anbud, avtal, ev. överprövnings-
handlingar, uppgift om förlängning och 
prisjustering  samt underrättelse om 
avbruten upphandling. 

Tendsign Tendsign och 
närarkiv 

2021-05-25   2021-xx-xx 

 Anbudsöppningsprotokoll/-diarium Bevaras  Tendsign Tendsign och 
närarkiv 

2021-05-25 
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 Avböjanden om att delta i upphandling Gallras vid inaktualitet  Tendsign Tendsign 2021-05-25 
 Efterannonsering Gallras efter 2 år  Tendsign Tendsign 2021-05-25 
 Förfrågningsunderlag/ 

upphandlingsdokument 
Bevaras Bevaras i upphandlingsakten. Tendsign Tendsign och 

närarkiv 
2021-05-25 

 Förhandlingsprotokoll Bevaras Förs till upphandlingsakten. Tendsign Tendsign och 
närarkiv 

2021-05-25 

 Inkomna offerter i samband med 
upphandling – antagna 

Bevaras Bevaras i upphandlingsakten. Tendsign Tendsign och 
närarkiv 

2021-05-25 

 Inkomna offerter i samband med 
upphandling – ej antagna 

Gallras efter 2 år  Tendsign Tendsign 2021-05-25 

 Loggar i upphandlingssystemet över 
anbudsgivarnas och användarnas 
aktiviteter  

Gallras vid inaktualitet  Tendsign Tendsign 2021-05-25 

 Prislista och prisjusteringsuppgifter Bevaras Bevaras med vinnande anbud. Tendsign Tendsign och 
närarkiv 

2021-05-25 

 Överprövningsärenden Bevaras Förvaltningsrätten prövar.  
 
Handlingar finns delvis i upphandlings-
systemet. Komplett ärende i upphandlings-
akten.  

Tendsign Tendsign och 
närarkiv 

2021-05-25 

 Uppgifter i upphandlingssystemet om 
intressenter som inte avgivit anbud 

Gallras vid inaktualitet  Tendsign Tendsign 2021-05-25 

 Upphandlingsrapport Bevaras  Tendsign Tendsign och 
närarkiv 

2021-05-25 

 Upphandlingsdiarium Bevaras Excelfil med årsvis register över avslutade 
upphandlingar för överblick och sökbarhet. 

- Fil i nätverks-
katalog 

2021-05-25 
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3.1 Erbjuda medborgar- och samhällsorienterad service (Kundcenter och liknande) 
  

Avser när allmänhet, kunder, klienter, anställda m.fl. vänder sig till kommunen i olika frågor, via kommunens Kundcenter (“en väg in”). Kontakt kan ske genom 
personliga besök eller via telefon, mail, fax, etc. Frågor som inkommer till kommunens Kundcenter kan, beroende på typ av ärende, behandlas direkt av 
Kundcenters personal eller i annat fall skickas vidare till respective verksamhet. Förslag till Medborgarnas postlåda och Demokratierp redovisas under avdelning 
1.2.3 i planen. 
 
Specifikt IT-stöd: Artvise, Evolution, Telefonilösningar (ACE, ToutchPoint Plus) 
 

       
 3.1.0 Utforma & ta del av styrande dokument ang. kundmottagning 
 Styrdokument vid möten med kund Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut KS 
 Författningar för området, t.ex: 

-Offentlighets- och sekretesslag 
(2009:400) 

Gallras vid inaktualitet  Nej På lämplig 
plats 

2021-05-25 

 Kommuninterna styrdokument på 
central nivå (t.ex. riktlinjer, policys) 

Bevaras Beslutande nivå tillser att diarieföring sker. Diarieförs i 
Evolution 

Diarieakt 2021-05-25 

 Kommuninterna styrdokument på lokal 
nivå (t.ex. rutiner) 

Bevaras Registreras i ledningssystem, 
verksamhetssystem eller diariet i Evolution, 
och förvaras på lämplig plats. 
 
Beslutande nivå tillser att registrering sker. 

Ja Evolution,  
verksamhets-
eller 
lednings- 
system 

2021-05-25 

       
 3.1.1 Behandla allmänna & övergripande frågor ang. kundmottagning 
 Dokumentation i allmänna och 

övergripande frågor vid kundmöten 
Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut KS 

 Avtal relaterade till telefoni och 
kundmottagning 

Bevaras  Diariet i 
Evolution 

Diarieakt 2021-05-25 

       
 3.1.2 Behandla växel, telefoni & hänvisningar 
 Dokumentation rörande inkommande 

ärenden till kommunen 
Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut KS 
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 Uppgifter om användare och särskilda 
funktioner i telefoni- och 
hänvisningssystemen 

Gallras vid inaktualitet Uppdateras löpande för att hållas aktuellt. 
 
Uppgifter kan utgöras av namn, telefon-
nummer, organisatorisk tillhörighet, chef mm. 

I system I system 2021-05-25 

       
 3.1.3 Behandla inkommande ärenden 
 Dokumentation rörande inkommande 

ärenden till kommunen 
Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut KS 

 Inkomna felanmälningar till 
kommunens Kundcenter 

Gallras vid inaktualitet 
 

Felanmälningar i Kundcenters system Artvise 
gallras vid inaktualitet enl. Kundcenters rutin.  
 
Vidarebefordras till berörd verksamhet om 
frågan inte kan hanteras direkt hos 
Kundcenter (oftast frågor rörande gata-park). 
Felanmälan som vidarebefordrats hanteras 
enl. beslut för respektive verksamhet eller 
kommunalt bolag. 

Artvise Artvise 2021-05-25 

 Inkomna frågor från allmänhet och 
övriga till kommunens Kundcenter 

Gallras vid inaktualitet  
 
 

Ärenden i Kundcenters system Artvise 
gallras vid inaktualitet enl. Kundcenters rutin.  
 
Vidarebefordras till berörd verksamhet om 
frågan inte kan hanteras direkt hos 
Kundcenter (t.ex. skolbetyg). Fråga eller 
ärende som vidarebefordrats hanteras enl. 
beslut för respektive verksamhet eller 
kommunalt bolag.  

Artvise Artvise 2021-05-25 

 Inkomna förslag och synpunkter från 
medborgarna samt svar på dessa  

Se kommentar 
 
 
 

Efter registrering skickas ärendet via 
Evolution till berörd handläggare eller enhet.  
 
Diarieförda handlingar bevaras. Uppgifter 
som kommit in i Artvise gallras vid 
inaktualitet enl. Kundcenters rutin. 

Evolution och 
Artvise 

Diarieakt och 
Artvise 

2021-05-25 

 Statistik över inkomna frågor och 
ärenden 

Bevaras Statistikuttag ur ärendehanteringssystemet 
Artvise. 

Evolution Diarieakt 2021-05-25 
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3.2 Erbjuda kulturupplevelser och fritidsaktiviteter 
  
       
 3.2.5 Erbjuda kommunal kulturskola 
 Dokumentation  Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut KS 

 Kulturskolan – ansökningar Gallras vid inaktualitet Dvs. senast efter att eleven flyttat eller 
avslutat sin skolgång 

Extens Extens 2020-xx-xx 

       
 3.2.10 Behandla lotteriansökningar 
 Dokumentation rörande lotterier 

 
Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut KS 

 Lotterier – ansökan och tillståndsbeslut Bevaras Avser av kommunen beviljad eller avslagen 
ansökan från föreningar om att få sälja lotter 
(beslut skrivs på ansökningsblanketten).   

Evolution Diarieakt 2021-05-25 

 Redovisning till Spelinspektionen Bevaras Kommunen redovisar till Spelinspektionen    
1 gång/år. 

Evolution Diarieakt 2021-05-25 

 Sammanställning av lotteriregistrering 
(underlag till redovisning) 

Gallras vid inaktualitet 
 

Kundcenters underlag för redovisning till 
Spelinspektionen, förteckning i Excel-fil över 
föreningar som beviljats lotteriregistrering. 

Nej G-mapp 2021-05-25 

 Övriga lotterihandlingar Gallras efter 5 år  T.ex. utbetalningsunderlag, föreningars 
verksamhetsberättelser och protokoll, 
föreningarnas lotteriredovisningar. 

Nej I pärm hos 
Kundcenter 

2021-05-25 

       
 
 
 

3.6 Behandla frågor ang. socialt & ekonomiskt bistånd eller andra stödinsatser 
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 3.6.1 Behandla frågor & ärenden med IFO-anknytning (ej personakt) 
 Dokumentation rörande IFO-relaterade 

frågor och ärenden 
Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut KS 

 Uppgifter i system för elektroniska 
underskrifter till Socialjour.se 

Gallras efter 30 dagar Dvs. uppgifter som läggs in systemet av 
användare i Tierps kommun 
(logguppgifter kan gallras med annan 
tidsfrist). 

Socialjour.se Socialjour.se 2021-05-25 

 Uppgifter rörande behovsinventering av 
kognitiva svårigheter  

Gallras vid inaktualitet Underlag gallras efter att samman-
ställning har gjorts. Sammanställningen 
ska inte innehålla personuppgifter.  

Nej IFO 
handläggare 

2021-05-25 

 Underlag för statistik rörande behov av 
hjälpinsatser från IFO 

Gallras vid inaktualitet Statistiken ska inte innehålla 
personuppgifter 

Nej På lämplig 
plats 

2021-05-25 

 
 
 

3.9 Erbjuda rådgivning i konsument-, budget- & skuldsaneringsfrågor 
  

Avser kommunens konsumentvägledning, (frivilligt åtagande) samt budget- och skuldrådgivning (krav enl. socialtjänstlagen) till privatpersoner. Konsumentverket 
ger råd och stöd till den kommunala budget- och skuldrådgivningen. Konsumentvägledning och budget- och skuldsaneringsfrågor ingår i enheten Kundcenter och 
service.   
 
Specifikt IT-stöd: Artvise, Boss 
 

       
 3.9.0  Utforma & ta del av styrande dokument för konsument-, budget- & skuldsaneringsfrågor 
 Styrdokument med beröring på 

konsument-, budget-, och 
skuldsanering 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut KS 

 Författningar för området, t.ex: 
-Konsumentköplag (1990:932) 
-Skuldsaneringslag (2016:675) 
-Socialtjänstlag (2001:453) 

Gallras vid inaktualitet  Nej På lämplig 
plats 

2021-05-25 

 Kommuninterna styrdokument på 
central nivå (t.ex. riktlinjer, policys) 

Bevaras Beslutande nivå tillser att diarieföring sker. Diarieförs i 
Evolution 

Diarieakt 2021-05-25 
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 Kommuninterna styrdokument på lokal 
nivå (t.ex. rutiner) 

Bevaras Registreras i ledningssystem, 
verksamhetssystem eller diariet i Evolution, 
och förvaras på lämplig plats. 
 
Beslutande nivå tillser att registrering sker. 

Ja Evolution,  
verksamhets-
eller 
lednings-
system 

2021-05-25 

 Konsumentverkets vägledningar Gallras vid inaktualitet  Nej På lämplig 
plats 

2021-05-25 

       
 3.9.1  Behandla allmänna eller övergripande frågor ang. konsument-, budget- & skuldsaneringsfrågor 
 Styrdokument med beröring på 

konsument-, budget-, och 
skuldsanering 

Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut KS 

 - - - - - - 
 3.9.2 Erbjuda konsument-, budget-, & skuldrådgivning 
 Dokumentation rörande konsument-, 

budget- och skuldrådgivning 
Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut KS 

 Handlingar i konsumentrådgivnings-
ärenden 

Gallras efter 5 år 
 

Kommuninvånare kontaktar konsument-
vägledare i konsumentfrågor.  
 
Dokumentationen består av uppgifter i ärendet 
i systemet Artvise, samt skannade fakturor, 
kvitton, avtal, och avtalsvilkor som kunden 
visar upp.   

Artvise Artvise 2021-05-25 
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 Handlingar i budget- och skuld-
rådgivningsärenden 

Gallras efter 5 år Personakten gallras i sin helhet efter 5 år i 
enlighet med socialtjänstlagen. Klientens 
ekonomiska underlag (t.ex. fakturor, 
kontoutdrag) kan dock vid behov gallras efter 
2 år.     
 
Dokumentationen består av uppgifter i ärendet 
i systemet Boss (tillhandahålls av Konsument-
verket) och handlingar som rör kundens 
personliga ekonomiska förhållanden, t.ex. 
fakturor, kontoutdrag, handlingar till och från 
myndigheter (kronofogden, försäkringskassan, 
pensionsmyndigheten, domstolar etc.).  

Boss Boss, arkiv-
skåp hos 
handläggare, 
e-post 
 

2021-05-25 

 Statistik – månadsstatistik budget- och 
skuldrådgivning    

Gallras vid inaktualitet Statistik över totalt antal besök och kunder 
fördelat på typ av ärenden inom budget- och 
skuldrådgivning under en månad.  
 

Nej G-katalog  2021-05-25 

 Statistik – årsstatistik över budget- och 
skuldrådgivningsärenden  

Bevaras Statistik över totalt antal besök och kunder. 
Namn förekommer ej. 

Evolution Diarieakt 2021-05-25 

 Statistik – årsstatistik för 
konsumentärenden 

Bevaras    2021-05-25 

 Statistik - underlag till statistik  Gallras vid inaktualitet Gallras under förutsättning att 
sammanställning bevaras. 

Nej  2021-05-25 

       
 
 
 

Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 
 Avser hantering av handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse, och som kan förekomma i samtliga processer i verksamheter under Tierps kommunstyrelse. 

 
     
 Hantera handlingar som genom sitt innehåll eller sin funktion är av tillfällig eller ringa betydelse 
 Dokumentation som är av tillfällig eller ringa 

betydelse genom sitt innehåll eller sin funktion 
Bevara/Gallra Kommentar Beslut KS 
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 Anvisningar, regler, rutiner o. dyl. av endast 
kortvarig betydelse  

Gallras vid inaktualitet Avser t.ex. anvisning för bokning av lokal, arbetsplats eller 
tjänstecykel. 

2021-05-25 

 Deltagarlistor o. dyl. av endast kortvarig betydelse  Gallras vid inaktualitet  2021-05-25 

 E-postmeddelande från diariesystemet om tilldelat 
ansvar för ärende 

Gallras vid inaktualitet  2021-05-25 

 Tidigare anställdas kvarlämnade handlingar  Gallras vid inaktualitet Avser kvarlämnade handlingar, papper eller elektroniskt (t.ex. i 
personliga eller delade filkataloger). 
 
Gallras vid inaktualitet under förutsättning att de saknar 
betydelse för verksamheten och inte tillför information till 
ärende. 

2021-05-25 

     

 Hantera handlingar som är av tillfällig betydelse genom att informationsinnehållet förts över till nya informationsbärare, eller på annat sätt ersatts      
av nya handlingar 

 Dokumentation som är av tillfällig eller ringa 
betydelse för att innehållet förts över till nya 
informationsbärare, eller på annat sätt ersatts av nya 
handlingar 

Bevara/Gallra Kommentar Beslut KS 

 Handlingar som inkommit i form av CD, DVD, 
eller USB 

Se kommentar Originalhandlingen (dvs, mediet med innehåll) gallras vid 
inaktualitet under förutsättning att informationsinnehållet 
skrivits ut på papper eller kopierats till verksamhetssystem eller 
annan digital förvaring för den fortsatta hanteringen. 
 
Originalfilens namn kan vid behov ändras när den förs över.  

2021-05-25 

 E-postmeddelanden - vars innehåll förts över till 
verksamhetssystem för fortsatt hantering där 

Gallras vid inaktualitet Avser e-post med ev. bilagor. 2021-05-25- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-05-11  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-05-11  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

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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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-04-27 KS 2021/475
  

   
  
    

 
 
Avtalssamverkan gällande juridik och upphandling 
 
Förslag till 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 

 
I tjänsten  
 
Randi Graungaard  
Kommundirektör  
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1 (3) 

Datum         

 

- 

     

Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr 
www.heby.se 366-5114 212000-2049 Heby kommun 

744 88 Heby 
Tingsgatan 11 0224-360 00 0224-301 94 

information@heby.se 

  

 
 
Avtalssamverkan gällande Juridik och Upphandling, Tierps 
kommun och Heby Kommun 
Detta avtal reglerar av parterna överenskommen samverkan inom upphandling 
och juridik. Avtalet är upprättat med stöd av 9 kap. 37 § kommunallagen 
(2017:725). 
Kommunernas övergripande och yttersta ansvar för verksamheterna som 
samverkan avser enligt kommunallagen och socialtjänstlagen kan inte överlåtas, 
och har inte genom detta avtal överlåtits. 
 
§ 1 Parter 
Detta avtal upprättas mellan Heby kommun, Vård- och omsorgsnämnden, 
Kommunstyrelsen och Tierps kommun, Kommunstyrelsen.  
§ 2 Syfte 
Syftet med samverkan är att långsiktigt säkerställa kontinuitet, 
kompetensförsörjning, rättssäkerhet och god kvalitet inom juridiskt stöd och 
upphandling. Båda parter uttalar att samverkan i denna form är ett bra sätt för att 
minska sårbarheten samt för att utveckla och stärka juridik och upphandling till 
gagn för kommunernas medlemmar. 
 
§ 3 Kommunernas gemensamma åtaganden 
Vardera av kommunerna åtar sig att säkerställa att antalet anställda motsvarar 
det behov som finns i respektive kommun avseende upphandling. Ingen 
ersättning för personalkostnader utgår mellan kommunerna. 
 
Tierps kommun åtar sig att ha en juristresurs avsatt till Vård och 
omsorgsförvaltningen i Heby motsvarande 20 % av en helårsanställning. Heby 
kommun ersätter Tierps kommun motsvarande faktisk lönekostnad. 
 
Inom ramen för detta avtal ska samverkan ske mellan kommunernas jurister och 
upphandlare i ärenden som kräver mer än en handläggare, vid arbetsanhopningar 
och i övrigt där handläggarna bedömer det som lämpligt. 
 
Varje kommun ska säkerställa att handläggare från den andra kommunen har 
tillgång till kommunens verksamhetssystem, kontor och annat som kan vara 
behövligt för arbetets utförande. 
 
Varje kommun är fullt ut ansvarig för ärenden som härrör i den egna kommunen 
oavsett vilken kommuns handläggare som handlägger ärendet. 
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Datum  
  

2 (3) 

 

Följande omfattas  av avtalssamverkan; 
 Upphandlingsärenden 
 Juridisk rådgivning 
 Agera ombud för respektive kommun avseende domstolsförhandlingar 
 Tierps kommun ska bistå med 20 % av en helårsanställning avseende 

juridiskt stöd till Vård- och omsorgsförvaltningen i Heby samt att vara 
juridiskt ombud i ärenden enligt LVU och LVM 

 
§ 4 Personuppgifter 
Parterna är genom detta avtal att se som gemensamt personuppgiftsansvariga för 
de personuppgifter som behandlas inom ramen för samverkansavtalet. Detta 
innebär att den part som registrerar personuppgifter även är ansvarig att 
informera den registrerade om hur personuppgiftsbehandlingen ska ske, i enighet 
med Dataskyddsförordningen Artikel 13 och Artikel 14.  
Om den registrerade begär ut sina personuppgifter från endera part ska den 
andra parten på begäran från den första parten medverka till att sammanställa 
samtliga personuppgifter om den registrerade som finns hos den andra parten.  
Vardera part är ansvarig för sin egen personuppgiftsbehandling. Vardera part åtar 
sig informera motparten vid faktiska och eventuella personuppgiftsincidenter. 
 
§ 5 Avtalstid och uppsägningsvillkor 
Avtalet gäller från och med 2021-03-15 och löper tillsvidare med en månads 
uppsägningstid. Uppsägning ska ske skriftligen till avtalsansvarig och delges den 
andre parten. Beslut om uppsägning ska fattas av vård- och omsorgsnämnden 
eller Kommunstyrelsen i respektive kommun. 
 
Om parterna inte efter skriftligt påpekande vidtar åtgärder för att uppfylla sina 
åtaganden och bristerna är av väsentlig art kan avtalet sägas upp med omedelbar 
verkan. 
 
§ 6 Uppföljning och samverkan 
Parterna har rätt att kontrollera och följa upp verksamheten. Båda parter är 
skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av verksamheten. Varje 
kommun tar emot och utreder eventuella klagomål mot verksamheten inom sitt 
geografiska ansvarsområde. 
Årlig verksamhetsberättelse och ekonomisk bokslutsrapport ska upprättas och 
redovisas till respektive kommun. 
 
Samverkansmöten mellan behöriga företrädare för respektive nämnd hos varje 
kommun ska genomföras minst två gånger per år. Dessa möten ska 
protokollföras. 
 
§ 7 Ändringar och tillägg 
Tillägg och ändringar av detta avtal ska ske skriftligen för att vara gällande och 
undertecknas av behöriga företrädare för respektive part. Ändringar och tillägg 
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Datum  
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ska för att vara gällande godkännas av det politiska organ som för respektive part 
slutligt godkänt detta avtal. 
 
§ 8 Omförhandling 
Respektive part har rätt att påkalla omförhandling av detta avtal om det inträffar 
omständigheter som väsentligen förändrar förutsättningarna för parternas 
möjlighet att fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal eller omständigheter som 
väsentligen ändrar de grundläggande förutsättningarna för avtalet. 
Omförhandling ska påkallas skriftligen av den part som önskar inleda förhandling. 
Omförhandling sker inom ramen för och på det sätt som tidigare föreskrivits om 
samverkansmöten. 
 
§ 9 Befrielsegrunder (force majeure) 
Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras på grund av force majeure-
händelse för längre tid än en (1) månad äger vardera parten utan 
ersättningsskyldighet möjlighet att skriftligen häva avtalet. Det åligger part som 
önskar åberopa force majeure till befrielse från åtagna förpliktelser att utan 
dröjsmål skriftligen underrätta motparten härom. Motsvarande ska gälla när 
omständighet som part åberopat till befrielse från åtagna förpliktelser upphör. 
 
§ 10 Utväxling av avtal 
Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har varsitt. 
 
§ 11 Tidigare avtal 
I och med detta avtals ingående upphävs tidigare avtal ingånget mellan 
kommunerna gällande familjerätt. 
 
 
 
Tierp 2021-04-  Heby 2021-04- 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….. …………………………………………………….. 
    
Tierps kommun    Heby kommun 
 
 

56



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-05-11  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 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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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-05-11  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

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 

58



1 (2) 

 

   

Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-05-03 KS 2021/482
  

  
   
  
    

 
 
Riktlinje för prioriteringar vid livsmedelsupphandlingar 
 
Förslag till 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.  
 
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. 
 
Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Riktlinjer för livsmedelsupphandling 
 
Beslutet skickas till  

 Kommun och upphandlingsjurist  
 Kostchef 
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I tjänsten  
 
Ulf Sandell 
Upphandlingschef 
Upphandling
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Inledning 
Livsmedel är grundläggande för att en kommun ska kunna bedriva 
förskoleverksamhet, skola, omsorgsboenden, äldreomsorg och serviceverksamheter. 
För att kunna erbjuda måltider måste kommunen upphandla livsmedel i enlighet 
med Europaparlamentet och Rådets direktiv 2014/24/EU och lag (2016:1145) om 
offentlig upphandling, LOU. 

Bakgrund 
Tierps kommun upphandlar livsmedel för ungefär 16 500 000 kr per år. Allt 
livsmedel måste upphandlas enligt LOU och svensk livsmedelslagstiftning. 
Kommunen styr över vilka krav som ska ställas i upphandlingen utifrån 
kommunens prioriteringar. Vid kravställandet måste de grundläggande principerna 
om öppenhet, transparens, icke-diskriminering, proportionalitet och ömsesidigt 
erkännande beaktas. Det innebär att en kommun inte kan ställa krav på att en 
produkt ska vara producerad på en viss plats, vara av en viss nationalitet eller att 
inte godta ett annat lands likvärdiga certifiering. 
 
Det innebär att en upphandlande myndighet inte kan ställa krav på ett visst land 
eller en viss certifiering, utan kraven måste ställas utifrån den kvalitet som 
myndigheten önskar. Det är således viktigt att prioritera och klargöra vilka 
egenskaper och krav på livsmedel som är viktiga i Tierps kommun, vilka värden 
som bör prioriteras vid livsmedelsupphandlingar och som är förenliga med 
unionsrätten. 
 
I den Regionala utvecklingsstrategin, Uppsala län, RUS, har regionen tagit på sig att 
säkra en långsiktig livsmedelsförsörjning. Det innebär att offentliga aktörer måste 
vara delaktiga i att behålla den gröna näringen inom regionen. Tierps kommun 
tillämpar de nuvarande RUS-målen1 och vill göra det möjligt för lokala 
livsmedelsproducenter att vara med och lämna anbud på kommunens 
livsmedelsupphandlingar. 

Syfte 
Syftet med denna riktlinje 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 att bli våra leverantörer. 

Omfattning 
Riktlinjen omfattar prioriteringar inom livsmedelsupphandling. Ordinerad 
specialkost kan upphandlas trots att samtliga produkter inte uppfyller Tierps 
kommuns prioriteringar vid livsmedelsupphandling. Kostverksamheten har egna 
riktlinjer som ska samordnas med dessa riktlinjer. 

 
1 Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka 20 procent fram till år 2030. 
Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska under samma period öka med minst 200 procent. 
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Strategi vid livsmedelsupphandlingar 
Tierps kommun ska säkerställa att det finns leverantörer som kan tillgodose 
kommunens behov av varierad, hållbar, säker och hälsosam kost. Det finns ett fåtal 
stora grossister i Sverige idag som kan uppfylla detta genom att vara leverantörer 
genom ett ramavtal. Utifrån kommunens behov och organisation bör ett ramavtal 
som tillgodoser kommunens basbehov upphandlas minst vart fjärde år där 
kommunen inte förbinder sig på volymer och där man avtalar om möjligheten att 
göra avsteg för vissa avtalsgrupper under avtalsperioden för att främja 
lokalproducerade och säsongsbetonade produkter. 
 
Kommunen vill främja producenter på regional nivå i enlighet med RUS-målen. För 
att möjliggöra detta bör man konkurrensutsätta vissa produkter utifrån 
säsongsproduktion, lokal produktion eller andra egenskaper som ger ett mervärde 
för kommunen. Detta skulle vara möjligt genom att inrätta ett dynamiskt 
inköpssystem där leverantörer kan kvalificera sig för att sedan svara på 
offertförfrågningar löpande. Dessa kan avse t ex mindre partier av vissa typer 
livsmedel för en anpassad säsongsmeny utformad för mindre klimatpåverkan, eller 
en meny i skolan som betonar lokala råvaror. Upphandlingsform ska alltid aktivt 
väljas för att arbeta aktivt med lokala, regionala och globala målsättningar samt 
tillgodose kommunens basala behov 

Djurskyddskrav 
Tierps kommun ska alltid ställa höga djurskyddskrav med miniminivå som svensk 
djurskyddslagstiftning. Det innebär att produkter med animaliskt innehåll 
överstigande 1 % måste ha ingredienser från djurproduktion som uppfyller dessa 
krav. De krav som ska ställas är specificerade utifrån djurens välfärd och att vi som 
beställare ska följa upp att de produkter som offereras uppfyller dessa krav. Detta 
gäller både produkter som avropas från ett basramavtal eller vid mindre 
konkurrensutsättningar.  

Miljö och sociala krav 
Tierps kommun ska alltid ställa höga miljökrav utifrån transporter, 
produktionsmetoder och val av råvara, med miniminivå som svensk 
miljölagstiftning. Fossilfria drivmedel, korta transportkedjor och val av produkter 
som produceras utan stor klimatpåverkan bör prioriteras. 
 
Produktionsmetoden ska vara sådan att miljö- och klimatpåverkan minimeras, till 
exempel att närmiljön inte påverkas negativt. Arbetsförhållandena ska också vara 
goda och uppfylla ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, 
diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt , FN:s barnkonvention 
samt den arbetsmiljölagstiftning samt arbetsrätt som gäller i tillverkningslandet. 

Ekologiska livsmedel  
Tierps kommuns mål för konsumtionen av ekologiska livsmedel i Tierps kommun 
är 50 % till 2020 och 60 % till 2030. Även ekologiska livsmedel ska uppfylla den 
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mininivå som gäller för övriga livsmedel, och minst vara i nivå med svensk 
djurskydds- och miljölagstiftning. 

Samhällsskydd och säkerhet 
För att säkerställa att livsmedelsbehovet täcks behövs lokal livsmedelsproduktion. 
Tierps kommuns upphandlingar av livsmedel ska alltid ha perspektivet att Tierps 
kommun ska kunna försörja sina brukare och elever i kristider. 

Definitioner 
Begrepp Definition 
Ramavtal Ett avtal som ingås mellan en eller flera 

upphandlande myndigheter och en eller 
flera leverantörer i syfte att fastställa 
villkoren i kontrakt som senare ska 
tilldelas under en given tidsperiod 

Avrop Beställning 
Dynamiskt inköpssystem Leverantörer ansöker om kvalificering i 

systemet. Anbudsförfrågningar skickas 
ut successivt under systemets 
giltighetstid. Ansökningar om att bli 
kvalificerad för göras löpande under 
hela systemets giltighetstid. 
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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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Dokumentnamn 
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2021-05-03 KS 2021/485
  

  
    
    

 
 
Sommarpresent 2021 
 
Förslag till 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. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
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Beslutet skickas till  

 Ekonomienheten 
 Ekonomichefen 
 Kommundirektören 
 Verksamhetschef Medborgarservice 

 
 
 
I tjänsten  
 
Randi Graungaard 
Kommundirektör 
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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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Plan för uppföljning gällande arbetsmiljöverkets granskning av 
kommunens systematiska arbetsmiljöarbete 
 
Förslag till beslut 
Förhandlingsdelegationen 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  
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-23 säkerställa att de av 
förhandlingsdelegationen föreslagna åtgärderna genomförs, samt att en plan 
för uppföljning presenteras för kommunstyrelsen vid sammanträdet den 25 
maj 2021. 
 
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. 
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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 

 
 
I tjänsten  
 
Randi Graungaard  Eva Berggård Nygren  
Kommundirektör  HR-chef 
 

73



 __________________________________________________________________________________________________________________ 
Eva Berggård Nygren  Vx 0293-21 80 00 eva.berggardnygren@tierp.se 
HR-chef  www.tierp.se 
815 80 Tierps kommun  Besöksadress: Centralgatan 7, Tierp

2021-05-18 
 
 
 

  
 

Plan för uppföljning gällande arbetsmiljöverkets 
granskning av kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete  
 
Nedan redovisas de åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa att 
de brister som framkommit i arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande 
åtgärdas. 
 
1. En tydlig handlingsplan/ rutin kommer att tas fram för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Den ska bl.a. innehålla följande: 
 att rutin för fördelning av arbetsmiljöuppgifter som ska vara känd 

bland chefer och medarbetare 
 att det finns en skriftlig fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifterna 
 att det säkerställs att tillbudsanmälningarna sker 
 att kända arbetsmiljörisker undersöks, riskbedöms, åtgärdas och 

följas upp 
 att det säkerställs att arbetsmiljörisker inom organisatorisk och social 

arbetsmiljö undersöks, åtgärdas och följs upp 
Rutinen ska vara klar och redovisas till förhandlingsdelegationen den 5 maj 
2021.  

 
2. En rutin för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska tas 

fram. Rutinen ska ange hur uppföljningen ska gå till, när den ska göras, vem 
som ansvarar för att den görs och vilka som ska medverka, den ska 
säkerställa: 

 att arbetstagare och skyddsombud getts möjlighet att medverka i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 

 att fördelning av uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till 
chefer, arbetsledare och andra arbetstagare i verksamheten är gjorts 

 att de som tilldelats uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
har tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för 
uppgifterna 

 att arbetstagarna har tillräckliga kunskaper om riskerna i arbetet så att 
de kan utföra arbetet säkert 

 att regelbundna undersökningar och riskbedömningar av arbetsmiljön 
gjorts 

 att riskbedömningar gjorts inför förändringar i verksamheten 
 att utredningar av ohälsa, olycksfall och tillbud som inträffar i 

verksamheten gjorts 
 att åtgärder vidtagits och handlingsplaner skrivits när åtgärder inte 

görs omedelbart 
 att kontroller gjorts och att åtgärderna fått avsedd effekt 
 att en årlig uppföljning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet 

fungerat gjorts 

74



 __________________________________________________________________________________________________________________ 
Eva Berggård Nygren  Vx 0293-21 80 00 eva.berggardnygren@tierp.se 
HR-chef  www.tierp.se 
815 80 Tierps kommun  Besöksadress: Centralgatan 7, Tierp

 att företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån 
behov anlitats 

Rutinen ska vara klar och redovisas till förhandlingsdelegationen den 5 maj.  
  

3. En uppföljning av hur arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet har 
fungerat i kommunen ska göras som säkerställer följande: 

 att skyddsombud och arbetstagare deltagit i systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

 att det gjorts en fördelning av uppgifter i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet till chefer, arbetsledare och andra arbetstagare i 
verksamheten 

 att de som tilldelats uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
har tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för 
uppgifterna 

 att arbetstagarna har tillräckliga kunskaper om riskerna i arbetet och 
hur de ska kunna utföra arbetet 

 att det gjorts regelbundna undersökningar och riskbedömningar av 
arbetsmiljön 

 att det gjorts riskbedömningar inför förändringar i verksamheten 
 att det gjorts utredningar av ohälsa, olycksfall och tillbud som 

inträffar i verksamheten 
 att det vidtagits åtgärder och skrivits handlingsplaner när åtgärder 

inte görs omedelbart 
 att det gjorts kontroll av att genomförda åtgärder fått avsedd effekt 
 att det gjorts en årlig uppföljning av hur det systematiska 

arbetsmiljöarbetet fungerat 
 att företagshälsovården eller motsvarande sakkunnig hjälp anlitas vid 

behov. 
Uppföljning av arbetsmiljöarbetet ska redovisas till förhandlingsdelegationen den 
11 november 2021. 
 
 

 Eva Berggård Nygren 
 HR-chef
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Rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
 

Dokumentets giltighet och beslut 
Dokumentnamn: Rutin för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet 
Gäller för: Tierps kommuns 

verksamheter 
Gäller fr o m: 2021-05-01 
Gäller t o m: 2024-05-01 
Fastställd av: Kommundirektör 
Fastställd: Klicka här för att ange text. 
Dokument-ID: Klicka här för att ange text. 

Dokumentansvar och handläggning 
Dokumentansvarig: HR chef 
Handläggare: Eva Berggård Nygren 
Dokumenthistorik 
Reviderad senast: Klicka här för att ange text. 
Version: Klicka här för att ange text. 
Hänvisning: Klicka här för att ange text. 
Ersätter: Klicka här för att ange text. 

 
Bakgrund 
I arbetsmiljölagen samt i arbetsmiljöverkets föreskrift AFS Systematiskt 
arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 finns arbetsgivarens skyldighet att bedriva ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete beskrivet. Denna rutin ska underlätta arbetet med att 
leva upp till dessa krav.  
 
Syfte 
Syftet med rutinen är att säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet uppfyller 
de krav som anges i Arbetsmiljölagen samt i arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 
Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 
 
Omfattning 
Rutinen gäller Tierps kommuns samtliga verksamheter.  
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet   
För att sköta vårt arbetsmiljöarbete ska vi undersöka arbetsmiljön, bedöma och 
åtgärda riskerna samt skriva handlingsplaner och kontrollera att åtgärderna 
fungerat. Vi ska upprätta rutiner för arbetsmiljöarbetet och fördela uppgifterna samt 
tillse att de som fått arbetsmiljöuppgifter har tillräcklig kunskap för uppgiften. I 
arbetsmiljöpolicy finns målen för arbetsmiljön beskriven. Detta kallas systematiskt 
arbetsmiljöarbete och förkortas SAM och kan åskådliggöras i följande modell.   
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Regler om det systematiska arbetsmiljöarbetet finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift 
Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Arbetet med det systematiska arbetet 
ska ske i samverkan med skyddsombud. Vi är skyldiga att årligen följa upp vårt 
systematiska arbetsmiljöarbete.  
 
Samverkan 
Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljöarbetet men för att det ska bli 
meningsfullt och effektivt måste vi samverka med våra medarbetare och 
skyddsombud så att fler hjälps åt att upptäcka de risker som kan finnas i 
arbetsmiljön. Det finns en mängd olika forum för att jobba med arbetsmiljöfrågor, 
exempelvis på arbetsplatsmöten och medarbetarsamtalet.  
 
Våra samverkansgrupper är skyddskommittéer och vid dessa ska skyddsombud 
finnas med. Arbetsmiljöfrågorna ska vara en stående punkt på dagordningen. 
 
Arbetsmiljöpolicy 
Tierps kommun har en arbetsmiljöpolicy vars mål vi ska leva upp till och göra känd 
i organisationen. Målen ska följas upp en gång per år via en medarbetarenkät. Ett 
handledarmaterial finns som ska användas på arbetsplatsträffar en gång per år. 
 
Policy för lika rättigheter och möjligheter  
Tierps kommun har en policy för lika rättigheter och möjligheter vars intentioner vi 
ska leva upp till. Intentionerna i policyn ska följas upp en gång per år via en 
medarbetarenkät. Ett handledarmaterial finns som ska användas på arbetsplatsträffar 
en gång per år.  
 
Årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
 

 

• Undersök 
arbetsmiljön

• Bedöm riskerna
• Åtgärda riskerna
• Skriv en 

handlingsplan
• Kontrollera att 

åtgärderna fungerat

Januari

Februari

Mars

April

Maj

JuniJuli

Augusti

September

Oktober

November

December

STAMINA 1

Skyddsrond

STAMINA 3
Kontroll av skriftliga 
instruktioner

Nivåbedömningssamtal

STAMINA 2Kontroll och information av 
uppgiftsfördelning

Genomgång av tillbud och 
arbetsskador 
Handlingsplan

Årlig uppföljning SAM

Medarbetarsamtal
Genomgång av Arbetsmiljöpolicy och Policy för 
lika rättigheter och möjligheter på APT

Lagstadgade 
undersökningar

Systematiskt arbetsmiljöarbete

STAMINA 4

Medarbetarenkät uppföljning av 
Arbetsmiljöpolicy och Policy för lika 
rättigheter och möjligheter 
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Rutin för fördelning av arbetsmiljöuppgifter  
Uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fördelas på ett sådant sätt att 
en eller flera chefer, eller medarbetare, får i uppgift att verka för att risker i arbetet 
förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Uppgifterna ska fördelas 
skriftligt. En mall för uppgiftsfördelning finns som bilaga.  
 
Dessa personer behöver tillräckliga kunskaper för uppdraget och ska ges de 
befogenheter och resurser som krävs för dessa uppgifter. Kunskaperna bör bland 
annat omfatta regler och bestämmelser, kunskaper om risker utifrån skilda 
förhållanden samt åtgärdsmetodik för att förebygga ohälsa och olycksfall. Den 
grundläggande arbetsmiljöutbildningen finns tillgänglig på Insidan och är 
obligatorisk för chefer. Om kunskaper, befogenheter eller resurser för att utföra 
arbetsmiljöuppgifter saknas kan de returneras till närmaste överordnad. En mall för 
returnering av arbetsmiljöuppgift finns som bilaga. 
 
Medarbetarnas kunskaper om risker i arbetet 
För att medarbetarna ska kunna arbeta säkert utan risk för ohälsa eller olycksfall är 
det nödvändigt att de har kunskaper om arbetsmiljö och riskerna i arbetet. När 
riskerna i arbetet är allvarliga ska det finnas skriftliga instruktioner för arbetet. Det 
är viktigt att kunskaperna hålls aktuella och kompletteras vid förändringar i 
verksamheten. För att även nyanställda medarbetare och personer som varit borta 
från arbetet en tid ska kunna arbeta säkert bör introduktioner inom dessa områden 
ske så tidigt som möjligt. På arbetsmiljöverkets hemsida kan du finna information 
om vilka föreskrifter som gäller för respektive arbetsplats. 
 
Riskbedömningar inför förändringar  
När ändringar i verksamheten planeras ska en bedömning göras om ändringarna 
medför risker för ohälsa och olycksfall som behöver åtgärdas. Riskbedömningen 
ska dokumenteras skriftligt och för identifierade risker ska en bedömning göras om 
de är allvarliga eller inte. En mall för handlingsplan för riskbedömning finns i 
chefshandboken.  
 
Riskbedömningen ska behandlas i samverkan. Det är viktigt att handlingsplanen 
följs upp. När uppföljning ska ske ska anges. 
 
Utredningar av olycksfall och tillbud 
Om någon medarbetare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något 
allvarligt tillbud inträffar i arbetet, ska orsakerna utredas så att risker för ohälsa och 
olycksfall kan förebyggas i fortsättningen.  
 
Alla tillbud och olycksfall ska anmälas i KIA. Tillbud och olycksfall som inträffat 
ska tas upp i samverkansgruppen.  
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Handlingsplan 
Åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet ska 
genomföras omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt. Åtgärder som inte 
genomförs omedelbart ska föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen ska anges 
när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. 
En mall för handlingsplan för riskbedömning finns i chefshandboken. 
 
 
Årlig uppföljning 
Vi ska göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet varje år. Syftet är 
att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Om det inte fungerat bra ska det förbättras.  
En mall för årlig uppföljning finns i chefshandboken. 
 
Uppföljningen ska göras i samverkansgruppen av arbetsgivare och skyddsombud. 
HR är behjälplig då uppföljningen görs på verksamhetsnivån och en 
sammanställning på aggregerad nivå görs för att redovisas till kommunstyrelsen. 
En mall för årlig uppföljning med handlingsplan finns i chefshandboken. 
 
Målen i arbetsmiljöpolicyn och intentionerna i policy för lika rättigheter och 
möjligheter ska följas upp av HR en gång per år via en medarbetarenkät.  Ett 
handledarmaterial är framtaget av HR och ska tas upp på alla arbetsplatsträffar en 
gång per år. 
 
Företagshälsovård eller motsvarande sakkunskap 
När kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker till för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ska företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån 
anlitas. HR bör rådfrågas då det finns behov av extern hjälp.  
 
Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska undersökas, 
åtgärdas och följas upp 
Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön följs fortlöpande upp på flera olika 
sätt, vid medarbetarsamtal, nivåbedömningssamtal, arbetsplatsmöten, 
samverkansgruppsmöten och vid riskbedömningar vid förändringar. STAMINA 
som finns beskriven nedan bygger på föreskriften Organisatorisk och social 
arbetsmiljö AFS 2015:4 
 
Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar villkor och förutsättningar för arbetet 
som inkluderar:  

 ledning och styrning 
 kommunikation 
 delaktighet och handlingsutrymme 
 fördelning av arbetsuppgifter 
 krav, resurser och ansvar 
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Den sociala arbetsmiljön handlar om villkor och förutsättningar för arbetet som 
inkluderar: 

 socialt samspel 
 samarbete 
 socialt stöd från chefer och kollegor. 

 
Arbetsgivaren ska se till att: 

 Chefer har de kunskaper som behövs för att förebygga och kunna hantera 
ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. 

 Sätta upp mål för en god organisatorisk och social arbetsmiljö, som syftar 
till att främja hälsa och öka vår förmåga att motverka ohälsa – dokumentera 
dessa mål skriftligt. Målen ska vara förenliga med arbetsmiljöpolicyn. 

 De arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas medarbetarna inte ger 
upphov till ohälsosam arbetsbelastning. 

 Våra medarbetare känner till förutsättningarna för sina jobb. 
 Motverka att starkt psykiskt påfrestande arbetsuppgifter och 

arbetssituationer leder till ohälsa. 
 Förebygga att arbetstidens förläggning leder till ohälsa. 
 Klargöra att vi som arbetsgivare inte accepterar kränkande särbehandling i 

vår verksamhet. 
 Motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande 

särbehandling. 
 

”Rutin för hantering av diskriminering, trakasserier, sexuella  och kränkande 
särbehandling” tydliggör vad diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och 
kränkande särbehandling innebär. Rutinen anger även vad chef, den som blir utsatt 
och medarbetare har för ansvar och möjligheter då detta inträffar. Den anger också 
hur man ska agera. 

 
STAMINA 
STAMINA kan utläsas som ”Strukturerat Tidseffektivt Arbetssätt och Metoder för 
INkluderande Arbetsliv”. Det är ett forsknings- och utvecklingsprojektet som leds 
av professor Magnus Svartengren, Uppsala universitet, i samarbete med HRI-
Institute som levererar STAMINA-modellen.  
HRI är ett HR-verktyg som stärker organisationens stöd för ledarskapet i 
systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetsutveckling. STAMINA är en 
självgående ”prenumererad” tjänst till alla chefer. Via en länk, tre eller fyra gånger 
per år, skickar chefen ut frågan: ”Vad kännetecknar din arbetssituation just nu?”. 
Varje person svarar med egna ord och förklarar själv ordens betydelse och 
innebörd. Svaren blir en unik pusselbit som visar hens upplevelse av 
arbetssituationen och läggs ihop till gruppens gemensamma verklighetsbild. Svaren 
som ges utmynnar i ett s.k. HR-index. Varje individ finns någonstans i kartan som 
åskådliggörs genom bilden nedan: 
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Resultatet sammanställs sedan för hela gruppen enligt nedan: 

 
Gruppen arbetar därefter med var de lägger sin arbetstid vilket resulterar i en eller 
flera handlingsplaner som följs upp. Det gruppen själv inte kan påverka skrivs ner i 
ett s.k. ”Medskick” som skickas till närmast överordnad chef. 
Varje chef ska genomföra STAMINA tillsammans med sin arbetsgrupp fyra gånger 
per år. 
 
Ansvar 
Arbetsmiljöansvaret åligger kommunstyrelsen. Kommundirektören har tilldelats de 
övergripande arbetsmiljöuppgifterna. Uppgifterna ska skriftligen fördelas vidare i 
organisationen och vara känd bland chefer och medarbetare.  
 
Det åligger arbetsgivaren att se till att det säkerställs att tillbudsanmälningarna sker, 
att kända arbetsmiljörisker undersöks, riskbedöms, åtgärdas och följas upp samt att  
det säkerställs att arbetsmiljörisker inom organisatorisk och social arbetsmiljö 
undersöks, åtgärdas och följs upp 
 
Bilagor 
Mall för fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
Mall för handlingsplan för riskbedömning 
En mall för årlig uppföljning med handlingsplan. 
 
Referenser 
AFS Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 
Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 
Arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljöpolicy 
Tierps kommuns arbetsmiljöutbildning 
http://www.av.se 
http://www.prevent.se 
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     Bilaga 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter ska vara kända för medarbetare och skyddsombud. 

Följande arbetsmiljöuppgifter fördelas till 
Mottagare Mottagarens befattning 

            
Arbetsmiljöuppgifter 
Se bilaga 
Ovanstående arbetsuppgifter innebär också att arbetsmiljöansvaret delegeras 

 Ja  Nej 

A. Kunskaper och kompetens 
Mottagaren har erhållit relevant utbildning i arbetsmiljöfrågor 

 Ja  Nej, utbildning kommer att vara slutförd DATUM 

B. Befogenheter 
Mottagaren har givits relevanta befogenheter vad avser beslutanderätt och arbetsledning 

 Ja  Nej, mottagaren erhåller relevanta befogenheter senast från och med 
DATUM 

C. Resurser 
Mottagaren förfogar över relevanta resurser ekonomiska resurser för fullgörande av ansvaret 

 Ja  Nej, mottagaren förfogar över relevanta resurser senast från och med 
DATUM  

Uppgiftsfördelningen gäller från och med DATUM och tillsvidare, dock tidigast från och 
med att utbildning enligt A ovan har fullgjorts samt befogenheter och resurser enligt B 
respektive C ovan har tilldelats mottagaren. 

Mottagaren har erhållit information om innebörden av uppgiftsfördelningen och om 
möjligheten att returnera densamma. 

Underskrifter 
Ort och datum Ort och datum 
            
För arbetsgivaren För mottagaren 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 
            
 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter  
 

Ta fram rutiner för arbetsmiljöarbetet 

 Säkerställa efterlevnad av den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av 

82



RUTIN 

 
 

8 (9) 

 Genomföra undersökningar av den organisatoriska, sociala och fysiska  

arbetsmiljön 

 Genomföra riskbedömningar, vidta åtgärder och ta fram handlingsplaner 

 Säkerställa att vidtagna åtgärder har fått effekt 

 Genomföra riskbedömningar vid förändringar i verksamheten 

 Genomföra medarbetarsamtal/utvecklingssamtal 

 Utreda tillbud och olyckor 

 Samordna arbetsplatsträffar 

 Se till att kompetensbehov inom arbetsmiljöområdet tillgodoses 

 Introducera/informera ny personal/vikarier 

 Hjälpa medarbetarna att prioritera arbetsuppgifter 

 Genomföra årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 Rapportera allvarliga tillbud och olyckor till Arbetsmiljöverket 

 Ansvara för första hjälpen vid olycksfall samt krishantering och krisstöd 

 Anmäla arbetsskador i KIA 

 Ansvara för arbetsanpassning och rehabilitering 

 Följa upp sjukfrånvaro 

 Genomföra rehabiliteringsutredningar 

 Anpassa arbetet till enskilda arbetstagares förutsättningar 
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Returnering av arbetsmiljöuppgift 
Arbetsgivare/mottagare 
Arbetsgivare Avdelning 
            

 Namn mottagare Befattning mottagare 
            

      E-postadress Telefonnummer 
            

Arbetstagare 
Namn Personnummer 
            
Avdelning Befattning 
            

      E-postadress Telefonnummer 
            

       

Returnerad uppgift 
Följande uppgift/uppgifter returneras härmed:      . 

Skäl för returneringen 
Returneringen sker av följande skäl: 

☐ Arbetstagaren saknar rätt erfarenhet för att få arbetsmiljöuppgiften fördelad till sig 

☐ Arbetstagaren har inte erhållit utbildning i arbetsmiljöfrågor 

☐ Arbetstagaren har inte erhållit erforderliga personella och/eller ekonomiska resurser 

☐ Arbetstagaren har inte den självständiga ställning som krävs för att fatta egna beslut 
i arbetsmiljöfrågor 

 

 

Underskrifter 
Ort och datum Ort och datum 
            
Arbetstagarens underskrift Arbetsgivarens/mottagarens underskrift 
  
Namnförtydligande Namnförtydligande 
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Rutin för den årliga uppföljningen av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Dokumentets giltighet och beslut 
Dokumentnamn: Rutin för den årliga 

uppföljningen av det 
systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

Gäller för: Tierps kommuns 
verksamheter 

Gäller fr o m: 2021-05-01 
Gäller t o m: 2024-05-01 
Fastställd av: Kommundirektör 
Fastställd: 2021-05-01 
Dokument-ID: Klicka här för att ange text. 

Dokumentansvar och handläggning 
Dokumentansvarig: HR-chef 
Handläggare: Eva Berggård Nygren 
Dokumenthistorik 
Reviderad senast: Klicka här för att ange text. 
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Bakgrund 
 
I arbetsmiljölagen samt i arbetsmiljöverkets föreskrift AFS Systematiskt 
arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 finns arbetsgivarens skyldighet att bedriva ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete beskrivet. Arbetsgivaren skall varje år göra en 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerar skall det 
förbättras. Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt.  
 
Syfte 
 
Syftet med rutinen är att säkerställa att den årliga uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet uppfyller de krav som anges i arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 
Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1. Rutinerna ska se till att det finns ett 
arbetssätt i alla verksamheter för att upptäcka, dokumentera och förbättra det som 
inte fungerat bra.  
 
Omfattning 
 
Den årliga uppföljningen ska genomföras i kommuns samtliga verksamheter. Den 
ska sammanställas på aggregerad nivå för hela kommunen och redovisas för 
kommunstyrelsen.  
 

Arbetssätt 
 
På varje samverkansgruppsnivå ska en årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet göras. Uppföljningarna ska aggregeras till verksamhetsnivå och 
slutligen till övergripande kommunnivå. HR har en viktig konsultativ, 
sammanhållande och kontrollerade uppgift i detta arbete. Uppföljningen 
genomföras i november och december. 
 
Den årliga uppföljningen ska minst omfatta följande: 

 att arbetstagare och skyddsombud givits möjlighet att medverka i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 
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 att en fördelning av uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till 
chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare i verksamheten gjorts 

 att de som tilldelats uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet har 
tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för uppgifterna 

 att arbetstagarna har tillräckliga kunskaper om riskerna i arbetet så att de 
kan utföra arbetet säkert 

 att regelbundna undersökningar och riskbedömningar av arbetsmiljön gjorts 
 att riskbedömningar inför förändringar i verksamheten genomförts 
 att utredningar av ohälsa, olycksfall och tillbud som inträffar i verksamheten 

gjorts 
 
Dessutom ska följande säkerställas: 

 att åtgärder vidtagits och handlingsplaner skrivits när åtgärder inte gjorts 
omedelbart 

 att kontroller genomförs för att säkerställa att åtgärder fått avsedd effekt 
 att en årlig uppföljning har genomförts av hur det systematiska 

arbetsmiljöarbetet fungerat 
 att företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp anlitats vid behov 

 
 
Samverkansgrupper på verksamhetsnivå 
 
I samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud ska den årliga uppföljningen 
genomföras. Banketten för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 
fyllas i och en handlingsplan ska upprättas för det som behöver förbättras eller inte 
fungerat. 
 
Centrala samverkansgruppen, CSG 
 
I samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud ska den årliga uppföljningen på 
aggregerad nivå för hela kommunen genomföras. Uppföljningen ska utgå från de 
uppföljningarna som verksamheterna tagit fram.  
 
Förhandlingsdelegationen och kommunstyrelsen 
 
Den årliga uppföljningen av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete ska 
redovisas för förhandlingsdelegationen och till kommunstyrelsen. Uppföljningen 
ska innehålla en handlingsplan för hur det som inte fungerat bra ska förbättras. 
 
Ansvar 
 
Verksamhetschef har ansvar att säkerställa att den årliga uppföljningen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet görs i respektive verksamhet i samverkan med 
skyddsombud. Kommundirektören ansvarar för att säkerställa att den årliga 
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet görs för hela kommunen i 
samverkan med den centrala samverkansgruppen och att den redovisas för 
förhandlingsdelegationen. 
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Bilagor 
 
Mall för årlig uppföljning med handlingsplan. 
 
Referenser 
 
AFS Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 
Arbetsmiljölagen 
Policy för lika rättigheter och möjligheter 
Arbetsmiljöpolicy 
Arbetsmiljöutbildning 
http://www.av.se 
http://www.prevent.se 
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Blankett för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
 
 

Datum: 

 
Arbetsplats: 

 
Deltagare 
 

 

Frågeställning Ja Nej Åtgärder Ansvarig Klart Uppföljning 
Arbetsmiljöarbetet har skett i samverkan mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. 

      

Vi har en arbetsmiljöpolicy som är 
 känd och 
 aktuell. 

      

Vi har dokumenterade (vid fler än 10 anställda i verksamheten) 
och fungerande rutiner för minst följande aktiviteter i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet: 

 Säkerställa samverkan 
 Fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet 
 Säkerställa att chefer och arbetstagare har tillräckliga 

kunskaper och tillräcklig kompetens 
 Undersöka arbetsmiljön 
 Göra riskbedömningar och genomföra åtgärder 
 Rapportera och utreda tillbud och olyckor 
 Ta fram handlingsplaner 
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 Göra årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

Vi har en dokumenterad och tydlig fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter som talar om vem som ska göra vad. 
 
Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter är aktuell 

      

De som har uppgifter att utföra i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet har: 

 Kunskaper att utföra sina uppgifter (kunskaper om 
arbetsmiljölagstiftning, kunskaper om risker i arbetet, 
kunskaper om våra rutiner på arbetsmiljöområdet) 

 Tid att utföra sina uppgifter 
 Andra eventuella resurser som behövs för att utföra sina 

uppgifter 

      

Chefer, skyddsombud och arbetstagare har de kunskaper som 
krävs 

 om arbetsmiljölagstiftningen, 
 om risker som förekommer i arbetet samt 
 om hur man ska arbeta på ett säkert sätt 

      

Vi har undersökt arbetsmiljön regelbundet, enligt våra rutiner, 
genom att 

 gå skyddsronder  
 genomföra medarbetarsamtal  
 genomföra bullermätningar 
 undersöka arbetet med truckar 
 undersöka ergonomiska faktorer 

      

Vi har dokumenterade riskbedömningar som tar upp de risker 
som finns i verksamheten och som beskriver om risken är allvarlig 
eller inte. 

      

Vi åtgärdar de risker som framkommer.        
Vid förändringar i verksamheten har vi gjort dokumenterade 
riskbedömningar som tar upp vilka risker förändringen innebär 
och som beskriver om risken är allvarlig eller inte. 

      

För de åtgärder som vi har bestämt ska genomföras och som vi 
inte har kunnat genomföra med en gång har vi upprättat 
dokumenterade handlingsplaner som tar upp 

 vad som ska göras, 
 vem som ska göra det och  
 när det ska vara klart. 
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Vi följer upp de åtgärder som vi genomför för att se om de har fått 
önskad effekt. 

      

Vi har rapporterat tillbud och olyckor som har hänt i 
verksamheten. 

      

Vi har utrett orsakerna till varför ohälsa, tillbud & olycksfall har 
inträffat. 

      

Vi har beslutat om vilka åtgärder som behöver vidtas för att 
förebygga att ett tillbud eller en olycka ska hända igen. 

      

Vi har återkopplat resultatet av utredningar av tillbud och olyckor 
och resultatet av de åtgärder vi har vidtagit till berörda 
arbetstagare. 

      

Vi följer årligen upp vårt arbetsmiljöarbete.        
Vi tar in extern sakkunskap inom arbetsmiljöområdet när det 
behövs till exempel för vissa utbildningar eller undersökningar 

      

Vi har anmält allvarliga olycksfall och tillbud till Arbetsmiljöverket.       
Vi har gått igenom den förteckning av föreskrifter och annan 
lagstiftning som vi omfattas av inom arbetsmiljöområdet. 
Förteckningen är aktuell. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2021-03-23  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 61 
Dnr 2020/178    
 
Arbetsmiljöverkets granskning av kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att säkerställa att föreslagna åtgärder genomförs, samt 
 
att en plan för uppföljning presenteras för kommunstyrelsen vid 
sammanträdet den 25 maj 2021. 
 
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.  
 
Arbetsmiljöverket kommer att följa upp de bister de funnit i början av 2022. 
Vid deras uppföljning ska bristerna vara åtgärdade.  
 
Åtgärder som föreslås med anledning av granskningens resultat 
Med anledning av bristerna som arbetsmiljöverket funnit i sin granskning 
kommer en tydlig rutin för den årliga uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet att utarbetas. Rutiner och arbetssätt i alla delar av 
kommunens verksamhet ska säkerställa att brister upptäcks, dokumenteras 
och åtgärdas. 
 
Arbetsmiljöverket har helt bortsett från att kommunen sedan januari 2019, 
efter att initialt ha deltagit i ett forskningsprojekt, använder metoden 
STAMINA.  Det är ett strukturerat, tidseffektivt arbetssätt och en metod för 
ett inkluderande arbetsliv. Metoden innebär att varje chef fyra gånger per år 
ställer frågan ”Vad kännetecknar din arbetsmiljö just nu?”. Medarbetarna 
svarar anonymt och därefter arbetar arbetsgruppen med resultatet vilket 
resulterar i en handlingsplan och ett ev. medskick till överordnad chef. Vid 
varje möte görs en återkoppling där arbetsgruppen gemensamt analyserar 
risker och möjligheter kopplat till organisatorisk och social arbetsmiljö.   
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2021-03-23  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Metoden är vetenskapligt utvärderad av Uppsala universitet ledd av 
professor Magnus Svartengren och bygger på arbetsmiljöverkets föreskrift ” 
Organisatorisk och social arbetsmiljön”, AFS 2015:4. Kommunen kommer 
att fortsätta arbetet med STAMINA, som är uppskattat av både medarbetare, 
chefer och de fackliga organisationerna. 
 
Arbetsmiljöverket påpekar att den årliga uppföljningen inte gjordes på 
förskoleverksamheten. I rapporten ”Uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i Tierps kommuns verksamheter” som arbetsmiljöverket 
fått framgår att en alldeles särskild årlig uppföljning genomfördes på 
förskoleverksamheten. Undersökningen genomfördes genom enkätfrågor 
som besvarades av samtliga förskolechefer. Anledningen till detta var att 
arbetsmiljöverket aviserat att de skulle göra sin stickprovsundersökning på 
förskolan och att den årliga uppföljningen som skickats till samtliga chefer 
inte gick att bryta ner på förskoleverksamhetsnivån.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens förhandlingsdelegation § 12/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Inspektionsmeddelande - Resultat av inspektion dnr 2020/009006 

 
Beslutet skickas till 

 HR-chef 
 Kommundirektör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 

 
2021-05-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 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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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-03-29 KS 2021/438
  

  
   
  
    

 
 
Strategi för kompetensförsörjning 
 
Förslag till beslut 
Förhandlingsdelegationen 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 

 
I tjänsten  
Randi Graungaard  Eva Berggård Nygren  
Kommundirektör  HR-chef
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Inledning 
Under de senaste åren har frågan om kompetensförsörjning blivit allt mer aktuell 
bland landets kommuner i Sverige. Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR 
kommer antalet anställda i välfärden att behöva öka med 13 200 personer varje år 
fram till 2029, om inte arbetssätt förändras. År 2029 kommer det att finnas drygt 
800 000 personer som är 80 år och äldre. Det innebär ett ökat tryck på främst 
äldreomsorgen. Den pandemi som samhället drabbades av våren 2020 har ställt nya 
krav på arbetssätt och förhållningsätt till arbete. Det är viktigt att behålla och 
utveckla det som leder till ökad flexibilitet och effektivitet för både verksamheten 
och medarbetare.   

Bakgrund 
Det är viktigt att ha strategier för att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, och 
avveckla kompetens för att kommunens verksamhet ska kunna bedrivas effektivt 
och med god kvalitet.  

Syfte 
Syftet med strategin för kompetensförsörjning är att Tierps kommun ska framstå 
som en attraktiv arbetsgivare och därmed klara framtida kompetensförsörjning.   

Omfattning 
Strategin för kompetensförsörjning omfattar Tierps kommuns verksamheter. Den 
gäller varje specifikt område som ska bibehållas eller utvecklas. Handlingsplaner 
för de specifika områdena kommer att utarbetas. I planerna bör en bedömning av 
åtgärdernas effekter för kompetensförsörjningen göras. 

Strategiområden 
Nio strategier. Nio möjligheter.  
SKR, Sveriges kommuner och regioner har utarbetat strategier som visar vad 
kommuner och regioner kan göra för att möta kompetensutmaningen. Syftet är att 
visa på flera möjliga sätt för kommuner och regioner att ta sig an eller intensifiera 
arbetet – i dag och framöver.  
Strategiområdena är följande: 
 
Attraktiv arbetsgivare 

 Stöd medarbetarnas utveckling 
 Stärk ledarskapet 
 Rekrytera bredare 
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Nya lösningar 
 Utnyttja tekniken smart 
 Använd kompetensen rätt 
 Sök nya samarbeten 

 
Hållbart arbetsliv 

 Prioritera arbetsmiljöarbetet 
 Öka heltidsarbetet 
 Förlängarbetslivet 

 
Tierps kommuns strategi utgår från SKR:s strategi och tydliggör vad kommunen 
vill uppnå i sitt arbete för att säkra kompetensförsörjningen. Nio strategiområden 
inom tre övergripande områden syftar till att stärka Tierps kommun som 
arbetsgivare och i förlängningen Tierps kommuns förmåga att leverera god service 
till de som bor i, besöker och/eller är verksamma i kommunen. Under varje 
strategiområde finns ett flertal beskrivningar av vad kommunen ska uppnå.  

Attraktiv arbetsgivare 

Arbetsgivarvarumärket Tierps kommun 
I Tierps kommun säkerställs att rätt person finns på rätt plats, att var och en vet vad 
som ska göras och älskar att göra det. Kontaktvägarna är nära både internt i 
organisationen och gentemot övriga samhällsfunktioner. Närheten till universitet 
och högskolor ger goda utvecklingsmöjligheter. Det är lätt att pendla till och från 
Tierp. 

Stöd medarbetarnas utveckling 
Introduktion 
En god introduktion är avgörande för det första intrycket av arbetsplatsen och 
framtida prestationer. Checklistor för introduktion ska finnas och anpassas till den 
egna verksamheten. En kommunintroduktion ska finnas digitalt med syfte att 
presentera en helhetsbild av kommunen och ge varje nyanställd förståelse för sin 
del i helheten. 
 
Rättvis lönesättning 
Tierps kommun har en lönepolicy beslutad av kommunfullmäktige 2021. Varje 
medarbetare ska ha möjlighet att påverka sin löneutveckling genom tydliga 
lönekriterier. En lönekartläggning ska göras varje år för att synliggöra osakliga 
löneskillnader. Utbildning i lönebildning och lönesättande samtal ska anordnas för 
kommunens chefer. Att ha en tydlig lönebildning är en del i att underlätta en 
lönekarriär. 
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Kompetensutveckling 
Det finns oändligt många former av kompetensutveckling. Det kan till exempel vara 
erfarenhetsutbyte, utbildning eller tid till reflektion. Kompentensutvecklingen ska 
utformas individuellt utifrån aktuellt behov.  
 
Handledning och mentorsstöd 
Handledning och mentorsstöd ska erbjudas vid behov. Handledare och mentorer 
kan vara både interna och externa beroende på situation och behov. Handledning 
och mentorsstöd kan vara speciellt viktigt för nyanställda. 
 
Hög delaktighet genom tillit  
Tierps kommun ska ha tillitsbaserad styrning. Detta är ett förhållningssätt som 
skapar delaktighet och möjlighet för varje enskild medarbetare att påverka sin 
verksamhet och sin arbetssituation.  Känslan av att kunna påverka sitt arbete skapar 
engagemang. 
 
Attraktiva medarbetare 
Att Tierps kommun utvecklar medarbetare till att bli än mer kompetenta ska ses 
som något positivt även om medarbetare kommer, utvecklas och ibland går vidare 
till andra arbetsgivare.  Det gör att Tierps kommun uppfattas som en arbetsgivare 
som man även gärna återkommer till. 

Stärk ledarskapet 
Tillitsbaserat ledarskap  
Tierps kommun ska genomsyras av ett tillitsbaserat ledarskap.  
Följande ledaregenskaper bidrar till att leva upp till ett tillitsbaserat ledarskap:  
 

 att vara autentisk: agera som förebild, visa sin övertygelse och sina 
värderingar genom handling. 

 att inspirera och motivera: ingjuta mod hos andra med positiv feedback, 
locka med en tydlig vision och tydliga mål, engagera medarbetare i att nå 
mål. 

 att bidra till intellektuell stimulans: värdesätta kreativitet och 
självständighet, involvera medarbetare i beslutsprocesser och 
problemlösning, utmana förutfattande meningar.  

 att ha individuell omtanke: visa genuint intresse för medarbetare, stötta 
medarbetares utveckling, ta hänsyn till individuella behov och positiva 
drivkrafter. 
 

Chefs- och ledarutveckling 
Att leda i ett allt mer komplext sammanhang är en stor utmaning. För att klara sitt 
uppdrag behöver chefer och ledare stöd. Stödet bör vara individuellt utformat 
utifrån varje chefs behov. Deltagande i chefsnätverk och ledarprogram kan fylla 
individuella behov. 
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Rekrytera bredare 
Kompetensbaserad rekrytering  
I Tierps kommun ska riktlinjer och mallar för kompetensbaserad rekrytering finnas. 
Utbildning i kompetensbaserad rekrytering som även inrymmer mångfald och 
jämställdhet ska anordnas för kommunens chefer.  
 
Sociala medier 
Sociala medier ska användas på ett ändamålsenligt sätt för att marknadsföra Tierps 
kommun som attraktiv arbetsgivare och vid rekrytering till lediga jobb.  
 
Ambassadörer 
Medarbetarna är de bästa ambassadörerna för Tierps kommun. En strävan måste 
vara att medarbetare ska ha en positiv känsla för sin arbetsplats. Det är därför 
viktigt att sprida positiva exempel från Tierps kommun.         
 
Synliggöra förmåner  
Tierps kommun ska erbjuda alla medarbetare samma förmåner. På tierp.se och 
intranätet ska alla förmåner, som kommunens medarbetare har, klart framgå. Många 
förmåner finns som en följd av lokala och centrala kollektivavtal och dessa ska 
synliggöras.  
 
Systematisk kartläggning av personalomsättning och personalbehov 
Kartläggningar av kompetensbehovet ska göras kontinuerligt. Det kan vara svårt att 
förutse kompetensbehovet på lång sikt då förändringar kan ske snabbt. Nya 
kompetenser och kompetenskrav kan tillkomma och andra kan ha spelat ut sin roll. 
I detta avseende är det viktigt att ständigt ha en omvärldsbevakning samt att vara 
beredd på behov av omställning för medarbetare. 
 
Omvärldsbevakning 
Hur förändras välden runt omkring oss? Det är en fråga som ständigt måste ställas. 
Tierps kommun ska följa med förändringar som sker när det gäller kompetenskrav 
och behov. Det är viktigt att veta vad som attraherar sådana medarbetare som 
kommunen vill rekrytera. 
 
Rutiner för avslutningssamtal  
Rutinerna för avslutningssamtalen ska utvecklas och följas upp fortlöpande. Syftet 
är att säkerställa att samtliga medarbetare som slutar sin anställning får möjlighet att 
lämna synpunkter som kan leda till förbättringar.  
 
Studenter som medarbetare 
Tierps kommun har nära till Högskolan i Gävle och Uppsala universitet, och 
Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Studenter ska känna sig välkomna att 
praktisera och skriva examensuppgifter i kommunen. Förutom att marknadsföra 
kommunen som arbetsgivare kan viktiga arbetsuppgifter bli gjorda av studenter. 
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Nya lösningar 
Det är en utmaning att inte fastna i gårdagens lösningar då vi löser dagens problem. 
I utmaningen att möta kompetensutvecklingsbehovet gäller det att hela tiden hitta 
nya lösningar. 

Utnyttja tekniken smart 

 
Nya tekniska lösningar 
För att klara framtidens kompetensförsörjning ska användningen av ny teknik 
uppmuntras och främjas. Nya sätt att lösa uppgifter i verksamheterna kan även 
locka framtidens medarbetare till den kommunala verksamheten.  
 
Distansarbete 
Pandemin har lett till ökad kunskap och färdighet i att arbeta på distans. Kunskapen 
bör bevaras. Distansarbete kan leda till att det geografiska området för rekrytering 
utökas. Det kan även skapa flexibilitet som underlättar balansen i livet, att lättare 
kunna förena arbets- och privatliv. 

Använd kompetensen rätt 
Att få arbeta med sin kärnkompetens 
Det är viktigt att få arbeta med sin kärnkompetens och det man är bra på. Det ska 
finnas en strävan hos ledare att organisera verksamheterna i avsikt att skapa 
attraktiva arbeten och effektivare verksamheter. 
 
Individuella utvecklingsplaner 
Att använda kompetenser rätt och visa på karriärmöjligheter är två viktiga  
kompetensförsörjningsstrategier. Genom individuella utvecklingsplaner kan man 
både säkra att kompetensen används rätt och kartlägga karriärmöjligheter.  
 
Varje medarbetare ska föra samtal om sin kompetensutveckling med sin chef. Det 
kan med fördel ske löpande under året men minst en gång per år. Varje medarbetare 
ska ha en utvecklingsplan. Utvecklingsplanen kan kopplas både till 
medarbetarsamtalen och till lönesamtalet.  
 
Informella kompetenser 
Utöver kompetenser som svarar mot arbetsgivarens formella krav kan medarbetares 
andra informella kompetenser vara till stor nytta i verksamheterna. Medarbetarna 
ska uppmuntras att dela med sig av sådana kompetenser, exempelvis 
språkkunskaper och andra utbildnings- eller yrkeserfarenheter.  
 
Karriärväxling 
Intern rörlighet skapar en bild av en attraktiv arbetsgivare där utveckling och  
karriärväxling är möjlig. Detta är till nytta både för den enskilde medarbetaren och 
för verksamheten. Vid övertalighet ska Omställningsfonden anlitas så tidigt som 
möjligt. Hjälp till omställning kan med fördel erbjudas även i andra sammanhang.  
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Hållbart arbetsliv 

Prioritera arbetsmiljöarbetet 
God och hälsofrämjande arbetsmiljö  
Tierps kommun ska främja medarbetarnas hälsa. Hälsa omfattar både fysiskt och 
psykiskt välbefinnande. Tierps kommun har en arbetsmiljöpolicy beslutad av 
kommunstyrelsen 2021. Den ska fortlöpande följas upp genom ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöklimatet ska följas upp genom dialog på varje enhet. 
En grundläggande digital arbetsmiljöutbildning finns för både chefer och 
skyddsombud. Att genomgå den är obligatoriskt. Varje år ska en redovisning 
lämnas till kommunstyrelsen om hur verksamheterna arbetar med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 
 
Balans mellan arbete och fritid  
Tierps kommun strävar efter att alla ska ha balans i livet. En människa befinner sig i 
olika skeden under olika perioder i sin livstid och ska kunna kombinera arbete med 
fritid. För att möjliggöra/underlätta/uppnå detta ska olika arbetstidsmodeller 
utarbetas som svarar både mot verksamhetens och medarbetarens behov samt 
speglar ett modernt sätt att mäta resultat. Tekniska möjligheter för arbete på distans 
ska finnas och fortlöpande utvecklas.  
 
Fri från diskriminering  
Tierps kommun ska vara fri från diskriminering på grund av diskriminerings-
grunderna i diskrimineringslagen; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder. Policy för lika rättigheter och möjligheter beslutades av 
kommunfullmäktige 2019. Intentionerna i policyn ska följas upp en gång per år och 
resultatet ska redovisas till kommunstyrelsen. 
 
Mångfald 
Tierps kommun ska vara en inkluderande arbetsgivare som anser att mångfald 
berikar organisationen. Med mångfald avses de grunder som anges i 
diskrimineringslagen.  
 
Jämställd arbetsplats 
Tierps kommun ska vara en jämställd arbetsplats.  

Öka heltidsarbetet 
Heltid som norm 
Heltid ska vara norm senast 2024.  Detta är ett viktigt sätt att låta fler jobba mer. 
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Förläng arbetslivet 
Förlängt arbetsliv 
Att förlänga arbetslivet är en viktig strategi. En god arbetsmiljö är en förutsättning 
för att fler ska kunna arbeta längre. För att borga för detta ska det systematiska 
arbetsmiljöarbetet fungera väl.  
 
Ett mer flexibelt synsätt på vilka uppgifter befattningar ska inrymma kan locka fler 
att arbeta längre. Lång erfarenhet kan till exempel användas i mentorsroller och för 
att sprida så kallad tyst kunskap. Pensionerade medarbetare kan anlitas på många 
olika sätt till exempel som vikarier eller för specifika utredningar och projekt.  

Viktig samverkan 
Nätverk och Samverkan 
Att aktivt bygga nätverk och samverka med andra kommuner är ett sätt att 
marknadsföra och bredda kommunen som attraktiv arbetsgivare.  
 
För att klara framtidens utmaning med kompetensförsörjning bör kommunerna ses 
som samverkansparter i stället för konkurrenter. Kompetenser kan delas mellan 
kommuner och på så sätt även öka utvecklingsmöjligheterna för medarbetare. 
 
Samverkan internt mellan verksamheter 
Tierps kommuns grundskolor och gymnasieskolan är viktiga för framtidens 
kompetensförsörjning. Samarbete mellan kommunens verksamhetsområden ska 
ständigt utvecklas. 
 
Samarbete med länets kommuner och Region Uppsala  
I samarbete och samverkan kan man finna nya rekryteringsvägar. Tierps kommun 
ska samverka med länets kommuner och Region Uppsala för att finna gemensamma 
lösningar på utmaningen i den framtida kompetensförsörjningen. Ett exempel på 
samverkan kan vara att dela eller låna ut kompetenser mellan varandra. Det kan 
vara en framgångsfaktor både i att lösa en uppkommen kompetensbrist men även i 
att erbjuda medarbetare kompetensutveckling.  
 
Samarbete med näringslivet i Tierps kommun 
För att locka familjer till Tierps kommun ska aktiviteter anordnas tillsammans med 
näringslivet. Genom att visa på goda boendemiljöer, bra skolor och arbetstillfällen 
både i kommunens regi och i privata näringslivet kan rekryteringar underlättas. 
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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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Inledning 
Förekomsten av bisysslor regleras i kollektivavtal, allmänna bestämmelser (AB) 
och Lagen om offentlig anställning (LOA). Med bisyssla avses varje syssla, 
tillfällig eller permanent, som utövas vid sidan av arbetet och som inte kan hänföras 
till privatlivet. De bisysslor som kan klassas som otillåtna bisysslor kan delas in i tre 
kategorier:  
1. Förtroendeskadliga bisysslor (skada förtroendet för kommunen)  
2. Arbetshindrande bisysslor (påverka arbetsprestationer negativt)  
3. Konkurrerande bisysslor (konkurrera med kommunens verksamhet)  
 
I LOA regleras förtroendeskadliga bisysslor för anställda i kommuner, landsting 
(regioner) och kommunalförbund. Sådana bisysslor är aldrig tillåtna och 
arbetsgivaren har en rätt att kräva att den otillåtna bisysslan upphör. Det kan också 
uppstå risk för förtroendeskada om anhörigas företag anlitas av anställda i 
kommunens verksamhet.  
 
Arbetshindrande och konkurrerande bisysslor regleras i kollektivavtal och allmänna 
bestämmelser. Allmänna bestämmelser (AB) är en del av huvudöverenskommelsen 
(HÖK) som innehåller allmänna anställningsvillkor för anställda inom kommuner 
och landsting (regioner).  

Bakgrund 
Det är viktigt att förekomst av bisysslor hanteras på ett rättssäkert sätt i kommunens 
verksamheter. Förekomsten av bisysslor ska regelbundet kunna följas upp och det 
ska finnas en intern kontroll av hur bisysslorna hanteras i kommunens 
verksamheter. Riktlinjerna anger hur frågor om bisyssla ska hanteras. 

Syfte 
Syftet med riktlinjerna är att få en tydlighet i hanteringen av bisysslor och att de ska 
bidra till riktlinjernas efterlevnad.  

Omfattning 
Riktlinjerna omfattar Tierps kommuns verksamheter. 

Anmälan av bisyssla 
Enligt AB ska en arbetstagare som har en bisyssla anmäla denna och lämna de 
uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. 
Arbetsgivaren ska också medvetandegöra arbetstagaren om skyldigheten att anmäla 
bisysslan och lämna uppgifter.  
 
För att medvetandegöra medarbetare om denna skyldighet ska frågan om bisyssla 
ställas inför varje rekrytering. Frågor om bisyssla ska även ställas vid varje 
medarbetarsamtal för att fånga upp bisysslor som kan uppkomma efter 
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anställningstillfället. I de mallar som finns i chefshandoken är frågan om bisyssla 
medtagna och i det fall egna mallar används ska frågan om bisyssla ingå. 
 
Om bisyssla förekommer ska blanketten ”Anmälan om bisyssla” användas. 

Arkivering av anmälningar om bisyssla 
Inlämnad blankett ” Anmälan om bisyssla” ska av chef laddas ner i systemet NOVI 
kopplat till respektive person. 

Beslut om bisyssla 
För att ta ställning till om en bisyssla är tillåten ska chef alltid rådgöra med HR. 
Beslut om att förbjuda bisyssla fattas av verksamhetschef.  

Internkontroll av bisysslor 
HR ska göra en årlig uppföljning av förekomsten av bisyssla utifrån det som finns 
rapporterat i systemet NOVI. Uppföljningen ska rapporteras till KS.  

Definitioner 
En bisyssla är i princip varje syssla som en medarbetare tillfälligt eller permanent 
utövar vid sidan av anställningen. Mycket av det en medarbetare ägnar sig år på 
fritiden kan vara en bisyssla. Det spelar ingen roll om medarbetaren tjänar pengar 
på bisysslan eller inte. Aktiviteter som typiskt sett hör till privatlivet, till exempel 
att utöva en hobby, räknas dock inte som bisysslor. Nedan finns definitioner på de 
tre olika situationer som en bisyssla är otillåten. 
 

Begrepp Definition 
Förtroendeskadliga bisysslor Eftersom att kommunen är en offentlig arbetsgivare får våra 

medarbetare heller inte ha bisysslor som kan rubba 
förtroendet för deras opartiskhet i arbetet eller som kan skada 
kommunens anseende. 

Arbetshindrande bisysslor Bisysslan kan förbjudas om den på något sätt hindrar 
medarbetaren att utföra sina arbetsuppgifter. 

Konkurrerande bisysslor Bisysslan kan förbjudas om arbetsgivaren anser att den 
konkurrerar med kommunens verksamhet.  
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Sammanfattning 
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 kommun-

styrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor.  

Den sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte har säkerställt en tillräcklig intern 

kontroll avseende hantering av bisysslor. Bedömningen grundar sig på följande iakttagelser: 

• Kommunen har i dagsläget inga riktlinjer för hantering av bisysslor, däremot finns inform-

ation om bisysslor och hanteringen av dessa i chefshandbok som är tillgänglig för både 

chefer och medarbetare. Vi ser att det finns tydliga hänvisningar till lagen om offentlig an-

ställning och allmänna bestämmelser.  

• Det finns framtaget stödmaterial för chefer i hanteringen av bisysslor i form av rutin vid 

nyanställning, mall för medarbetarsamtal, checklista vid bedömning om bisysslor samt en 

blankett för anmälan av bisysslor. 

• Vi ser dock att det inte är helt tydligt hur blankett för anmälan av bisyssla ska arkiveras. 

Detta, liksom att chefer ska fråga om bisysslor vid nyanställning och vid medarbetarsam-

tal, skulle kunna förtydligas i en riktlinje. På samma sätt kan det förtydligas att det är 

kommunstyrelsen som ska ta beslut om att förbjuda bisyssla, då det inte är delegerat en-

ligt kommunstyrelsens delegationsordning. 

• Vi konstaterar att endast 1 av 30 stickprov är helt godkända i vår stickprovskontroll och att 

blanketter om anmälan av bisyssla saknas i flertalet fall alternativt är signerade föst i de-

cember månad 2020, efter att stickprovsurvalet skickats ut. Detta indikerar på bristande 

efterlevnad av kommunens gällande rutin för anställdas bisysslor. 

• Vi konstaterar att vi inte kunnat identifiera några förtroendeskadliga utbetalningar. I de fall 

anställd i kommunen har haft ett aktivt engagemang hos leverantören så kan vi se att 

denne inte stått som kommunens referens på fakturan eller har attesterat fakturan. Däre-

mot noterar vi att blanketter om anmälan av bisyssla saknas flertalet stickprov. Det indike-

rar att arbetsgivaren inte haft kännedom om dessa bisysslor vilket ökar risken för att för-

troendeskadliga utbetalningar skulle kunna göras utan att upptäckas. 

• Vi konstaterar att det i dagsläget inte finns några kontrollmoment eller systematiska upp-

följningar avseende hanteringen av bisysslor. 

• Vi noterar brister och avvikelser i vår stickprovskontroll av ledningsnära och förtroende-

känsliga poster. 

Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen: 

• Fastställ en formell aktuell riktlinje för hantering av bisysslor där det bland annat kan tyd-

liggöras att chefer ska upplysa sina medarbetare om skyldigheten att anmäla eventuella 

bisysslor samt hur blanketter för anmälan av bisysslor ska arkiveras. 

• Säkerställ att kommunens riktlinjer och rutiner för hantering av bisysslor är kända samt ef-

terlevs. 

• Säkerställ att det finns kontroller eller kontrollmoment i syfte att säkerställa en god intern 

kontroll i hanteringen av bisysslor. 

• Överväg behovet av riktlinjer för representation för att tydliggöra att vikten av att syfte och 

deltagare framgår samt ramarna för vad som är godkänd representation. 

• Säkerställ att transaktioner blir rätt konterade, så att redovisning och uppföljning blir rättvi-

sande. 
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Förekomsten av bisysslor regleras i kollektivavtal, allmänna bestämmelser (AB) och Lagen om 

offentlig anställning (LOA). Med bisyssla avses varje syssla, tillfällig eller permanent, som utövas 

vid sidan av arbetet och som inte kan hänföras till privatlivet. De bisysslor som kan klassas som 

otillåtna bisysslor kan delas in i tre kategorier:  

1. Förtroendeskadliga bisysslor (skada förtroendet för kommunen)  

2. Arbetshindrande bisysslor (påverka arbetsprestationer negativt)  

3. Konkurrerande bisysslor (konkurrera med kommunens verksamhet) 

I LOA regleras förtroendeskadliga bisysslor för anställda i kommuner, landsting (regioner) och 

kommunalförbund. Sådana bisysslor är aldrig tillåtna och arbetsgivaren har en rätt att kräva att den 

otillåtna bisysslan upphör. Det kan också uppstå risk för förtroendeskada om anhörigas företag 

anlitas av anställda i kommunens verksamhet. 

 

Arbetshindrande och konkurrerande bisysslor regleras i kollektivavtal och allmänna bestämmelser. 

Allmänna bestämmelser (AB) är en del av huvudöverenskommelsen (HÖK) som innehåller all-

männa anställningsvillkor för anställda inom kommuner och landsting (regioner). Enligt AB ska en 

arbetstagare som har en bisyssla anmäla denna och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser 

behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren ska också medvetandegöra arbetstagaren om 

skyldigheten att anmäla bisysslan och lämna uppgifter. 

 

Genom anställningsavtalet förbinder sig alla arbetstagare att vara lojal mot sin arbetsgivare under 

anställningen. Lojalitetsplikten innebär i korthet att arbetstagare inte får vidta åtgärder som är äg-

nade att skada arbetsgivarens verksamhet. Arbetstagaren har en skyldighet att sätta arbetsgiva-

rens intressen framför sitt eget. Förbudet mot att konkurrera med arbetsgivaren är en viktig aspekt 

av lojalitetsplikten. I lojalitetsplikten ingår även arbetstagarens upplysningsplikt gentemot arbetsgi-

varen. Den innebär att arbetstagaren är skyldig att lämna arbetsgivaren alla upplysningar som 

arbetsgivaren behöver för att tillvarata sina intressen. Brott mot lojalitetsplikten kan ytterst innebära 

att den anställde skiljs från sin anställning. 

 

Revisorerna har utifrån väsentlighet och risk beslutat att genomföra en fördjupad granskning av 

den interna kontrollen kring hanteringen av bisysslor. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll 

avseende hantering av bisysslor. 

 

Följande revisionsfrågor används för att svara mot syftet:  

 
● Finns det ett ändamålsenligt regelverk rörande anställdas eventuella bisysslor? 

● Efterlevs regelverket för anställdas bisysslor? 

● Görs det förtroendeskadliga utbetalningar kopplat till bisysslor? 

● Säkerställs att rutinerna fungerar genom att kontrollerna i den interna kontrollplanen testas 

regelbundet? 

 

I granskningen genomförs också en stickprovskontroll av ledningsnära och förtroendekänsliga 

poster. 
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1.3. Revisionskriterier 

Revisionskriterier som granskningen utgår ifrån är följande: 

● Lag (1994:260) om offentlig anställning, (LOA) § 7, 7a-d§ 
● Allmänna bestämmelser till kollektivavtalet (AB), kap 3, § 8 
● Kommunallag (2017:725), 6 kap. § 6 
● Kommunens riktlinjer/policys inom området 

1.4. Avgränsning och metod 

Granskningsobjekt är kommunstyrelsen. Granskningen omfattar samtliga anställda i kommunen. 

Genomförandet av granskningen består i att granska dokument och policys avseende bisysslor, 

intervju med HR-chef samt en registeranalys med tillhörande stickprov. Registeranalysen genom-

förs för att kartlägga förekomsten av bisysslor hos anställda samt vilka utbetalningar som gjorts till 

leverantörer där anställda har engagemang. Genom registeranalysen görs även en stickprovsjäm-

förelse mellan förekomst av bisysslor mot till kommunen/chef anmälda bisysslor. 

Kommundirektör, HR-chef och ekonomichef har haft möjlighet att sakgranska innehållet i rappor-

ten. 

Följande dokument har vi tagit del av inom ramen för granskningen: 

• Blankett: Anmälan av bisyssla 

• Checklista för förtroendeskadlig bisyssla vid nyanställning 

• Delegationsordning (senast reviderad av kommunstyrelsen i december 2020, gäller från 
och med 7 december 2020) 

• Information från intranätet om bisysslor för chefer och medarbetare 

• Mall för medarbetarsamtal 

• Rutin för introduktion (senast reviderad 2020-10-01) 

• Policy för förtjänsttecken och gåvor (KS 2020/772) 

• Policy vid alkohol- och drogproblem (KS 2020/903) 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1. Regelverk rörande anställdas bisysslor 

2.1.1. Iakttagelser 

Kommunstyrelsen beslutade att upphäva riktlinjer för hantering av bisyssla (KS §9/2013) vid sam-

manträde 2020-10-20 (§ 189). Anledningen till att riktlinjerna upphävdes är att de inte var helt ak-

tuella och att de enligt beslutsmotiveringen inte tillförde något till de regelverk som finns i lagen om 

offentlig anställning (LOA) eller i allmänna bestämmelser (AB). Kommunen har alltså i dagsläget 

inga riktlinjer för hantering av bisysslor.  

I samband med att riktlinjerna för hantering av bisyssla upphävdes mejlade HR-chef ut information 

till samtliga chefer i kommunen (mejl 2020-11-13). I informationen framgår att det pågår en över-

syn av alla styrdokument som tillhör HR-området och att riktlinjerna för hantering av bisyssla har 

upphävts. Vidare informerades om gällande regelverk för bisysslor med hänvisning till chefshand-

boken. Det framgår också att HR har lagt in en fråga om bisysslor i de checklistor och mallar som 

finns i chefshandboken, just i syfte att påminna medarbetare om skyldigheten att uppge om man 

har en bisyssla. Det är checklistan vid nyanställning samt mallen för medarbetarsamtalen som 

åsyftas. Det uppmuntras också att lägga till en fråga om bisyssla om cheferna har egna mallar 

samt påminns om att det finns en blankett som kan fyllas i om bisyssla ska anmälas. Slutligen 

informeras om att chefer kan kontakta HR när ställning ska tas till en medarbetares bisyssla. 

Vi ser även att HR-chef mejlat ut liknande information/påminnelse i samband med förändringarna i 

allmänna bestämmelser (mejl till alla chefer 2018-09-28). Vi har tagit del av båda nämnda mejl. 

Av rutin för introduktion (senast reviderade 2020-10-01) framgår att anställande chef innan tillträde 

av ny medarbetare ska meddela denne om skyldigheten att anmäla bisyssla och i förekommande 

fall skicka blanketten ”Anmälan om bisyssla”.  

Som stöd för cheferna finns tre mallar/checklistor: 

• I mall till medarbetarsamtal finns frågan ”Har du en bisyssla?” med hänvisning till att an-

vända blanketten ”Anmälan av bisyssla” i förekommande fall.  

• Checklista – ”Bedömning av bisysslors förtroendeskadlighet” – finns framtagen vid be-

dömning av om en bisyssla är förtroendeskadlig eller i. De första sex frågorna i checklistan 

berör om verksamheten/engagemanget är en bisyssla eller inte, vilka kan tillämpas även 

vid fråga om en bisyssla är arbetshindrande eller konkurrerande.  

• Blankett för anmälan av bisyssla 

I chefshandboken, som finns på intranätet och som är tillgänglig för både chefer och medarbetare, 

finns ett avsnitt om bisysslor. Bland annat beskrivs när en bisyssla är otillåten och exempel på 

bisysslor som är konkurrerande, arbetshindrande eller förtroendeskadliga. Det framgår också hur 

bisysslor ska hanteras. Bland annat framgår att det innan beslut om att förbjuda en bisyssla måste 

ske en utredning av sakförhållandena samt ge medarbetaren tillfälle att redogöra för sin bisyssla, 

men också om skyldigheten att i vissa fall primärförhandla enligt MBL (lag om medbestämmande i 

arbetslivet). 

Slutligen kan vi inte se att det finns någon riktlinje eller liknande som tydliggör ifall någon kom-

munövergripande sammanställning av förekomsten av bisysslor ska göras eller om och hur en 

uppföljning av bisysslor ska göras. 
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2.1.2. Bedömning 

Kommunen har i dagsläget inga riktlinjer för hantering av bisysslor, däremot finns information om 

bisysslor och hanteringen av dessa i chefshandbok som är tillgänglig för både chefer och medar-

betare. Vi ser att det finns tydliga hänvisningar till lagen om offentlig anställning och allmänna be-

stämmelser. Det finns framtaget stödmaterial för chefer i hanteringen av bisysslor i form av rutin 

vid nyanställning, mall för medarbetarsamtal, checklista vid bedömning om bisysslor samt en blan-

kett för anmälan av bisysslor. Vi kan också se att HR-chef informerat och påmint samtliga chefer 

om hanteringen av bisysslor vid två tillfällen, ett under år 2018 och ett under år 2020. Vi ser dock 

att det inte är helt tydligt hur blankett för anmälan av bisyssla ska arkiveras. Detta, liksom att chefer 

ska fråga om bisysslor vid nyanställning och vid medarbetarsamtal, skulle kunna förtydligas i en 

riktlinje. På samma sätt kan det förtydligas att det är kommunstyrelsen som ska ta beslut om att 

förbjuda bisyssla, då det inte är delegerat enligt kommunstyrelsens delegationsordning. 

Utifrån ovanstående iakttagelser bedöms revisionsfrågan avseende om det finns ett ändamålsen-

ligt regelverk rörande anställdas eventuella bisysslor som delvis uppfylld. 

2.2. Efterlevnad av regelverket för anställdas bisysslor 

2.2.1. Iakttagelser 

Det finns i dagsläget ingen kommunövergripande sammanställning eller analys över antalet bisyss-

lor i kommunen, vem som har bisyssla eller liknande. 

Vi har tagit del av lista över kommunens samtliga anställda där antalet anställda uppgick till 2010 

personer. Vi har kontrollerat ifall dessa personer har en eller flera registreringar i handels-, för-

enings- och aktiebolagsregister. Totalt har vi identifierat 523 personer som har en bisyssla (26 %), 

varav 296 personer (15 %) har en aktiv bisyssla. Totalt har 346 aktiva bisysslor identifierats. 127 

personer har fler än en aktiv bisyssla (men det kan då vara för samma företag/organisation, t.ex. 

om en person är registrerad som både ledamot och ordförande i ett aktiebolag). 

Tabell 1. Fördelning av antalet aktiva bisysslor per associationsform. 

Associationsform Antal aktiva bisysslor Andel 

Bostadsrättsförening 40 12% 

Ekonomisk förening 16 5% 

Enskild firma 119 34% 

Handelsbolag 13 4% 

Privat aktiebolag 148 43% 

Övrigt 10 3% 

Totalt 346 100% 

Cirka 77 procent av de med en aktiv bisyssla har det i ett aktiebolag eller i en enskild firma. Den 

vanligaste rollen hos de med aktiv bisyssla är firmatecknare (34 %), följt av suppleant (28 %) samt 

ledamot (24 %). 87 procent av positionerna i de aktiva bisysslorna utgörs av dessa tre roller. 

Vi har gjort en stickprovskontroll där vi efterfrågat blankett om anmälan av bisyssla för 30 personer 

som har en aktiv bisyssla. Resultatet visar att: 

• det saknas blankett för 12 av 30 stickprov (40 %) 

• fyra anställda i stickprov har avslutat sin anställning och en person är timvikarie, för dessa 

har vi inte erhållit några blanketter om anmälan av bisyssla 

• av de 30 stickproven erhöll vi blanketter för 13 av personerna, varav 12 stycken är signe-

rade/daterade först i december 2020, efter att stickprovsurvalet skickats ut, trots att flera 

av bisysslorna har innehavts under flera månader eller år.  
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Sammanfattningsvis är det alltså bara 1 av 30 stickprov (ca 3 %) som får helt godkänt. Vi noterar 

också att blanketten har använts på olika sätt, där en del fyllt i kommunen som arbetsgivare under 

rubriken ”Arbetsgivare” på blanketten, med andra har fyllt i arbetsgivarens uppgifter kopplat till 

bisysslan. 

2.2.2. Bedömning 

Vi konstaterar att endast 1 av 30 stickprov är helt godkända i vår stickprovskontroll och att blanket-

ter om anmälan av bisyssla saknas i flertalet fall alternativt är signerade föst i december månad 

2020, efter att stickprovsurvalet skickats ut. Detta indikerar på bristande efterlevnad av kommu-

nens gällande rutin för anställdas bisysslor. 

Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi revisionsfrågan avseende om regelverket för anställ-

das bisysslor efterlevs som ej uppfylld. 

2.3. Risken för förtroendeskadliga utbetalningar kopplat till bisysslor 

2.3.1. Iakttagelser 

Kommunen gör inga egna kontroller av att utbetalning inte sker till företag eller organisation där 

den anställde har kopplingar eller ett aktivt engagemang i ledande befattning. 

Inom ramen för granskningen har vi stämt av identifierade bisysslor mot kommunens leverantörs-

register i syfte att identifiera eventuella förtroendeskadliga utbetalningar.  

Totalt har 21 personer identifierats med en aktiv bisyssla (engagemang) i ett företag eller organi-

sation som finns i kommunens leverantörsregister. Totalt rör det sig om 22 identifierade bisysslor. 

Av de 22 aktiva bisysslorna är 12 stycken i ett privat aktiebolag.  

Vi har gjort ett stickprov på 19 av de aktiva bisysslorna och tagit del av de fakturor som leverantö-

rerna i fråga har fakturerat kommunen under år 2019 och 2020. Vi har följt upp att personen som 

har en aktiv bisyssla inte står som referens på fakturan från kommunens sida eller att denne har 

attesterat fakturan. Vi har även efterfrågat blankett om anmälan av bisyssla för dessa personer i 

syfte att verifiera att arbetsgivaren, dvs kommunen, haft kännedom om dessa bisysslor.  

Stickprovet och uppföljningen avseende utbetalning, referens och attest kunde genomföras utan 

anmärkning. Efter denna uppföljning har vi inte anledning att tro att det förekommit några oegent-

ligheter kopplat till dessa engagemang eller inköp. 

Stickprovet visar dock att blankett för anmälan av bisyssla finns för 8 av 19 stickprov, vi noterar 

dock att 5 av dessa är daterade/signerade i december 2020, det vill säga efter att vi skickat ut 

stickprovsurvalet. Vi noterar dock att en person i urvalet har avslutat sin anställning i kommunen 

samt att en anställd i urvalet är timvikarie. 

2.3.2. Görs det förtroendeskadliga utbetalningar kopplat till bisysslor? 

Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi revisionsfrågan som delvis uppfylld. Vi konstaterar att 

vi inte kunnat identifiera några förtroendeskadliga utbetalningar. I de fall anställd i kommunen har 

haft ett aktivt engagemang hos leverantören så kan vi se att denne inte stått som kommunens 

referens på fakturan eller har attesterat fakturan. Däremot noterar vi att blanketter om anmälan av 

bisyssla saknas flertalet stickprov. Det indikerar att arbetsgivaren inte haft kännedom om dessa 

bisysslor vilket ökar risken för att förtroendeskadliga utbetalningar skulle kunna göras utan att upp-

täckas. 
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2.4. Intern kontroll i hanteringen av anställdas bisysslor 

2.4.1. Iakttagelser 

Kommunstyrelsens internkontrollplan omfattar inte området bisysslor och det finns i dagsläget inga 

kontroller kopplade till hanteringen av bisysslor. Det finns ingen kontroll av att informationen som 

finns på intranätet når alla chefer och att chefer efterlever gällande regelverk och rutiner, utan det 

uppges ligga på chefernas ansvar att följa samt överordnad chef att följa upp. Kommunen har inte 

genomfört några egna uppföljningar kopplat till bisysslor och risken har, vad vi kan se, inte heller 

beaktats i kommunstyrelsens riskanalysarbete till internkontrollplanen. 

2.4.2. Säkerställs att rutinerna fungerar genom att kontrollerna i den interna kontrollpla-
nen testas regelbundet? 

Vi konstaterar att det i dagsläget inte finns några kontrollmoment eller systematiska uppföljningar 

avseende hanteringen av bisysslor. Vi kan inte heller se att bisysslor har beaktats i kommunstyrel-

sens riskanalysarbete till internkontrollplanen. 

Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi revisionsfrågan avseende om det säkerställs att ruti-

nerna fungerar genom att kontrollerna i den interna kontrollplanen testas regelbundet som ej upp-

fylld. 

2.5. Ledningsnära och förtroendekänsliga poster 

Kommunen har en framtagen policy för förtjänsttecken och gåvor samt en policy för alkohol- och 

drogproblem (denna är dock inte antagen ännu). I policyn för förtjänsttecken och gåvor anges att 

policyn omfattar kommunen och de kommunala bolagens medarbetare och förtroendevalda. Be-

stämmelser finns kring minnesgåvor, förtjänsttecken samt arbetstagare eller förtroendevalds bort-

gång. Vidare finns information om beloppsgränser för förtjänsttecken, minnesgåvor och julfirande. 

Det finns också information om utdelning av representationsgåvor och minnesgåvor.  

Kommunen har inga riktlinjer för representation. 

Inom ramen för granskning har vi tagit 16 stickprov på transaktioner som under perioden januari-

oktober 2020 konterats på något av följande konton: 

• 70500 Resekostnader 

• 70510 Biljetter 

• 70520 Hotell o logi 

• 70540 Övriga resekostnader 

• 71000 Representation, extern 

• 71010 Gåvor o dyligt, ext repr 

• 71100 Representation, intern 

• 71110 Gåvor o dyl int represent 
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Resultatet av stickprovsgranskningen redovisas i tabellen nedan. 

 

Tabell 2. Stickprovsresultat av ledningsnära och förtroendekänsliga poster (*Ej tillämpligt.) 

Stickprov  Anges 
syfte? 

Finns deltagar-
lista? 

Är transaktion-
en attesterad 
av rätt person? 

Är transaktionen 
verksamhetsnära? 

Är transaktionen 
rätt konterad? 

1 Nej Nej Ja Tveksam Nej 

2 Nej Ja Ja Ja Ja 

3 Ja Nej Ja Ja Nej 

4 Ja Nej Ja Ja Ja 

5 Ja Ja Ja Ja Ja 

6 Ja Ja Ja Ja Nej 

7 Ja Nej Ja Ja Nej 

8 Ja Nej Ja Ja Ja 

9 Nej Nej (delvis) Ja Ja Ja 

10 Ja Ja Ja Ja Ja 

11 Ja ET* Ja Ja Ja 

12 Ja Ja Ja Ja Nej 

13 Ja ET* Ja Ja Ja 

14 Nej Nej Ja Ja Nej 

15 ET* ET* Ja Ja Nej 

16 Ja ET* Ja Ja Ja 

Resultatet visar att: 

• Syfte saknas för 4 av 16 stickprov. 

• Deltagarlista saknas för 7 av 16 stickprov. 

• Transaktionerna är attesterade av rätt/behörig person i samtliga fall. 

• Samtliga transaktioner förutom en bedöms som verksamhetsnära, i ett fall bedömer vi 

transaktionen som tveksam avseende om den är verksamhetsnära eller ej. Transaktionen i 

fråga rör en båtkryssning med övernattning till Mariehamn där syftet uppges vara utvärde-

ring av terminens arbete. 

• 7 av 16 stickprov är felkonterade. 
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 Revisionell bedömning och 
rekommendationer 

3.1. Sammanfattande bedömning 

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern 

kontroll avseende hantering av bisysslor.  

Den sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte har säkerställt en tillräcklig intern 

kontroll avseende hantering av bisysslor. Den sammanfattande bedömningen baseras på bedöm-

ningar av de fyra i granskningen ingående revisionsfrågorna, se avsnitt 3.2. 

3.2. Bedömningar mot revisionsfrågor 

Nedan anges bedömning mot respektive revisionsfråga. Motivering/kommentar till respektive revis-

ionsfråga framgår löpande i rapporten under respektive avsnitt. 

Revisionsfrågor Bedömning  

Revisionsfråga 1 

Finns det ett ända-

målsenligt regelverk 

rörande anställdas 

eventuella bisysslor? 

Delvis uppfylld 

Kommunen har i dagsläget inga riktlinjer för hante-
ring av bisysslor, däremot finns information om 
bisysslor och hanteringen av dessa i chefshandbok 
som är tillgänglig för både chefer och medar-
betare. Vi ser att det finns tydliga hänvisningar till 
lagen om offentlig anställning och allmänna be-
stämmelser. Det finns framtaget stödmaterial för 
chefer i hanteringen av bisysslor i form av rutin vid 
nyanställning, mall för medarbetarsamtal, check-
lista vid bedömning om bisysslor samt en blankett 
för anmälan av bisysslor. Vi kan också se att HR-
chef informerat och påmint samtliga chefer om 
hanteringen av bisysslor vid två tillfällen, ett under 
år 2018 och ett under år 2020. Vi ser dock att det 
inte är helt tydligt hur blankett för anmälan av bi-
syssla ska arkiveras. Detta, liksom att chefer ska 
fråga om bisysslor vid nyanställning och vid med-
arbetarsamtal, skulle kunna förtydligas i en riktlinje. 
På samma sätt kan det förtydligas att det är kom-
munstyrelsen som ska ta beslut om att förbjuda 
bisyssla, då det inte är delegerat enligt kommunsty-
relsens delegationsordning. 
 

Utifrån ovanstående iakttagelser bedöms revisions-
frågan avseende om det finns ett ändamålsenligt 
regelverk rörande anställdas eventuella bisysslor 
som delvis uppfylld. 
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Revisionsfråga 2 

Efterlevs regelverket för 

anställdas bisysslor? 

Ej uppfylld 

Vi konstaterar att endast 1 av 30 stickprov är helt 

godkända i vår stickprovskontroll och att blanketter 

om anmälan av bisyssla saknas i flertalet fall alter-

nativt är signerade föst i december månad 2020, 

efter att stickprovsurvalet skickats ut. Detta indike-

rar på bristande efterlevnad av kommunens gäl-

lande rutin för anställdas bisysslor. 

Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi revis-

ionsfrågan avseende om regelverket för anställdas 

bisysslor efterlevs som ej uppfylld. 

 

Revisionsfråga 3 

Görs det förtroende-

skadliga utbetalningar 

kopplat till bisysslor? 

Delvis uppfylld 

Vi konstaterar att vi inte kunnat identifiera några 

förtroendeskadliga utbetalningar. I de fall anställd i 

kommunen har haft ett aktivt engagemang hos 

leverantören så kan vi se att denne inte stått som 

kommunens referens på fakturan eller har atteste-

rat fakturan. Däremot noterar vi att flertalet blanket-

ter om anmälan av bisyssla saknas. Det indikerar 

att arbetsgivaren inte haft kännedom om dessa 

bisysslor vilket ökar risken för att förtroendeskad-

liga utbetalningar skulle kunna göras utan att upp-

täckas. 

 

Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi revis-

ionsfrågan avseende om det görs förtroendeskad-

liga utbetalningar kopplat till bisysslor som delvis 

uppfylld. 

 

Revisionsfråga 4 

Säkerställs att rutinerna 

fungerar genom att 

kontrollerna i den inter-

na kontrollplanen testas 

regelbundet? 

Ej uppfylld 

Vi konstaterar att det i dagsläget inte finns några 

kontrollmoment eller systematiska uppföljningar 

avseende hanteringen av bisysslor. Vi kan inte 

heller se att bisysslor har beaktats i kommunstyrel-

sens riskanalysarbete till internkontrollplanen. 

 

Vi noterar även brister och avvikelser i vår stick-

provskontroll av ledningsnära och förtroendekäns-

liga poster. Framförallt rör bristerna avsaknad av 

tydligt syfte och deltagarförteckning, men även 

avseende kontering av transaktionerna. 

 

Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi revis-

ionsfrågan avseende om det säkerställs att rutiner-

na fungerar genom att kontrollerna i den interna 

kontrollplanen testas regelbundet som ej uppfylld. 
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Sida 13 av 13 
 

 

3.3. Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen: 

• Fastställ en formell aktuell riktlinje för hantering av bisysslor där det bland annat kan tyd-

liggöras att chefer ska upplysa sina medarbetare om skyldigheten att anmäla eventuella 

bisysslor samt hur blanketter för anmälan av bisysslor ska arkiveras. 

• Säkerställ att kommunens riktlinjer och rutiner för hantering av bisysslor är kända samt ef-

terlevs. 

• Säkerställ att det finns kontroller eller kontrollmoment i syfte att säkerställa en god intern 

kontroll i hanteringen av bisysslor. 

• Överväg behovet av riktlinjer för representation för att tydliggöra att vikten av att syfte och 

deltagare framgår samt ramarna för vad som är godkänd representation. 

• Säkerställ att transaktioner blir rätt konterade, så att redovisning och uppföljning blir rättvi-

sande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-02-03 
 
 
 
 
 

  

Carin Hultgren  Fredrik Birkeland 

Uppdragsledare               Projektledare 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tierps kommun enligt de villkor och under 

de förutsättningar som framgår av projektplan från 2020-10-28. PwC ansvarar inte utan särskilt 

åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2021-05-05 KS 2021/26
  

  
   
  
    

 
 
Godkännande av entledigande och val 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna Sarah Näslunds (L) begäran om entledigande från sina 
uppdrag som ersättare i utskottet arbete och omsorg och ledamot i 
pensionärsrådet,  
 
att under förutsättning att kommunfullmäktige den 8 juni 2021 väljer Sara 
Nordfors (L) till ny ersättare i kommunstyrelsen välja Sara Nordfors (L) 
till ny ersättare i utskottet arbete och omsorg för perioden 9 juni 2021 till 
och med 31 december 2022, samt 
 
att till ny ledamot i pensionärsrådet för perioden 26 maj 2021 till och med 
31 december 2022 välja Anne-Louise Palmqvist (L).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sarah Näslund (L) har den 3 maj 2021 inkommit med en begäran om 
entledigande från sina uppdrag som ersättare i utskottet arbete och omsorg och 
ledamot i pensionärsrådet.  
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Begäran om entledigande 
 Nominering från gruppledare 

 
Beslutet skickas till  

 Berörda ledamöter 
 Administrativ assistent Ledningsstöd 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-05-11 KS 2021/31
  

  
   
  
    

 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna redovisning 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 2021.2181 Period: 2021-03-01 - 2021-03-31 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande LSS  
Handlingsid: KS 2021.2237 Period: 2021-04-01 – 2021-04-30 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande SoL  
Handlingsid: KS 2021.2238 Period: 2021-04-01 - 2021-04-30 
 
Individ- och familjeomsorg  
Handlingsid: KS 2021. 2236 Period: 2021-04-01 - 2021-04-30 
 
Anställningsavtal  
Handlingsid: KS 2021.2183 Period: 2021-04-01 - 2021-04-30 
 
Bostadsanpassningsbidrag  
Handlingsid: KS 2021.2182 Period: Lista 4 
 
Fastställande av faderskap  
Handlingsid: KS 2021.2240 Period: 2021-04-15 - 2021-05-07 
Handlingsid: KS 2021.2239 Period: 2021-04-13 - 2021-05-06 
 
Parkeringstillstånd  
Handlingsid: KS 2021.2241 Period: 2021-04-12 - 2021-05-10 
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Färdtjänst  
Handlingsid:2021.2234 Period: 2021-04-12 - 2021-05-10 
 
Bygglov  
Handlingsid:2021.2254 Period: 2021-04-14 - 2021-05-11 
 
Miljö- och hälsoskydd  
Handlingsid:2021.2256 Period: 2021-04-14 - 2021-05-11 
 
Mark och exploatering  
Handlingsid:2021.2253 Period: 2021-04-14 - 2021-05-11 
 
Skolskjuts  
Handlingsid:2021.2261 Period: 2021-04-14 - 2021-05-11 
Handlingsid:2021.2263 Period: 2021-04-14 - 2021-05-11 
 
Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution  
Handlingsid: KS 2021.xxxx Period: Anmälda till kommunstyrelsens 
sammanträde 25 maj 2021, lista 4/2021. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Delegationsbeslutslistor från verksamheten 
 
Beslutet skickas till  

 Berörda handläggare 
 
 
I tjänsten  
 
Maria Wirström 
Administrativ assistent 
Ledningsstöd 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-05-11 KS 2021/48
  

  
   
  
    

 
 
Redovisning av protokoll 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisning av protokoll. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nedan redovisas protokoll från Tierps kommuns egna utskott, nämnder, 
råd, beredningar och bolag under perioden från senaste 
kommunstyrelsesammanträdet.  
 
Protokollen finns publicerade på www.tierp.se. 
 
Protokoll Tierps kommun 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträde 11 maj 2021 
 
Utskottet arbete och omsorg 
Sammanträde 10 maj 2021 
 
Utskottet barn och ungdom 
Sammanträde 11 maj 2021 
 
Utskottet samhällsbyggnad 
Sammanträde 11 maj 2021 
 
Demokratiberedningen 
Sammanträde 19 april 2021 
 
Kommunstyrelsens Förhandlingsdelegations 
Sammanträde 5 maj 2021 
 
Pensionärsrådet 
Sammanträde 20 april 2021 
 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
Sammanträde 19 april 2021 
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Kommunalt näringslivsråd 
Sammanträde 12 mars 2021 
 
Tierps kommunfastigheter 
Sammanträde 22 april 2021 
 
AB Tierpsbyggen 
Sammanträde 22 april 2021 
 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet arbete och omsorg 

 
2021-05-10  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 37 
Dnr 2021/449    
 
Tyngdtäcken som förskrivningsbart hjälpmedel  
 
Beslut  
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att följa Medicintekniska produktrådets rekommendation att ta bort 
tyngdtäcken som förskrivningsbart hjälpmedel, samt 
 
att de som har tyngdtäcken förskrivet får överta ägandet av dessa som ett 
egenansvar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tyngdtäcken har varit förskrivningsbart i Tierps kommun sedan 2011. 
Erfarenhet hade visat på effekter på sömnkvalitén hos personer med 
motorisk och eller psykisk oro varför det togs in som förskrivningsbar 
produkt. Då fanns det enbart att tillgå som medicinteknisk produkt. Numer 
är tyngdtäcken av olika slag allmänt förekommande på öppna marknaden. 

Medicintekniska produktrådet, en expertgrupp med representanter från 
Sveriges regioner, avråder från att man inom kommuner och regioner 
subventionerar tyngdtäcken. Detta på grund av otillräcklig evidens av 
patientnyttan och att resurser bör användas för att avhjälpa svårare tillstånd, 
dit räknar man inte sömnsvårigheter. Rekommendationen innebär att 
tyngdtäcken inte bör förskrivas som ett individuellt hjälpmedel, istället bör 
tyngdtäcken hanteras som egenvård.   

De personer som har ett tyngdtäcke förskrivet kommer att få en förfrågan 
om de vill behålla täcket utan kostnad, som därmed övergår till ett 
egenansvar. Inga nya förskrivningar påbörjas från och med beslutsdatum i 
ärendet. 
 
Beslutsmotivering  
Den vetenskapliga evidensen är otillräcklig. Tyngdtäcken är idag allmänt 
förekommande i den öppna handeln. Majoriteten av kunderna kan riskfritt 
välja produkt själv, det kräver inte hälso- och sjukvårdens insatser. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet arbete och omsorg 

 
2021-05-10  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Under 2019 förskrevs tyngdtäcken för omkring 100 tkr i Tierps kommun. 
För 2020 är den summan 88 tkr. Troligtvis beror nedgången på pandemin. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggares tjänsteutlåtande 
 Medicintekniska produktrådets rekommendation avseende 

Produktgrupp tyngdtäcken vid sömnbesvär/sömnproblem 
 
Beslutet skickas till 

 Hjälpmedelsansvarig Emma Haglöf 
 Verksamhetschef Helena Carlsson 
 MAS/MAR Anita Rönnback 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-03-05 KS 2021/449
  

  
   
  
    

 
 
Tyngdtäcken som förskrivningsbart hjälpmedel 
 
Förslag till beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att följa Medicintekniska produktrådets rekommendation att ta bort 
tyngdtäcken som förskrivningsbart hjälpmedel, samt 
 
att de som har tyngdtäcken förskrivet får överta ägandet av dessa som ett 
egenansvar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tyngdtäcken har varit förskrivningsbart i Tierps kommun sedan 2011. 
Erfarenhet hade visat på effekter på sömnkvalitén hos personer med 
motorisk och eller psykisk oro varför det togs in som förskrivningsbar 
produkt. Då fanns det enbart att tillgå som medicinteknisk produkt. Numer 
är tyngdtäcken av olika slag allmänt förekommande på öppna marknaden. 

Medicintekniska produktrådet, en expertgrupp med representanter från 
Sveriges regioner, avråder från att man inom kommuner och regioner 
subventionerar tyngdtäcken. Detta på grund av otillräcklig evidens av 
patientnyttan och att resurser bör användas för att avhjälpa svårare 
tillstånd, dit räknar man inte sömnsvårigheter. Rekommendationen innebär 
att tyngdtäcken inte bör förskrivas som ett individuellt hjälpmedel, istället 
bör tyngdtäcken hanteras som egenvård.   

De personer som har ett tyngdtäcke förskrivet kommer att få en förfrågan 
om de vill behålla täcket utan kostnad, som därmed övergår till ett 
egenansvar. Inga nya förskrivningar påbörjas från och med beslutsdatum i 
ärendet. 
 
Beslutsmotivering  
Den vetenskapliga evidensen är otillräcklig. Tyngdtäcken är idag allmänt 
förekommande i den öppna handeln. Majoriteten av kunderna kan riskfritt 
välja produkt själv, det kräver inte hälso- och sjukvårdens insatser. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Under 2019 förskrevs tyngdtäcken för omkring 100 tkr i Tierps kommun. 
För 2020 är den summan 88 tkr. Troligtvis beror nedgången på pandemin. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggares tjänsteutlåtande 
 Medicintekniska produktrådets rekommendation avseende 

Produktgrupp tyngdtäcken vid sömnbesvär/sömnproblem 
 
Beslutet skickas till  

 Hjälpmedelsansvarig Emma Haglöf 
 Verksamhetschef Helena Carlsson 
 MAS/MAR Anita Rönnback 

 
 
I tjänsten  
 
Emma Haglöf  
Hjälpmedelsansvarig 
Vård och omsorg
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MTP-rådet REKOMMENDATION 
Medicintekniska produktrådet 
Regionerna i samverkan  
 [2020-10-20] 
  
  
 
  

Produktgrupp tyngdtäcken vid sömnbesvär/sömnproblem  
 

MTP-rådets rekommendation till regionerna är: 

- att avstå från att förskriva s.k. tyngdtäcken inom den offentligt finansierade hälso-och 
sjukvården. 

- att endast finansiera användning av tyngdtäcken inom ramen för vetenskapliga studier.  
- att för pågående användning/förskrivning hitta former för att fasa ut användningen av 

tyngdtäcken som offentligt finansierad behandlingsåtgärd. 

 
 
Om produkten 
Tyngdtäcken finns av olika typ från olika tillverkare; bolltäcke, kedjetäcke eller filttäcke samt med 
olika vikt, vanligen 7-11 kg. Tyngdtäcken säljs i Sverige direkt till användaren via flera olika fysiska och 
webbaserade butiker. Tyngdtäcken är oftast CE-märkta som medicinteknisk produkt klass I. 

Motivering till beslut  
I april 2020 frågade SKR:s hjälpmedelschefsnätverk, MTP-rådet om stöd för hur man bör hantera 
produktgruppen tyngdtäcken. MTP-rådet valde då att utvärdera produktgruppen med en genomgång 
av HTA-analyser kompletterat med nyligen genomförda studier. 
MTP-rådet har också noterat att förskrivningsrutiner, kostnader och ersättningsmodeller skiljer sig 
markant åt inom Sverige.  

Den sammanvägda bedömningen gällande tyngdtäcken baseras på en värdering utifrån den etiska 
plattformen för prioriteringar. Efter genomgång av kunskapsläget är MTP-rådets rekommendation 
att användning av s.k. tyngdtäcken inom den offentligt finansierade hälso-och sjukvården endast bör 
ske inom ramen för vetenskapliga studier.  

Rådet vill förtydliga att rekommendationen avser förhållandet att produkten finansieras med 
offentliga medel, inte användningen av tyngdtäcken i sig. För de individer som upplever att 
produkten fungerar väl kan egenfinansiering vara lämplig eftersom tillståndets svårighetsgrad är låg. 
Individen kan själv anses ha tillräcklig kunskap för att bedöma nyttan av produkten. Dessutom är 
kostnaden för ett tyngdtäcke överkomlig. 

Genom att flera regioner har upphandlade produkter och pågående förskrivning bör regioner hitta 
former för att successivt fasa ut användningen av tyngdtäcken som offentligt finansierad 
behandlingsåtgärd. 

 

145



MTP-rådet REKOMMENDATION 
Medicintekniska produktrådet 
Regionerna i samverkan  
 [2020-10-20] 
  
  
 
  
Bakgrund och kunskapsläge  
I Folkhälsomyndighetens rapport från 2019 framkommer att 39% av den vuxna, 16 -84-år, svenska 
befolkningen anger någon form av sömnbesvär och att 7% anger svåra sömnbesvär 
(Folkhälsomyndigheten 2019). Hos barn och unga är sömnbesvär vanligt och ca 25% har sömnbesvär 
någon gång under barndomen. För barn och unga med neuropsykiatrisk sjuklighet har uppemot 70% 
rapporterats ha en sömnproblematik. Sömnproblem behandlas på olika sätt. Sömnhygienråd är 
basbehandlingen men i tillägg används; läkemedel, behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT), 
annan beteendeterapi eller hjälpmedel. Nationellt och internationellt har under 2000 -talet vikten av 
effektiv, säker och hälsoekonomiskt försvarbar vård fått alltmer ökad betydelse.  
Ett hjälpmedel som under en rad år förskrivits i en alltmer ökande omfattning är s.k. tyngdtäcken. 
Vanligast förekommande målgrupper för behandlingen med tyngdtäcken är barn och unga oftast 
med en neuropsykiatrisk eller barnneurologisk samsjuklighet, vuxna med en psykiatrisk sjuklighet,  
t.ex. depression och ångest, samt äldre individer med kognitiv sjukdom eller demens.  

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) identifierar 2013 att kunskapen är 
otillräcklig för att kunna användas som beslutsunderlag: ”Tyngdtäcke vid sömnsvårigheter orsakade 
av motorisk eller psykisk oro” (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 2013). I en 
rapport från Medicinska rådet Region Dalarna (Medicinska rådet 2019) och i tre internationella 
rapporter från The Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) utvärderades 
under 2019  evidensen för effekt på sömnbesvär/sömnproblem av tyngdtäcken genom s.k. Rapid 
reviews (Medicinska rådet 2019; CADTH 2019; Dulong C 2019; Hafizi D 2019). Under 2019 gjordes 
även i Region Värmland, en sammanställning och bedömning av vetenskapligt publicerade studier 
(Värmland 2019). 

Vetenskaplig dokumentation 
Samtliga ovanstående fem rapporter syftar specifikt till att utvärdera effekten för; barn 0-18 år, 
vuxna med psykiatrisk sjukdom inom sjukhusbaserad slutenvård och boenden för individer med 
psykisk sjukdom, samt för individer med demens eller kognitiv sjukdom. I dessa fem rapporter har 
man i den strukturerade processen, eftersökt originalstudier, systematiska översikter och 
evidensbaserade konsensusdokument. Där utvärderades effekt på bland annat;  

• tid till insomning,  
• tid till uppvaknande,  
• antal uppvaknanden/natt men också  
• livskvalitetsrelaterade effekter och  
• beteenderelaterade möjliga effekter  

o minskad agitation 
o mindre aggressivitet  
o utåtagerande beteende,  
o mindre självskadebeteende,  
o påverkan på skolgång  
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• förändrad läkemedelsförbrukning.  

I rapporterna identifierades endast totalt två mindre originalstudier med kort uppföljningstid där 
barn med autismspektrumstörning (ASD) respektive ADHD utvärderades (Gringras et al. 2014; Hvolby 
and Bilenberg 2011). Inga publikationer identifierades således i dessa fem sammanvägningsrapporter 
där sömnstörningar utvärderades i patientgrupper utan neuropsykiatrisk diagnos. Ytterligare tre 
originalstudier, en RCT, en okontrollerad fallstudie samt en regional kartläggning är publicerade efter 
översikternas sökdatum(Ekholm, Spulber, and Adler 2020; Opheim A 2020; Hvolby 2020). Dessa 
sammanfattas nedan.  

I en randomiserad placebokontrollerad studie av cross-over design där 67 barn (5 -16 år) med 
dokumenterade sömnsvårigheter och diagnosticerad ASD inkluderades, behandlades varje grupp 
med tyngd- respektive vanligt täcke(Gringras et al. 2014). Kontrolltäcket var tillverkat av samma 
fabrikat, färg och storlek som tyngdtäcket. Användandet/behandlingen pågick under 2+2 veckor, 
under två veckor med en typ av täcke och därefter byttes täcket till den andra typen av täcke.  
Barnen randomiserades till i vilken ordning de olika typerna av täcke skulle användas. Det primära 
utfallsmåttet var total sömntid som uppmättes objektivt med ett Actigraph- dvs 
accelerometerarmband (mäter rörelse).  Vidare använde föräldrarna en sömndagbok där tid till 
insomning och antal uppvaknanden/natt dokumenterades.  Studien visade inte på förbättrad sömn 
(längd eller kvalitet) vid användande av tyngdtäcke jämfört med ett vanligt (kontroll) täcke. Total 
sömntid var något längre för kontrolltäcket än tyngdtäcket men skillnaden var inte statistiskt 
säkerställd  –4.2 (95% konfidensintervall  –13.6 till 5.2). 

I den andra studien, en fall-kontroll studie inkluderades 21 barn, 8-13 år gamla och med en diagnos 
av ADHD (Hvolby and Bilenberg 2011). Som kontroller fungerade tidigare insamlad registerdata från 
ett Actigraphregister över normeringsvärden där 21, 6-11 år gamla typiskt utvecklade friska barn, 
använt Actigraph under 5 nätter. Barnen utvärderades med hjälp av en Actigraph accelerometer där 
tid till insomning, total sömn-tid och antal uppvaknanden mättes. Samtliga barn med ADHD följdes 
under 28 nätter: under 7 nätter användes barnets vanliga täcke och baslinjen registrerades, därefter 
använde barnet ett 7kg tungt tyngdtäcke under 14 nätter och slutligen följdes barnen upp under 
ytterligare 7 nätter med sitt vanliga täcke. Under 7-14-7 nätters perioden fyllde också föräldrarna i en 
sömndagbok. För barnen med ADHD minskade insomningstiden genomsnittligt från 23 till 14 minuter 
(p<0,002) under de två veckorna med tyngdtäcke. Det fanns däremot ingen statistiskt säkerställd 
skillnad i total sömntid eller antal uppvaknanden per natt.  

Ytterligare en mindre fallserie, där 36 barn  med ADHD använt tyngdtäcke under åtta veckor 
publicerades av  samma danska författare våren 2020 (Hvolby 2020). Studien saknade kontrollgrupp 
och författaren påpekar själv att avsaknaden av kontrollgrupp försvårar tolkningen av fynden och att 
det behövs ytterligare forskning. Studier där man jämför utfall före och efter en intervention i en 
kohort utan kontrollgrupp har stor risk för bias och tillmäts generellt låg tillförlitlighet, framför allt på 
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grund av att effekter inte går att skilja från förändringar av tillståndets naturalförlopp över tid 
(regression towards the mean).  

I september 2020 kom en RCT studie från Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, där 120 
patienter med bipolär sjukdom, ADHD, generaliserat ångestsyndrom, GAD eller svår depressiv 
sjukdom randomiserats till användande av tyngdtäcke (vikt 6-8kg) eller kontrolltäcke (vikt 1,5 kg) 
under en fyraveckors-period (Ekholm, Spulber, and Adler 2020). I studien sågs ingen effekt av 
tyngdtäckebehandling för de objektiva utfallsmåtten, bland annat total sömntid, utvärderade med 
accelerometri (ActiGraph) (77 studiepatienter motsvarande 64% bidrog med kompletta data) 
samtidigt som patienterna rapporterade en signifikant förbättrad sömn enligt, självskattningsskalan 
The insomnia severity index, ISI. Studien uppvisade för vissa utfallsmått (subjektiva) hög risk för 
snedvridning eller bias, bland annat p.g.a. bristande blindning av typen av täcke där kontrolltäcket 
var påtagligt mycket lättare än tyngdtäcket men också p.g.a. bortfall.  

Från Västra Götalandsregionen kom i maj 2020 en strategisk studie där användningen av tyngdtäcken 
under 2,5 år kartlagts (Opheim A 2020). Drygt 4000 individer 1—103 år som använt tyngdtäcke under 
minst 365 dagar inkluderades. Studien visade att de yngsta och de äldsta hade en kortare tid till 
återlämning och sannolikt en kortare användningsperiod än de övriga åldersgrupperna. Även 
personer med diagnoserna depression och ADHD hade kortare tid till återlämning. Under 
studietiden, som sammanföll med den nationella och nytillkomna möjligheten att förskriva 
korttidsverkande melatonin, inom förmånen, utan ett licensförfarande, ökade kraftigt användandet 
av melatonin (Opheim A 2020). Även på nationell nivå har en påtaglig ökning av 
melatoninanvändandet setts från 2015 (Kimland et al. 2020). I den västsvenska kartläggningen sågs 
att uthämtningen av beroendeframkallande sömnläkemedel minskade generellt under studietiden 
medan melatonin förskrevs i större takt bland patienter som hämtat ut tyngdtäcke. Man såg också 
att kostnaderna för förskrivningsprocessen av tyngdtäcke var betydligt högre än den vid förskrivning 
av sömnläkemedel. Detta beror på att förskrivning av tyngdtäcken generellt involverar fler aktörer 
och moment än förskrivning av sömnläkemedel (Opheim A 2020).  

Det finns en rapport från OEQ (Ordre des ergothérapeutes du Québec) som identifierat ett 
barndödsfall då ett barn svepts in i ett tyngdtäcke (Québec 2008).  

Hälsoekonomi/Ekonomiska överväganden 
Då den vetenskapliga litteraturen ej säkert påvisat någon mätbar effekt av klinisk betydelse finns 
således inget underlag eller relevans för en hälsoekonomisk analys. Ett ekonomiskt övervägande är 
dock relevant.  

Förskrivningsrutiner och ersättningsmodeller skiljer sig markant inom Sverige vilket leder till en 
kostnadsbild som inte alltid går att jämföra regioner emellan då i vissa fall förskrivningskostnaderna 
kan vara dolda. Spannet av kostnader sträcker sig dock från ingen förskrivning alls i Region Örebro till 
en förskrivningskostnad på 36,5 miljoner kr/år i Region Stockholm (2019). 

148



MTP-rådet REKOMMENDATION 
Medicintekniska produktrådet 
Regionerna i samverkan  
 [2020-10-20] 
  
  
 
  
I Region Dalarna köps tyngdtäcken in av Dalarnas Hjälpmedelscenter. Kostnaden per täcke är i 
genomsnitt mellan 4 600 – 5 800 kr/täcke, vilket år 2019 uppgick till totalt ca. 3 miljoner kr (baserat 
på inköpssiffror under första halvåret x 2) och 17 miljoner kr under en 10 års-period vilket indikerar 
att kostnaden/år sannolikt ökat.  

I Västra Götaland köps tyngdtäcken in av Hjälpmedelscentralen och hyrs sen ut till både regionala 
och kommunala vårdgivare. Patienten betalar inga hjälpmedelsavgifter och den totala kostnaden är 
ca. 6 miljoner/år (2019). 

I Region Stockholm köps tyngdtäcken in av Hjälpmedel Stockholm och Sodexo och distribueras till 
användare. Region Stockholm ersätter sedan dessa verksamheter med ett snittpris på 5 900–6 300 
kr/täcke. Förskrivningskostnaden är 36,5 miljoner kr/år, patienterna betalar en patientavgift på 600 
kr, varefter den totala förskrivningskostnaden för regionen blir 33,5 miljoner kronor (siffrorna gäller 
för 2019). 

I Sverige säljs tyngdtäcken av olika fabrikat, typ och tyngd även direkt till användarna och finns 
tillgängliga på marknaden från cirka 600-2500kr/täcke. Tyngdtäcken är oftast CE-märkta som 
medicinteknisk produkt i klass I, dvs produkter i den lägsta risk-klassificeringen. 

 

MTP-rådets bedömning  

Tillståndets svårighetsgrad 
Tillståndets svårighetsgrad med avseende på sömnbesvär, är låg (på en skala av låg, måttlig, hög och 
mycket hög). MTP-rådet bedömer att sömnbesvär hos den stora gruppen svenska individer 
motsvarar ett tillstånd med låg svårighetsgrad. För individer med neuropsykiatrisk eller psykiatrisk 
sjuklighet varierar svårighetsgraden och bedöms i allmänhet vara högre än för individer utan sådan 
diagnos, men fortsatt inom intervallet låg.  

Åtgärdens effektstorlek 
För barn med neuropsykiatrisk diagnos finns utifrån det mycket begränsade vetenskapliga underlaget 
skäl att anta att effekten i bästa fall är liten (på en skala av liten, måttlig, stor och mycket stor) eller 
obefintlig och motsvarar snarast en kunskapslucka där endast effekten för barn med 
autismspektrumstörning (ASD) i en mindre studie utvärderats på vetenskapligt acceptabelt sätt.  
Beroende på avsaknad av effekt på utfallsmått mätta med objektiva metoder, går det inte att 
bedöma effekten av tyngdtäcken på sömnkvalitet hos individer med sömnproblematik utan 
neuropsykiatrisk diagnos. 
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Tillståndets sällsynthet 
Tillståndet är vanligt (på en skala av mycket sällsynt, sällsynt, mindre vanligt, och vanligt).  

Tillförlitligheten till det vetenskapliga underlaget 
Tillförlitligheten bedöms som låg (på en skala låg, måttlig, hög och mycket hög). Det vetenskapliga 
underlaget för att utvärdera effekten av tyngd-/boll- eller kedjetäcken vid sömnproblem och 
specifika psykiatriska/beteendemässiga problem hos barn, unga, vuxna och äldre vuxna med 
neuropsykiatriska tillstånd, psykiatriska tillstånd, samt demens är otillräckligt och motsvarar  snarast 
en kunskapslucka. Detta beror i första hand på att man i flera studier använt studiedesign  
utan kontrollgrupper. I små studier med randomiserad kontrollgrupp har man inte sett några positiva 
effekter mätt med objektiva utfallsmått, vilket är viktigt när blindning av patienter inte kan antas 
föreligga. Positiva fynd i okontrollerade studier och positiva fynd av subjektiva utfall i kontrollerade 
studier kan betraktas som hypotesgenererande.  Det tillgängliga underlaget ger idag inte skäl att anta 
att användning av tyngdtäcken skulle medföra någon kliniskt relevant patientnytta. Framtida 
prövningar av tyngdtäcken bör göras i tillräckligt stora randomiserade studier av hög kvalitet med 
såväl objektiva (accelerometri  eller om möjligt,  polysomnografi) som subjektiva utfallsmått. 
 
Åtgärdens kostnadseffektivitet 
Åtgärden innebär en kostnad som inte motsvaras av någon mätbar kliniskt relevant effekt och kan 
således inte bedömas som kostnadseffektiv. 
 

Sammanvägd bedömning  
Den sammanvägda bedömningen gällande tyngdtäcken baseras på en värdering utifrån den etiska 
plattformen för prioriteringar och dess tre principer: människovärdesprincipen, 
behovssolidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Plattformen har operationaliserats i 
fyra relevanta dimensioner: tillståndets svårighetsgrad, åtgärdens effektstorlek, tillståndets 
sällsynthet, och tillförlitligheten i det vetenskapliga underlaget. Dessa fyra ligger till grund för 
värdering av betalningsvilja i relation till behandlingens kostnadseffektivitet. Tillståndets 
svårighetsgrad med avseende på sömnbesvär anses vara låg. Åtgärdens effekt på tillståndet kan inte 
bedömas men är sannolikt i bästa fall liten. Tillståndet är vanligt och tillförlitligheten till det 
vetenskapliga underlaget är låg.  

MTP-rådet vill också förtydliga att rekommendationen avser förhållandet att produkten finansieras 
med offentliga medel, inte användningen av tyngdtäcken i sig. För de individer som upplever att 
produkten fungerar väl kan egenfinansiering vara lämplig eftersom tillståndets svårighetsgrad är låg. 
Individen kan själv anses ha tillräcklig kunskap för att bedöma nyttan av produkten. Kostnaden, för 
ett tyngdtäcke, är för de flesta överkomlig, förutsatt att de mest kostsamma varianterna av 
tyngdtäcken på marknaden inte väljs. 
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På grundval av dessa överväganden bedömer MTP-rådet gällande användning av s.k. tyngdtäcken  
inom den offentligt finansierade hälso-och sjukvården:  

- att avstå från att förskriva s.k. tyngdtäcken inom den offentligt finansierade hälso-och 
sjukvården. 

- att endast finansiera användning av tyngdtäcken inom ramen för vetenskapliga studier.  
- att för pågående användning/förskrivning hitta former för att fasa ut användningen av 

tyngdtäcken som offentligt finansierad behandlingsåtgärd. 

Närvarande vid beslut 
Jan Liliemark, ordförande MTP-rådet; Kristina Tedroff, Stockholm-Gotlands samverkansregion; Sven-
Göran Öhlén, Norra samverkansregionen; Ulf Malmqvist, Södra samverkansregionen; Annette 
Lövefors Daun, Västra samverkansregionen; Ulrica Fjärstedt, Uppsala-Örebros samverkansregion; 
Claes Lennmarken, Sydöstra samverkansregionen.  

I beredning av ärendet har även Maria Kinderås, Erik Gustavsson och Sofia Medin deltagit. Ingen 
ledamot har deklarerat jäv för det aktuella ärendet. 
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Idéburet offentligt partnerskap mellan Tierps kommun och Tierps kretsloppsservice gällande 
social verksamhet. 

 

1. Bakgrund 

Tierps kommun arbetar för att samverka med det Civila samhället. Tierps 
kretsloppsservice är ett idéburet socialt företag som arbetar för att hjälpa personer som 
står långt utanför arbetsmarknaden att rehabilitera sig närmare arbetsmarknaden eller i 
vart fall att komma in i ett socialt sammanhang.  Tierps kommun har ett ansvar att verka 
för att människor ska komma ifrån ett utanförskap och att bli delaktiga i samhället. 

Genom att teckna ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) verkar båda parter för att 
arbeta utifrån dessa syften. 

En förutsättning för IOP är: 

 Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen 

 Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de 
idéburna organisationerna särskilt nämns. Exempelvis en lokal överenskommelse 

 Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget 

 Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda 

 Bägge parterna är med och finansierar verksamheten (via pengar eller andra 
insatser) 

 Verksamheten inte detaljregleras från kommunen 

 Verksamheten ska drivas under en längre tid 
 

Då dessa punkter uppfylls avser båda parter att samverka kring att motverka 
utanförskap och hjälpa personer tillbaka närmare arbetsmarknaden. 

2. Avtalstid och giltighet 
Detta avtal är giltigt från och med att det har godkänts av Kommunstyrelsen i Tierps 
kommun och det beslutet har vunnit laga kraft, samt undertecknats av behöriga parter. 
 
Avtalet löper ett år från Kommunstyrelsens godkännande och förlängs med ett år i taget 
om det inte sägs upp. Avtalet ska sägas upp minst tre månader före avtalstidens utgång, 
annars förlängs det med ytterligare ett år såsom det inte vore uppsagt och upphör 
nästgående år. 
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3. Uppföljning 
Detta avtal ska följas upp minst en gång per år om förlängning. Uppföljningen ska bestå i 
att parterna utvärderar om syftet med avtalet är uppfyllt, om båda parter vill fortsätta 
samverkan och att samtliga villkor i detta avtal är uppfyllda. 
 

4. Partnerskapets omfattning 
Detta avtal omfattar samverkan kring lokaler som Kretsloppet förfogar över. Kommunen 
kommer att nyttja delar av lokalen som idag är tillfullo nyttjad av Kretsloppets 
verksamhet. Kommunen kommer att flytta sin dagverksamhet Träffpunkten Skutan, och 
till vissa delar ha denna verksamhet samlokaliserad med Kretsloppsservice.  Syftet med 
flytten är för att få synergieffekter av att personer lättare ska kunna ta del av både 
Kretsloppets verksamhet och kommunens verksamhet. Trösklarna ska genom detta bli 
lägre och underlätta för personer att kunna få det stöd och hjälp som de för tillfället är i 
behov av. Kommunen bidrar med ekonomisk ersättning för verksamhet och lokal med 
540 000 Kr/år utöver viss personalresurs. 
 
Verksamheten vid Träffpunkten ska anpassas till den enskilde besökaren. Det ska finnas 
möjlighet till kravlös träffpunktsverksamhet, men också möjlighet att få prova på 
förekommande sysslor på Kretsloppet. 
 
Handledare från kommunen kommer att vara med vid träffpunktens öppettider och kan, 
om det är möjligt, vara en resurs för övrig verksamhet vid kretsloppet. 
 
I Samverkan ingår även att Kretsloppet i sin ordinarie verksamhet tar emot praktikanter 
från socialtjänsten. Syftet med praktikplatserna är att stödja individer i att närma sig 
arbetsmarknaden. Även här är det viktigt med att anpassa platsen efter den enskildes 
behov. Det är också viktigt att ha en nära dialog med kommunens personal, samt ha 
uppföljningar kring den enskildes utveckling på praktikplatsen. Individuella 
handlingsplaner och uppföljningar av dessa ska upprättas i dialog med personal från 
arbetsmarknadsenheten. Antalet praktikplatser kan variera men det maximala antalet 
som Tierps kommun kan placera inom ramen för denna överenskommelse är 15 
heltidsplatser. 
 

5. Samverkan 
Tierps kommuns personalresurs på Träffpunkten kommer att dagtid vara i lokalen. 
Personalresursen ska även kunna bistå som handledare i Kretsloppets verksamhet och 
samordna mellan kommunen och Kretsloppet. Kretsloppets verksamhet kommer att ta 
emot och informera personer som kommer till Kommunens verksamhet och genom 
detta kommer Kommunen och Kretsloppet att samverka kring att varje person får bästa 
möjliga sysselsättning. 
 

6. Lokal 
Kretsloppet ska se till att lokalen hålls ren och sund. Att inventarierna är hela, att 
hygienen är god, att det inte är för trångt möblerat och att den är anpassad för 
dagverksamhet. 
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7. Uppsägning 
Detta avtal ska sägas upp minst tre månader före avtalstidens utgång, annars förlängs 
det med 12 månader. 
 
Avtalet får sägas upp omedelbart och utan uppsägningstid om: 
1. Kommunen inte ersätter enligt denna överenskommelse 
2. Kretsloppet inte samverkar kring de personer som är aktuella för verksamheten och 
att syftet att motverka utanförskap och att komma närmare arbetsmarknaden inte 
uppfylls 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet barn och ungdom 

 
2021-05-11  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 146 
Dnr 2021/470    
 
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats och 
ansvarig för anmälan enligt Lex Maria  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att utse Linda Gagner till verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats 
och 
 
att utse Katrin Hägerström, legitimerad sjuksköterska- 
distriktssjuksköterska, till ansvarig för anmälan enligt lex Maria. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Av skollagen framgår att det ska finnas elevhälsa för eleverna i 
förskoleklass, grundskola, gymnasieskolan med flera. Elevhälsan ska 
omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
insatser. Av hälso- och sjukvårdslagen framgår att det inom hälso- och 
sjukvård ska finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef) 
och denna utses av vårdgivaren. En verksamhetschef ska bland annat 
ansvara för den löpande verksamheten som bedrivs av skolsköterskor och 
skolläkare och bevaka att elevhälsans hälso- och sjukvård tillgodoser en hög 
patientsäkerhet. 
 
Elevhälsans medicinska insats är en hälso- och sjukvårdsverksamhet och 
regleras därför i hälso- och sjukvårdslagen. För all hälso- och sjukvård ska 
det, enligt hälso- och sjukvårdslagen, finnas en tydligt definierad 
vårdgivare. Vårdgivaren för elevhälsans hälso- och sjukvård är 
kommunstyrelsen i Tierps kommun. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet säkerställer att ansvarig finns för att verksamheten som bedrivs av 
skolsköterskor och skolläkare håller god kvalitet och att elevhälsans hälso- 
och sjukvård tillgodoser en hög patientsäkerhet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Att utse verksamhetschef och ansvarig för anmälan enligt lex Maria medför 
i dagsläget inga merkostnader. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet barn och ungdom 

 
2021-05-11  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Utbildningschef 
 Verksamhetschef elevhälsa 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-04-26 KS 2021/470
  

  
   
  
    

 
 
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats och 
ansvarig för anmälan enligt Lex Maria 
 
Förslag till beslut: 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att utse Linda Gagner till verksamhetschef för elevhälsans medicinska 
insats och 
 
att utse Katrin Hägerström, legitimerad sjuksköterska- 
distriktssjuksköterska, till ansvarig för anmälan enligt lex Maria. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Av skollagen framgår att det ska finnas elevhälsa för eleverna i 
förskoleklass, grundskola, gymnasieskolan med flera. Elevhälsan ska 
omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
insatser. Av hälso- och sjukvårdslagen framgår att det inom hälso- och 
sjukvård ska finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef) 
och denna utses av vårdgivaren. En verksamhetschef ska bland annat 
ansvara för den löpande verksamheten som bedrivs av skolsköterskor och 
skolläkare och bevaka att elevhälsans hälso- och sjukvård tillgodoser en 
hög patientsäkerhet. 
 
Elevhälsans medicinska insats är en hälso- och sjukvårdsverksamhet och 
regleras därför i hälso- och sjukvårdslagen. För all hälso- och sjukvård ska 
det, enligt hälso- och sjukvårdslagen, finnas en tydligt definierad 
vårdgivare. Vårdgivaren för elevhälsans hälso- och sjukvård är 
kommunstyrelsen i Tierps kommun. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet säkerställer att ansvarig finns för att verksamheten som bedrivs av 
skolsköterskor och skolläkare håller god kvalitet och att elevhälsans hälso- 
och sjukvård tillgodoser en hög patientsäkerhet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Att utse verksamhetschef och ansvarig för anmälan enligt lex Maria 
medför i dagsläget inga merkostnader. 
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Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till  

- Utbildningschef 
- Verksamhetschef elevhälsa 

 
 
I tjänsten  
 
Per Angemo   
Utbildningschef 
Tierps kommun 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-05-11 KS 2021/55
  

  
   
  
    

 
 
Redovisning av inkomna beslut och skrivelser 
 
Förslag till 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 
 
 
 
I tjänsten  
 
Maria Wirström  
Administrativ assistent 
Ledningsstöd 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Demokratiberedningen 

 
2021-04-19  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 13 
Dnr 2019/763    
 
Slutredovisning av uppdrag gällande ungas delaktighet och 
inflytande  
 
Beslut  
Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna slutredovisningen och anse demokratiberedningens uppdrag 
som slutfört,  
 
att inrätta en digital ungdomspanel för unga upp till 18 år, 
  
att genomföra en årlig demokratidag för unga, 
  
att utreda möjligheten att införa en demokratitrappa för elever i 
grundskolan,  
 
att utreda möjligheten att inför e-förslag för alla medborgare i Tierps 
kommun, 
 
att i medborgardialoger genomföra dialogtillfällen med barn och/eller unga 
vuxna i de fall de är berörda, samt 
 
att kommunstyrelsen ska få återrapportering gällande hur arbetet fortgår 
senast i juni 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2019 att ge demokrati-
beredningen i uppdrag att utveckla former och forum för att stärka ungas 
inflytande och delaktighet i det lokala samhället. Med anledning av covid-
19 beslutade kommunfullmäktiges presidium att förlänga tidsplanen för 
uppdraget till juni 2021.  
 
I uppdragsbeskrivningen framgår vad som ingår i uppdraget. Där står också 
att det med unga menas barn och ungdomar upp till 25 år. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Demokratiberedningen 

 
2021-04-19  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Demokratiberedningen utarbetade en planering för arbetet med uppdraget. I 
beredningens arbete har det ingått in- och omvärldsbevakning samt en 
digital enkät till unga i kommunen. Covid-19 innebar att beredningen inte 
hade möjlighet att genomföra dialoger med unga i den utsträckning som det 
var planerat. Utifrån underlaget har beredningen arbetat fram förslag på 
forum och former. Arbetet med uppdraget redovisas i sin helhet i en 
slutredovisning.  
 
Beslutsmotivering  
Kommuner behöver barn och ungas perspektiv för att kunna fatta hållbara 
beslut. När det gäller hur kommunerna ska få in barn och ungas perspektiv 
finns det dock ingen entydig och enkel lösning. Kommuner har valt egna 
lösningar utifrån syfte och lokala förutsättningar.  

I enlighet med uppdraget har demokratiberedningen tagit fram förslag på 
forum och former för att stärka ungas delaktighet och inflytande i Tierps 
kommun. Det som ligger till grund för förslaget är in- och omvärlds-
bevakning, enkäten med unga i kommunen och kommunfullmäktiges 
temadebatt. Beredningen har övervägt olika förslag på forum och former 
utifrån de krav som fanns i kommunfullmäktiges uppdrag samt de krav som 
unga har på delaktighet och inflytande. 

Demokratiberedningen har konstaterat att det inte finns en typ av forum som 
uppfyller alla de krav som finns från kommunfullmäktige och från unga. 
Det gör att beredningen väljer att föreslå en kombination av forum och 
former som uppfyller olika syften. Det är inte rimligt att införa alla dessa på 
samma gång, men det är viktigt att börja någonstans och komma igång. Det 
är också viktigt att val av forum och former utvärderas och utvecklas över 
tid om förutsättningar eller möjligheter förändras. 

Demokratiberedningens förslag är att i ett första skede inrätta en digital 
ungdomspanel för unga upp till 18 år och att genomföra en årlig 
demokratidag för unga. Demokratiberedningen föreslår också att det ska 
utredas vilka möjligheter som finns gällande att införa en demokratitrappa 
för elever i grundskolan, samt att utreda möjligheten att inför e-förslag för 
alla medborgare i Tierps kommun. I förslaget ingår även att i 
medborgardialoger genomföra dialogtillfällen med barn och/eller unga 
vuxna i de fall de är berörda. 

Tierps kommun är finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen 
har skyldighet enligt 5 a § i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk. Där står det att ”Förvaltningsmyndigheter ska särskilt 
främja barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som 
berör dem och anpassa formerna för detta till deras förutsättningar.” Att 
inrätta ovan beskrivna forum och former för ungas delaktighet och 
inflytande möjliggör att kommunen får bättre verktyg för att fullfölja denna 
skyldighet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Demokratiberedningen 

 
2021-04-19  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
Barnrättskonsekvenser 
Ungas perspektiv behövs för att öka legitimiteten och kvaliteten i 
beslutsfattandet. Det är unga som är experter på att vara unga, vuxna kan 
inte representera dem eftersom de har andra perspektiv. Unga under 18 år 
saknar rösträtt och därmed en formell kanal för inflytande. Undersökningar 
visar att barn och unga i Tierps kommun vill vara med och påverka, 
samtidigt som många inte vet hur de ska göra. Kommunen behöver möta 
unga och få dem att känna att de blir lyssnade på. 
 
Det här beslutet ska bidra till att stärka ungas möjlighet till delaktighet och 
inflytande i den demokratiska processen i Tierp kommun. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Att inrätta en digital ungdomspanel kommer vid införandet innebära 
inköpskostnad för det digitala verktyg som ska användas. Summan för 
verktyg utreds och kommer finnas med inför beslut i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Det kommer också innebära kostnader i form av 
arbetstid hos tjänstepersoner för att införa verktyget och starta upp panelen. 
 
Att hålla en ungdomspanel igång kommer medföra kostnader i form av 
arbetstid för att administrera verktyget och panelen. Det löpande arbetet 
uppskattas innebära till cirka 10-20 procent av en heltidstjänst. 
 
Kostnad för demokratidagen beror på vad den ska innehålla. Det kan till 
exempel innebära kostnader för externa föreläsare, informationsmaterial, 
förtäring m.m. Det kommer också innebära kostnader för ersättning till 
förtroendevalda, samt arbetstid hos tjänstepersoner. 
 
Utredning av demokratitrappan och e-förslag sker av tjänstepersoner inom 
befintlig budget. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Slutredovisning av uppdrag - stärka ungas inflytande och delaktighet 

i det lokala samhället 
 Uppdragsbeskrivning - Stärka ungas inflytande och delaktighet i 

det lokala samhället (2019-08-16) 
 Resultat av enkät om ungas delaktighet och inflytande 

 
Beslutet skickas till 

 Demokratiberedningen  
 Utredare/utvecklare Kvalitet och strategisk utveckling 
 Chef Kvalitet och strategisk utveckling 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-04-13 KS 2019/763
  

  
   
  
    

 
 
Slutredovisning av uppdrag gällande ungas delaktighet och 
inflytande 
 
Förslag till beslut 
Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna slutredovisningen och anse demokratiberedningens uppdrag 
som slutfört,  
 
att inrätta en digital ungdomspanel för unga upp till 18 år, 
  
att genomföra en årlig demokratidag för unga, 
  
att utreda möjligheten att införa en demokratitrappa för elever i 
grundskolan,  
 
att utreda möjligheten att inför e-förslag för alla medborgare i Tierps 
kommun, 
 
att i medborgardialoger genomföra dialogtillfällen med barn och/eller unga 
vuxna i de fall de är berörda, samt 
 
att kommunstyrelsen ska få återrapportering gällande hur arbetet fortgår 
senast i juni 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2019 att ge demokrati-
beredningen i uppdrag att utveckla former och forum för att stärka ungas 
inflytande och delaktighet i det lokala samhället. Med anledning av covid-
19 beslutade kommunfullmäktiges presidium att förlänga tidsplanen för 
uppdraget till juni 2021.  
 
I uppdragsbeskrivningen framgår vad som ingår i uppdraget. Där står 
också att det med unga menas barn och ungdomar upp till 25 år. 
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Demokratiberedningen utarbetade en planering för arbetet med uppdraget. 
I beredningens arbete har det ingått in- och omvärldsbevakning samt en 
digital enkät till unga i kommunen. Covid-19 innebar att beredningen inte 
hade möjlighet att genomföra dialoger med unga i den utsträckning som 
det var planerat. Utifrån underlaget har beredningen arbetat fram förslag på 
forum och former. Arbetet med uppdraget redovisas i sin helhet i en 
slutredovisning.  
 
Beslutsmotivering  
Kommuner behöver barn och ungas perspektiv för att kunna fatta hållbara 
beslut. När det gäller hur kommunerna ska få in barn och ungas perspektiv 
finns det dock ingen entydig och enkel lösning. Kommuner har valt egna 
lösningar utifrån syfte och lokala förutsättningar.  

I enlighet med uppdraget har demokratiberedningen tagit fram förslag på 
forum och former för att stärka ungas delaktighet och inflytande i Tierps 
kommun. Det som ligger till grund för förslaget är in- och omvärlds-
bevakning, enkäten med unga i kommunen och kommunfullmäktiges 
temadebatt. Beredningen har övervägt olika förslag på forum och former 
utifrån de krav som fanns i kommunfullmäktiges uppdrag samt de krav 
som unga har på delaktighet och inflytande. 

Demokratiberedningen har konstaterat att det inte finns en typ av forum 
som uppfyller alla de krav som finns från kommunfullmäktige och från 
unga. Det gör att beredningen väljer att föreslå en kombination av forum 
och former som uppfyller olika syften. Det är inte rimligt att införa alla 
dessa på samma gång, men det är viktigt att börja någonstans och komma 
igång. Det är också viktigt att val av forum och former utvärderas och 
utvecklas över tid om förutsättningar eller möjligheter förändras. 

Demokratiberedningens förslag är att i ett första skede inrätta en digital 
ungdomspanel för unga upp till 18 år och att genomföra en årlig 
demokratidag för unga. Demokratiberedningen föreslår också att det ska 
utredas vilka möjligheter som finns gällande att införa en demokratitrappa 
för elever i grundskolan, samt att utreda möjligheten att inför e-förslag för 
alla medborgare i Tierps kommun. I förslaget ingår även att i 
medborgardialoger genomföra dialogtillfällen med barn och/eller unga 
vuxna i de fall de är berörda. 

Tierps kommun är finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen 
har skyldighet enligt 5 a § i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk. Där står det att ”Förvaltningsmyndigheter ska särskilt 
främja barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som 
berör dem och anpassa formerna för detta till deras förutsättningar.” Att 
inrätta ovan beskrivna forum och former för ungas delaktighet och 
inflytande möjliggör att kommunen får bättre verktyg för att fullfölja denna 
skyldighet. 
 
  

168



3 (3) 

 

   

Barnrättskonsekvenser 
Ungas perspektiv behövs för att öka legitimiteten och kvaliteten i 
beslutsfattandet. Det är unga som är experter på att vara unga, vuxna kan 
inte representera dem eftersom de har andra perspektiv. Unga under 18 år 
saknar rösträtt och därmed en formell kanal för inflytande. Undersökningar 
visar att barn och unga i Tierps kommun vill vara med och påverka, 
samtidigt som många inte vet hur de ska göra. Kommunen behöver möta 
unga och få dem att känna att de blir lyssnade på. 
 
Det här beslutet ska bidra till att stärka ungas möjlighet till delaktighet och 
inflytande i den demokratiska processen i Tierp kommun. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Att inrätta en digital ungdomspanel kommer vid införandet innebära 
inköpskostnad för det digitala verktyg som ska användas. Summan för 
verktyg utreds och kommer finnas med inför beslut i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Det kommer också innebära kostnader i form av 
arbetstid hos tjänstepersoner för att införa verktyget och starta upp panelen. 
 
Att hålla en ungdomspanel igång kommer medföra kostnader i form av 
arbetstid för att administrera verktyget och panelen. Det löpande arbetet 
uppskattas innebära till cirka 10-20 procent av en heltidstjänst. 
 
Kostnad för demokratidagen beror på vad den ska innehålla. Det kan till 
exempel innebära kostnader för externa föreläsare, informationsmaterial, 
förtäring m.m. Det kommer också innebära kostnader för ersättning till 
förtroendevalda, samt arbetstid hos tjänstepersoner. 
 
Utredning av demokratitrappan och e-förslag sker av tjänstepersoner inom 
befintlig budget. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Slutredovisning av uppdrag - stärka ungas inflytande och 

delaktighet i det lokala samhället 
 Uppdragsbeskrivning - Stärka ungas inflytande och delaktighet i 

det lokala samhället (2019-08-16) 
 Resultat av enkät om ungas delaktighet och inflytande 

 
Beslutet skickas till  

 Demokratiberedningen  
 Utredare/utvecklare Kvalitet och strategisk utveckling 
 Chef Kvalitet och strategisk utveckling 

 
I tjänsten  
 
Louise Pettersson 
Utredare/utvecklare  
Kvalitet och strategisk utveckling
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Slutredovisning av uppdrag  
- Demokratiberedningen 

 
Stärka ungas inflytande och delaktighet  
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Gemensam service Handläggare
Kvalitet och strategisk utveckling Louise Pettersson
815 80 Tierp Utredare/utvecklare
Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: 0293-21 8238
Telefon: 0293-21 80 00 Fax: 0293-712 54 E-post: Louise.Pettersson@tierp.se

Slutredovisning av uppdrag

Demokratiberedningen
2021-04-26
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Uppdrag 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2019 att ge demokratiberedningen i uppdrag 
att utveckla former och forum för att stärka ungas inflytande och delaktighet i det lokala 
samhället. Med anledning av covid-19 beslutade kommunfullmäktiges presidium att 
förlänga tidsplanen för uppdraget till juni 2021.  

Demokratiberedningens uppdrag har varit att   

 ta fram en definition av vad kommunen menar med att ge unga inflytande och 
delaktighet  

 ta fram förslag på former och forum för att stärka ungas inflytande och delaktighet 
i den demokratiska processen  

 identifiera förändringar som behöver göras i strukturen för att formerna ska 
fungera  

Med unga menas barn och ungdomar upp till 25 år.  

I den uppdragsbeskrivning som kommunfullmäktige gav demokratiberedningen finns 
hela beskrivningen av vad som ingår i uppdraget. 

Metod 
Demokratiberedningen utarbetade en planering för arbetet med uppdraget. I 
beredningens arbete har det ingått in- och omvärldsbevakning samt en digital enkät till 
unga i kommunen. Utifrån underlaget har beredningen arbetat fram förslag på forum och 
former. Nedan finns den tidsplan och de delmoment som ingått i beredningens arbete.  
 

Med anledning av covid-19 beslutade kommunfullmäktiges presidium att förlänga 
tidsplanen för uppdraget till juni 2021. Covid-19 innebar att demokratiberedningen inte 
hade möjlighet att genomföra dialoger med unga i den utsträckning som det var tänkt. 
Under rådande omständigheter och restriktioner var fysiska möten inte ett alternativ. 
Barn och unga hade möjlighet att lämna sina tankar och synpunkter i en digital enkät.  
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I tabellen nedan finns en sammanställning av hur demokratiberedningen arbetat med 
uppdraget. Det framgår vad som ingått i beredningens in- och omvärldsbevakning, vilka 
beredningen har haft besök av, samt hur beredningen i övrigt arbetat med uppdraget. I 
protokollen från beredningens sammanträden finns mer information. Protokollen finns 
att läsa på kommunens hemsida (www.tierp.se). 

2019-09-17 Kommunfullmäktige beslutar att ge demokratiberedningen uppdrag 

2019-10-07 Genomgång av uppdrag från kommunfullmäktige 

2019-10-30 Besök av närvårdsstrateg: Nära vård och arbetsgrupp för barn och 
unga 

2019-10-30 Liv och hälsa ung 2019 

2019-10-30 Statistik över unga 0-25 år i Tierps kommun 

2019-10-30 Studie med förstagångsväljare i Tierps kommun 

2019-12-04 Besök av fritidsgårdschef och samordnare kulturfrågor: Kultur och 
fritids arbete med barn och unga 

2019-12-04 Besök av hållbarhetsstrateg: Barnkonventionen 

2019-12-04 Besök av svenska FN-förbundets ambassadör för globala målen 

2019-12-04 Arbetet med Tierpspanelen och kommunala råd 

2020-02-05 Besök av projektledare för arbetet med kartläggning av barn och 
ungas psykiska hälsa 

2020-02-05 Besök av kommunikatörer: Kommunikation av kommunens uppdrag 
och roll, samt sociala medier 

2020-02-05 Rapporter på nationell nivå gällande barn och ungas delaktighet och 
inflytande, bland annat från SKR, MUCF och Barnombudsmannen 

Paus i uppdrag med anledning av covid-19 

2020-10-07 Information från Håbo kommun om deras arbete med 
ungdomsdemokrati och ungdomsråd 

2020-10-07 
- 

 2021-02-24 

Exempel på hur andra kommuner arbetar med ungas delaktighet och 
inflytande - utarbetande av förslag för Tierps kommun 

2021-03-04 
- 

2021-03-14 

Enkät - Hur vill du som ung vara med och påverka din kommun? 
 

Enkät till barn och unga upp till 25 år i Tierps kommun 
Sammanställning av enkätsvar 

2021-03-22 Förberedelse inför temadebatt i kommunfullmäktige gällande barn 
och ungas delaktighet och inflytande 

2021-04-07  Temadebatt i kommunfullmäktige: Barn och ungas delaktighet och 
inflytande 

2021-04-19 Slutredovisning och förslag till kommunfullmäktige 
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Sammanställning av in- och omvärldsbevakning 
Nedan finns en sammanställning av de slutsatser som framkommit i in- och 
omvärldsbevakningen.  

Varför ha med unga? 
Ungas perspektiv behövs för att öka legitimiteten och kvaliteten i beslutsfattandet. 
Ungas delaktighet är ett medel för utveckling, inte ett mål i sig. Det är viktigt att 
metoden inte blir viktigare än resultatet. Dialog med unga innebär att skaffa kunskap om 
hur det faktiskt ser ut. Det är unga som är experter på att vara unga, vuxna kan inte 
representera dem eftersom de har andra perspektiv. Att få med barn och unga i 
strategiska frågor ger bättre beslut. 

Unga under 18 år saknar rösträtt och därmed en formell kanal för inflytande. Unga som 
inte har rösträtt måste höras på andra vis. Om kommuner inte lyckas få barn och unga 
delaktiga, då kommer de inte heller lyckas nå dessa individer som vuxna.  

Kommunen behöver ta tillvara på det engagemang som finns, möta unga och få dem att 
känna att de blir lyssnade på. Undersökningen Liv och hälsa ung visar att unga i Tierps 
kommun vill vara med och påverka, det är störst andel i årskurs 9. Även den webb-enkät 
som gick ut till unga i kommunen visar att unga vill vara med och påverka, samtidigt är 
det många som anger att de inte vet hur de gör för att påverka i kommunen. Kommunen 
behöver utbilda medborgare i demokratifrågor, men inflytande handlar om mycket mer 
än utbildning.  

Ungas sätt att delta 
Det är små skillnader mellan ungas och äldres förhållningssätt till det politiska systemet. 
Unga är inte mindre politiskt aktiva än äldre, däremot deltar de på andra sätt. Andelen 
föreningsaktiva sjunker. Det är svårt att få människor engagerade oavsett ålder. Det är 
stor konkurrens om ungas tid, det är mycket annat som lockar. 

Olika grupper av unga 
Unga är inte en homogen grupp. Det krävs olika verksamheter och insatser för att nå 
olika grupper av unga. Unga från mindre privilegierade bakgrunder har ofta en mer 
negativ inställning till sina möjligheter att påverka. Unga med utländsk bakgrund och 
unga med funktionsnedsättning är ofta underrepresenterade i kommunala 
inflytandeforum. 

Alla ungdomar har inte samma förutsättningar till hälsa och livsvillkor. Undersökningen 
Liv och hälsa ung visar att de grupper av unga som mår sämre är de med annan sexuell 
läggning än hetero, ett eller flera funktionshinder och/eller de som är oroliga för sin 
familjs ekonomi. 

Tierps kommun är finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen har skyldighet 
enligt 5 a § i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Där står 
det att ”Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till 
inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras 
förutsättningar.” Kommunen behöver arbete aktivt för att fullfölja denna skyldighet. 
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Vad får unga att vilja delta? 
Unga vill att frågorna ska beröra dem i deras liv som de lever just nu, det behöver vara 
någonting konkret som verkligen går att påverka. Unga vill bli tillfrågade tidigt i 
processen och se resultat. Om unga bidrar med sin tid och sin kunskap vill de att 
kommunen ska tala om för dem hur det används och förklara varför beslut tagits. Det är 
viktigt att känna att man blir lyssnad på och får återkoppling. Unga vill få ut någonting 
av att vara med och delta. 

Det ska vara enkelt att delta. Det går att väva in aktiviteter eller någonting som lockar 
för att få fler att vilja delta. Unga menar att de är kapabla att ta ansvar om de får 
möjligheten. Kommunen behöver visa tilltro och låt unga styra över verksamheten. 

Forum och plattformar 
Kommuner har svårt att nå ut till unga, det är svårt att hitta rätt plattformar och arenor. 
Kommunen behöver hitta sätt att lyckas sprida information. Unga föredrar inte 
organiserade mötesforum. Genom att möta unga på ungas villkor och där unga befinner 
sig kan kommuner nå fler, till exempel genom att använda digitala verktyg. 

Unga deltar i mindre utsträckning i de processer och arenor som traditionellt bär upp 
demokratin. Alla unga har åsikter, men det saknas plattformar. Det är viktigt att vara 
tydlig med forumets roll och mandat, annars blir det svårt att leva upp till förväntningar 
om inflytande. 

Kommunen behöver sänka trösklarna och ta sig dit där unga finns. Dialogforum och 
andra evenemang under skoltid är en möjlighet att nå ut till en större grupp. Det kan vara 
bra att använda befintliga nätverk och strukturer, till exempel förskolan, skolan och 
fritidsgårdar. Det kan dock förstärka underrepresentationen. Öppna forum ger mer 
heterogen grupp. Ungdomsråd och elevråd är ofta inte representativa för unga som 
grupp, det blir ofta en kanal för röststarka individer. 
 
Det bästa är om det går att erbjuda en mångfald av olika forum och verksamheter som är 
anpassade till olika målgrupper. Att erbjuda olika vägar och plattformar är dock 
resurskrävande. Fysiska möten är viktigt, men det behöver kompletteras med andra 
plattformar. Ungdomar kommunicerar mycket digitalt, det är bra att komplettera digitalt 
deltagande med fysiska träffar. Olika grupper av unga använder olika sociala medier, 
många av dessa sociala medier är komplexa. 
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Redovisning av uppdrag 

Definition av inflytande och delaktighet 
Demokratiberedningen har haft i uppdrag att ta fram en definition av vad som menas 
med att ge unga inflytande och delaktighet. Nedan är definitionerna av dessa begrepp: 

Inflytande innebär att unga har möjlighet att påverka i kommunen. 
 

Delaktighet innebär att unga är en del av och känner sig delaktiga i kommunens 
utveckling. 
 
Det som unga själva lyfter som viktigt när det gäller begreppen delaktighet och 
inflytande är: 
 

 Unga vill ha möjlighet att delta och påverka 
 Det behöver vara tydligt vad unga kan vara med och påverka 
 Unga bli lyssnade på och få återkoppling 
 Det är viktigt att unga får vara med och påverka på riktigt  
 Unga vill att deras förslag tas på allvar och se resultat 
 Unga vill ha förtroende och att vuxna bemöter dem med respekt 

Förslag på forum och former 
I enlighet med uppdraget har demokratiberedningen tagit fram förslag på forum och 
former för att stärka ungas delaktighet och inflytande i Tierps kommun. Det som ligger 
till grund för förslaget är in- och omvärldsbevakning, enkäten med unga i kommunen 
och kommunfullmäktiges temadebatt. Beredningen har övervägt olika förslag på forum 
och former utifrån de krav som fanns i kommunfullmäktiges uppdrag samt de krav som 
unga har på delaktighet och inflytande. 

Nedan finns exempel på forum och former som demokratiberedningen har övervägt, 
tabeller som visar hur väl de olika forumen och formerna uppfyller de krav som finns 
utifrån Tierps kommuns förutsättningar. Därefter finns också demokratiberedningens 
förslag på forum och former att arbeta vidare med. 

Exempel på olika forum och former 

Demokratiberedningen har utifrån sin omvärldsbevakning övervägt och fördjupat sig i 
följande forum och former:  
 

 Digital ungdomspanel 
 Ungdomsråd 
 Ungdomsfullmäktige 
 Dialog mellan unga och politiker i skolan/på fritidsgård 
 Ungdomsambassadör/ungdomsutvecklare 
 Demokratidag 
 E-förslag 
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Nedan finns kortfattade beskrivningar av dessa olika forum och former. 
 
Digital ungdomspanel  
Ungdomar bjuds in och registrerar sig på kommunens hemsida för att delta i panelen. 
Det är öppet för alla unga som bor i kommunen och som är upp till 18 år att vara med. 
Ungdomspanelen får korta enkäter med frågor skickade till sina mobiler. Ungdomarna 
besvarar frågorna. Panelen får sedan återkoppling och information om hur svaren 
används av kommunen. 
 
Panelen möjliggör för tjänstepersoner och politiker att kolla läget i olika frågor med 
unga i kommunen. Panelen kan till exempel användas för att få in synpunkter på 
kommunens verksamhet, som remissinstans eller för att få in underlag inför politiska 
beslut. Det går att rikta frågor till olika avgränsade grupper, till exempel boende i ett 
visst område eller en specifik åldersgrupp. En digital ungdomspanel kan även bjudas in 
till fysiska träffar och dialog om behovet finns. 
 
Ungdomsråd 
Ett ungdomsråd är ett fristående, partipolitiskt och religiöst obundet organ. Rådet har 
vanligtvis ett reglemente och deltagarna får arvode när de deltar. Unga ansöker om att få 
vara med och cirka 20-30 personer väljs ut att vara med i rådet.  
 
Ungdomsråd används för att ge ungdomar möjlighet att diskutera, komma med förslag 
eller ha synpunkter på kommunala frågor eller på kommunens utveckling i stort. Rådet 
diskuterar frågor som rör unga i kommunen och skickar vidare sina förslag till 
kommunens ledning. Det fungerar som ett rådgivande organ. 
 
Ungdomsfullmäktige 
Det sker val till ungdomsfullmäktige, där unga får kandidera och rösta. Vanligen sker 
val utifrån skoltillhörighet och det finns ett begränsat antal platser per skola. 
Ungdomsfullmäktige diskuterar frågor som rör unga och väljer relevanta ämnen. Förslag 
kan riktas till nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag. Hur förslagen från 
ungdomsfullmäktige hanteras beror på frågans innehåll. Förvaltningar och nämnder kan 
också ställa frågor till ungdomsfullmäktige. Ungdomsfullmäktiges ledamöter och 
ersättare deltar aktivt i arbetet och medverkar i utskott. Genom tät och nära kontakt med 
vuxna politiker har ungdomsfullmäktige politiskt inflytande. Syftet är av att ge barn och 
unga ökat inflytande i samhällsfrågor, samt att öka intresset för demokrati och politik. 
 
Dialog mellan unga och politiker i skolan och på fritidsgård 
Politiker besöker regelbundet och systematiskt skolklasser och/eller fritidsgårdar för att 
informera om det politiska systemet och genomföra dialog. Det som framkommer i 
dialogerna sammanställs och eleverna får återkoppling gällande sina förslag. Det kan 
både användas för att informera unga om den lokala politiken, samt för att få in ungas 
tankar och idéer. 
 
Ungdomsambassadör/unga kommunutvecklare 
Kommunen anställer unga kommunutvecklare eller ungdomsambassadörer som arbetar 
med att utveckla kommunen ur ett ungdomsperspektiv. I arbetsuppgifterna kan det bland 
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annat ingå att planera aktiviteter med olika förvaltningar i kommunen, finnas som stöd 
för de som arbetar med och för unga, samt ta emot uppdrag från tjänstepersoner och 
politiker. Syftet är att öka och förenkla ungdomars möjlighet att nå fram med sina 
åsikter till politiken. Unga kommunutvecklare kan också ha en pott med pengar som de 
kan använda till olika projekt för ungdomar. 
 
Demokratidag för unga 
Unga som är boende eller studerande i kommunen, förtroendevalda och representanter 
från kommunens verksamheter bjuds in att delta på en demokratidag. Under dagen 
diskuteras gemensamma frågeställningar och det är möjligt för kommunen att på olika 
sätt ta del av ungas synpunkter och tankar. Dagen kan också bestå av föreläsningar på 
temat demokrati. En demokratidag är en möjlighet att öka ungas kunskap om hur de kan 
föra fram sina åsikter till beslutsfattare i kommunen. Det kan också bidra till att lyfta 
ungdomars demokratiska intresse. 
 
E-förslag 
E-förslag är en möjlighet för medborgare som är folkbokförda i en kommun att väcka 
ärenden i fullmäktige om frågor inom kommunens ansvarsområde. Medborgare lämnar 
in e-förslag till kommunen. Förslagen innehåller en beskrivning av förslaget och vad 
medborgaren vill uppnå. Förslagen granskar och publiceras sedan på kommunens 
hemsida. När förslaget är publicerat kan andra medborgare gå in och rösta på förslaget. 
Om ett förslag får ett fastställt antal röster från andra medborgare lämnas det över till 
ansvarig förvaltning som bereder förslaget. Förslaget ska sedan behandlas politiskt.  
 
E-förslag ökar medborgarnas politiska deltagande mellan valen och låter även invånare 
utan rösträtt vara med och påverka, till exempel unga under 18 år. E-förslag är en 
interaktiv och mer flexibel process jämfört med de traditionella medborgarförslagen som 
finns reglerade i kommunallagen. Nedan är exempel på e-förslag hos Norrtälje kommun.  
 

 
Exempel från Norrtälje kommun på e-förslag 
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Krav på forum och former utifrån Tierps kommuns förutsättningar 

Det finns många olika exempel på hur kommuner arbetar med barn och ungas 
delaktighet och inflytande. Beredningen har övervägt olika förslag på forum och former 
utifrån de krav som fanns i kommunfullmäktiges uppdrag samt de krav som unga har på 
delaktighet och inflytande enligt in-och omvärldsbevakningen. I tabellerna nedan finns 
sammanställningar av hur väl olika forum och former uppfyller dessa krav. 

Krav på forum och former från kommunfullmäktige i uppdrag 

I tabell 1 finns en sammanställning av hur väl olika forum och former uppfyller de krav 
som kommunfullmäktige hade i sin uppdragsbeskrivning till demokratiberedningen. 

 = Uppfyller kravet 

 = Uppfyller inte kravet 

 = Tveksamt/oklart om det uppfyller kravet 
 

 
Tabell 1. Krav på forum och former från kommunfullmäktige i uppdrag 
 
”Kan genomföras med befintliga resurser” innebär att ingen ny tjänst behöver inrättas 
för att driva forumet. Det kan dock innebära mindre kostnader, till exempel inköp av 
material eller verktyg. 
 
Ingen av forumen/formerna uppfyller alla krav från kommunfullmäktige. Det finns både 
för-och nackdelar med alla förslag.  
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Krav på forum och former från in- och omvärldsbevakning 

I tabell 2 finns en sammanställning av hur väl olika forum och former uppfyller de krav 
som framkom i den in- och omvärldsbevakning som genomförts. 

 = Uppfyller kravet 

 = Uppfyller inte kravet 

 = Tveksamt/oklart om det uppfyller kravet 

 
Tabell 2. Krav på forum och former från in- och omvärldsbevakning 
 
Ingen av forumen/formerna uppfyller alla krav från in- och omvärldsbevakningen. Det 
finns både för-och nackdelar med alla förslag.  
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Demokratiberedningens förslag på forum och former 

Kommuner behöver barn och ungas perspektiv för att kunna fatta hållbara beslut. När 
det gäller hur kommunerna ska få in barn och ungas perspektiv finns det dock ingen 
entydig och enkel lösning. Olika kommuner har valt egna lösningar utifrån syfte och 
lokala förutsättningar.  

I enlighet med uppdraget har demokratiberedningen tagit fram förslag på forum och 
former för att stärka ungas delaktighet och inflytande i Tierps kommun. Det som ligger 
till grund för förslaget är in- och omvärldsbevakning, enkäten med unga i kommunen 
och kommunfullmäktiges temadebatt. Beredningen har övervägt olika förslag på forum 
och former utifrån de krav som fanns i kommunfullmäktiges uppdrag samt de krav som 
unga har på delaktighet och inflytande. 

Demokratiberedningen har konstaterat att det inte finns en typ av forum som uppfyller 
alla de krav som finns från kommunfullmäktige och från unga. Det gör att beredningen 
väljer att föreslå en kombination av forum och former som uppfyller olika syften. Det är 
inte rimligt att införa alla dessa på samma gång, men det är viktigt att börja någonstans 
och komma igång. 

Demokratiberedningen förespråkar att begreppet ”Demokratierp” ska användas i det 
fortsatta arbetet med ungas delaktighet och inflytande. 

Demokratiberedningens förslag är att i ett första skede inrätta en digital ungdomspanel 
för unga upp till 18 år och att genomföra en årlig demokratidag för unga. 
Demokratiberedningen föreslår också att det ska utredas vilka möjligheter som finns 
gällande att införa en demokratitrappa för elever i grundskolan, samt att utreda 
möjligheten att inför e-förslag för alla medborgare i Tierps kommun. I förslaget ingår 
även att i medborgardialoger genomföra dialogtillfällen med barn och/eller unga vuxna i 
de fall de är berörda. Nedan finns motivering till de val av forum och former som 
demokratiberedningen rekommenderar att Tierps kommun ska arbeta vidare med.  

Digital ungdomspanel 
En digital ungdomspanel skulle bidra till att stärka ungas inflytande och delaktighet i 
den demokratiska processen. Panelen möjliggör för tjänstepersoner och politiker att 
kolla läget i olika frågor med unga i kommunen. En ungdomspanel är enkel att använda, 
det är dock viktigt att frågorna formuleras på ett bra vis och att det alltid finns ett tydligt 
syfte. 

En ungdomspanel kan användas för att nå barn och unga upp till 25 år. Beredningen 
förespråkar dock att ungdomspanelen begränsas för deltagare upp till 18 år. Unga vuxna 
som är 18 år och äldre är inte lika intresserade att delta i den formen av forum. 
Medborgare över 18 år har också möjlighet att rösta i val och kandidera till 
kommunfullmäktige. För dem finns en större möjlighet att delta i andra forum, vilket det 
inte gör i samma utsträckning för barn och unga till och med 18 år. 

En digital ungdomspanel har inte ett begränsat antal platser. Det är öppet för alla unga 
som bor i kommunen och som är upp till 18 år att delta. Det gör att möjligheten finns att 
uppnå en bred representation av unga i kommunen. Det är viktigt att marknadsföra den 
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digitala ungdomspanelen. Det kan till exempel ske i skolan eller genom en demokratidag 
för unga. 
 
Unga förväntar sig att få återkoppling om de är med och tycker till. I en digital 
ungdomspanel är det möjligt att på ett enkelt sätt kommunicera ut till de som är med vad 
som händer med deras svar. 

Beroende på vilka bakgrundsfaktorer som samlas in om deltagarna går det att rikta 
frågor till olika avgränsade grupper, till exempel boende i ett visst område eller en 
specifik åldersgrupp.  
 
Att använda digitala verktyg är någonting som förespråkas både i forskning och av unga 
själva. Digitala verktyg kan gärna användas i kombination med fysiska möten där unga 
befinner sig. En digital ungdomspanel kan även bjudas in till fysiska träffar och dialog 
om behovet finns. 
 
Att inrätta en digital ungdomspanel kommer vid införandet innebära inköpskostnad för 
det digitala verktyg som ska användas. Det kommer också innebära kostnader i form av 
arbetstid hos tjänstepersoner för att införa verktyget och starta upp panelen. Att hålla en 
ungdomspanel igång kommer medföra kostnader i form av arbetstid för att administrera 
verktyget och panelen. Det löpande arbetet uppskattas innebära till cirka 10-20 procent 
av en heltidstjänst. 
 
Demokratidag för unga 
En demokratidag är en möjlighet för unga som är boende eller studerande i kommunen, 
förtroendevalda och representanter från kommunens verksamheter att mötas. Under en 
demokratidag kan kommunen få kunskap om ungas synpunkter i olika frågor, samtidigt 
kan unga få lämna synpunkter utan styrning från kommunen. Grundtanken är att en 
demokratidag genomförs fysiskt, men det går även att genomföra digitalt. 
 
Många unga anger att de inte vet hur de kan vara med och påverka i kommunen. En 
demokratidag är en möjlighet att öka ungas kunskaper om hur de kan föra fram  
sina åsikter till beslutsfattare i kommunen. Det kan också bidra till att lyfta ungdomars 
demokratiska intresse. 
 
En demokratidag går att anpassa efter det målgruppen är intresserade av. Till exempel 
med inspirerande föreläsningar eller annat som lockar unga att delta. Om demokrati-
dagen genomförs under skoltid kommer det öka antalet deltagare och öka möjligheten 
att uppnå en bred representation av unga i kommunen. Det blir också enkelt för unga att 
delta om det sker under skoltid.  
 
Kostnad för demokratidagen beror på vad den ska innehålla. Det kan till exempel 
innebära kostnader för externa föreläsare, informationsmaterial, förtäring m.m. Det 
kommer också innebära kostnader för ersättning till förtroendevalda, samt arbetstid hos 
tjänstepersoner. 
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E-förslag 
E-förslag är en möjlighet att öka samtliga medborgares möjlighet till inflytande och 
delaktighet i kommunen, inte bara ungas. E-förslag är ett medel för alla medborgare i 
kommunerna att väcka talan i kommunfullmäktige. Tierps kommun använder inte e-
förslag eller medborgarförslag idag.  

Medborgare efterfrågar att det behöver bli enklare att följa de förslag som lämnas från 
medborgare till kommunen. E-förslag innebär transparens och möjlighet att följa ett 
förslag hela vägen - från inlämnande till beslut. 

Demokratiberedningen förespråkar att kommunen utreder möjligheten att införa  
e-förslag och samtidigt ser över om det kan ersätta någon av de andra kontaktvägar som 
finns idag. 

Demokratitrappan 
Under temadebatten i kommunfullmäktige inkom en idé om att utveckla en 
”demokratitrappa” för elever i grundskolan. Tanken är att använda ett koncept liknande 
kulturarvstrappan. Kulturarvstrappan är ett kulturarvsprogram för grundskolan där alla 
elever en gång om året besöker en av tio olika historiska platser i kommunen. 
Kulturarvstrappan finns också digitalt att ta del av som filmer för alla medborgare. En 
demokratitrappa är en möjlighet att informera om demokrati för elever i kommunens 
grundskolor med innehåll anpassat för olika åldersgrupper. 
 
Eftersom förslaget med demokratitrappan inkom sent i processen finns det inte med som 
exempel eller i tabellerna i tidigare del av slutredovisningen. Demokratiberedningen vill 
dock fånga upp idén och ta med den vidare. Därför föreslås en utredning gällande att se 
över möjligheterna att införa en demokratitrappa för elever i grundskolan. 
 
Barn och ungas perspektiv i medborgardialoger  
Barn och ungas perspektiv är viktiga och behöver finnas med när kommunen genomför 
medborgardialoger. Därför vill demokratiberedningen att det i beslutade 
medborgardialogprocesser alltid ska genomföras dialogtillfällen med barn och/eller unga 
vuxna i de fall de är berörda. Metoderna som används i dialog med barn och unga 
behöver anpassas efter målgruppen. 
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Identifierade förändringar i strukturer 

Det är viktigt att hela organisationen tänker på barn- och ungdomsperspektivet. 
Barnkonventionen är lag, vilket gör att det behöver det bli ännu tydligare. Kommunen 
har ett stort ansvar när det gäller att lyssna på barn och ungas perspektiv. 
 
Tierps kommun är finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen har skyldighet 
enligt 5 a § i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Där står 
det att ”Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till 
inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras 
förutsättningar.” Att inrätta forum och former för ungas delaktighet och inflytande 
möjliggör att kommunen får bättre verktyg för att fullfölja denna skyldighet. 
 
Ansvaret behöver vara tydligt utpekat och det måste finnas ett tydligt mandat att arbeta 
med ungas delaktighet och inflytande. Det behöver finnas ett engagemang och intresse 
internt i kommunen för frågan. Det är viktigt att politiken och högre chefer i 
verksamheten tar beslut och visar stöd. Det krävs politisk vilja och intern förankring för 
att skapa kontinuitet.  
 
Det krävs också ekonomi och resurser för att driva arbetet. En framgångsfaktor är att det 
finns en anställd tjänsteperson eller ett utpekat mandat att arbeta med ungas inflytande. 
Det är dock viktigt att arbetet inte är personberoende. 
 
Det är av vikt av att unga integreras i samma strukturer som övriga invånare snarare än 
plats i parallella forum. Unga ska inte sättas i mindre effektiva arenor för inflytande. 
Kommunen behöver hitta lösningar för att göra alla medborgare mer delaktiga, inte bara 
unga. Det behöver bli lättare att följa de förslag som lämnas från medborgare till 
kommunen. 
 
Kommunen behöver hitta vägar för att använda resultatet som en del i styrningen. Det är 
viktigt att kommunen är uthållig och har kontinuitet i arbetet. Vid implementering är det 
bra att ta med lärdomar från tidigare projekt. 
 
Det är viktigt att val av forum och former utvärderas och utvecklas över tid om 
förutsättningar eller möjligheter förändras. 
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Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade § 144/2017 att ge i uppdrag till kommun-
fullmäktiges presidium att i samråd med kommunstyrelsens presidium ta fram ett 
förslag på uppdrag till demokratiberedningen som ska stärka ungas inflytande och 
delaktighet i det lokala samhället.

I vision för Tierps kommun, under livsarenan, står att ökad delaktighet och 
inkludering är ”kommunens sammanhållande kitt”. Där står också att människor 
som lever och verkar i kommunen ska känna sig delaktiga i samhällets utveckling. 
Det är viktigt att ungas kunskaper, synpunkter och erfarenheter tas tillvara som en 
resurs i de demokratiska processerna. 

Forskning visar att unga idag är väldigt aktiva i samhällsfrågor. Utmaningen är att 
hitta formerna för att ungas delaktighet. Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
konstaterar i rapporten ”Medborgardialog för unga” att det krävs förändringar i 
kommuner och landsting av både kultur och struktur för att hitta dessa former.

Kommunen behöver tydliggöra vad det innebär att ge unga inflytande. Det är av 
stor vikt att unga involveras i dialogen om hur de vill delta; på vilket sätt och i vilka 
frågor. 

Syfte
Syftet är att stärka ungas inflytande och delaktighet i det lokala samhället. 

Övergripande mål
Utveckla former och forum för att stärka ungas inflytande och delaktighet i det 
lokala samhället. Uppnå en bred representation av ungdomar i kommunen. 

Uppdrag
Demokratiberedningens uppdrag är att

 ta fram en definition av vad kommunen menar med att ge unga inflytande och 
delaktighet

 ta fram förslag på former och forum för att stärka ungas inflytande och 
delaktighet i den demokratiska processen

 identifiera förändringar som behöver göras i strukturen för att formerna ska 
fungera

De former och forum som arbetas fram behöver fungerar när

 kommunen vill få kunskap om de ungas synpunkter, värderingar eller idéer 
kring ett visst område eller fråga

 de unga kommer med idéer, förslag och synpunkter på det lokala samhällets 
utveckling, utan styrning från kommunen

Demokratiberedningens arbete ska resultera i ett förslag som kommunfullmäktige 
ska ta ställning till.
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Metod
Genomförandet av uppdraget hanteras enligt ”Vägledning för tillsättning av, arbete 
i och utvärdering av tillfälliga fullmäktigeberedningar”. Det betyder bland annat att 
demokratiberedningen utformar en projektplan för arbetet där det ska ingå 
omvärldsbevakning. Beredningen kan bland annat studera andra kommuner och det 
arbete som Sveriges kommuner och landsting gjort gällande ungas delaktighet och 
inflytande samt medborgardialog. 

Det är viktigt att ungdomarna får vara med och sätta formerna för inflytande och 
delaktighet. 

Ledamöterna i beredningen har ansvar för att löpande förankra beredningens arbete 
i respektive partigrupp.

Omfattning
Med unga menas barn och ungdomar upp till 25 år. 

Ungas delaktighet och inflytande ska kunna gälla alla kommunens verksamhets-
områden, inte enbart fokuseras på kultur-och fritidsaktiviteter eller skolfrågor. 

Resurser
Resurser för:

- Beredningens sammanträdestimmar och inläsningstid inför sammanträden
- Eventuella seminarier och studiebesök
- Genomförande av dialoger
- Utredningar
- Sekreterare från Ledningsstöd
- Utredarresurser från Kvalitet och strategisk utveckling
- Övriga kringkostnader av mindre karaktär

Tidsperiod
Uppdraget ska delredovisas på kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2020. Då 
ska fullmäktige även få möjlighet att debattera frågan. Slutredovisning av uppdraget 
ska ske under hösten 2020, senast på fullmäktiges sammanträde i december 2020.
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Inledning 

Kommunfullmäktige beslutade i september 2019 att ge demokratiberedningen i uppdrag 

att arbeta för att stärka ungas delaktighet och inflytande i det lokala samhället. 

Uppdraget ska slutredovisas för kommunfullmäktige i juni 2021. 

 

En enkät med frågor gällande ungas delaktighet och inflytande publicerades på Tierps 

kommuns hemsida från den 4 till den 14 mars 2021. Enkäten riktades till invånare i 

Tierps kommun som är 25 eller yngre. Totalt var det 89 personer som besvarade 

enkäten. Svaren har sammanställts i det här dokumentet. Enkätsvaren ligger till grund 

för beredningens fortsatta arbete med barn och ungas delaktighet och inflytande. 

Sammanställning av enkätsvar 

Bakgrundsfaktorer 

De som besvarade enkäten kunde välja vilken av fyra ålderskategorier de tillhörde. 

Diagram 1 visar åldersfördelningen bland de som besvarade enkäten i antal och procent.  

 
Diagram 1. Hur gammal är du? 

Majoriteten, 54 procent, av de som besvarade enkäten var mellan 13-16 år. Det var 21 

procent som var mellan 17-20 år och 18 procent av de svarande var 0-12 år. I gruppen 

21-25 år inkom det endast 6 svar, vilket motsvarar 7 procent. 
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Diagram 2 visar en fördelning utifrån kön hos de som besvarade enkäten.  

 
Diagram 2. Vad stämmer bäst in på dig? 

Det var 47 procent, vilket motsvarar 42 personer, av de som besvarade enkäten som 

angav att de var ”kille”. Lika många svarade att de var ”tjej”. Det var 5 personer, 6 

procent, av de svarande som valde att de har ”en annan könstillhörighet”.  

Möjlighet att föra fram åsikter till de som bestämmer i kommunen 

Diagram 3 visar hur stor möjlighet alla de som besvarade enkäten anser att de har att 

föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen. Totalt svarade 89 personer på 

frågan. 

 
Diagram 3. Vilka möjligheter har du att föra fram åsikter till de som bestämmer i 

kommunen? (Alla svarande) 

Av de svarande är det 11 personer, 12 procent, som anger att de har ganska stora 

möjligheter att föra fram sina åsikter. Det är 30 personer, 34 procent, som anger att de 

har ganska små möjligheter. 21 personer, 24 procent, svarar att de har mycket små 
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möjligheter/inga möjligheter. Det är 27 personer, 30 procent, som svarar att de inte vet 

vilka möjligheter de har att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen. 

Diagram 4 visar en fördelning utifrån kön. 

 
Diagram 4. Vilka möjligheter har du att föra fram åsikter till de som bestämmer i kommunen? 

(Antal utifrån kön) 

Diagram 4 visar att det är lika många tjejer som killar, 5 personer, som anser att de har 

ganska stora möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen. 

Det är fler killar (17) än tjejer (11) som anser att de har ganska små möjligheter. 

Samtidigt är det fler tjejer (16) än killar (11) som uppger att de inte vet vilka möjligheter 

de har. När det gäller mycket små möjligheter/inga möjligheter är fördelningen relativt 

jämn mellan de svarande killarna (9) och tjejerna (10). De som bevarat enkäten med en 

annan könstillhörighet anger att de har ganska små möjligheter (3) eller mycket små 

möjligheter/inga möjligheter (2). 

Diagram 5 visar en fördelning utifrån åldersgrupper. 

 

Diagram 5. Vilka möjligheter har du att föra fram åsikter till de som bestämmer i kommunen? 

(Antal utifrån ålder) 

192



 

 
 

Majoriteten av de svarande i åldersgruppen 0-12 år vet inte vilka möjligheter de har att föra 

fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (10). Det är fyra personer som anger att de 

har ganska stora möjligheter och två som svarar att de har ganska små möjligheter. I de största 

åldersgrupperna, 13-16 år och 17-20 år, ser fördelningen relativt likvärdig ut. Det är flest i båda 

åldersgrupperna har svarat att de har ganska små möjligheter att föra fram sina åsikter, sedan är 

det relativt många som svarat att de har mycket små möjligheter/inga möjligheter eller att de in 

vet vilka möjligheter de har. Förhållandevis få i dessa åldersgrupper har svarat att de har ganska 

stora möjligheter. I åldersgruppen 21-25 år har majoriteten (5) svarat att de har ganska små 

möjligheter. 

Viljan att vara med och påverka frågor i kommunen 

Diagram 6 visar svaren från alla de som besvarade enkäten gällande om de vill vara med 

och påverka i frågor som rör kommunen. Totalt svarade 89 personer på frågan. 

 
Diagram 6. Vill du vara med och påverka i frågor som rör din kommun? (Alla svarande) 

Av de som besvarade enkäten var det 58 procent, 52 personer, som svarade att de vill 

vara med och påverka frågor i kommunen. Det var 9 procent, 8 personer, som svarade 

att de inte vill vara med och påverka. 33 procent av de svarande, 29 personer, vet inte 

om de vill vara med och påverka frågor i kommunen. 

Diagram 7 visar en fördelning utifrån kön gällande om de svarande vill vara med och 

påverka i frågor som rör kommunen. 
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Diagram 7. Vill du vara med och påverka i frågor som rör din kommun?  

(Antal utifrån kön) 

Diagram 7 visar att det är en jämn fördelning mellan de svarande killarna och tjejerna. 

Det var 24 av tjejerna och 25 av killarna som svarade att de vill vara med och påverka. 3 

tjejer respektive 5 killar svarade att de inte vill vara med och påverka. Det var 15 tjejer 

och 12 killar, som svarar att de inte vet om det vill vara med och påverka i frågor som 

rör kommunen. Av de som bevarat enkäten med annan könstillhörighet anger 3 att de 

vill vara med och påverka och 2 vet inte om de vill vara med och påverka frågor i 

kommunen.  

I diagram 8 finns en fördelning av de svarande utifrån ålder.  

 
Diagram 8. Vill du vara med och påverka i frågor som rör din kommun?  

(Antal utifrån åldersgrupper) 

I åldersgruppen 0-12 år har ingen svarat att de inte vill vara med och påverka i frågor 

som rör kommunen. Det är flest i åldersgruppen 21-25 år som anger att de inte vill vara 

med och påverka (4). I de största åldersgrupperna, 13-16 år och 17-20 år, ser 
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fördelningen relativt likvärdig ut. En majoritet i båda åldersgrupperna har svarat att de 

vill vara med och påverka. Det är relativt många i båda dessa åldersgrupper som svarat 

att de inte vet om de vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen.  

Hur gör man för att påverka i kommunen 

Diagram 9 visar svaren från alla de som besvarade enkäten gällande om de vet hur de 

gör för att påverka i kommunen. Totalt svarade 89 personer på frågan. 

 
Diagram 9. Vet du hur du gör för att påverka i din kommun? (Alla svarande) 

Diagram 9 visar att det är få som vet hur de ska göra för att påverka i kommunen. Av de 

svarande angav 70 procent, 62 personer, att de inte vet hur de gör för att påverka i sin 

kommun. Det var 2 procent, 2 personer, som svarade att de vet hur de gör. Av de 

svarande var det 28 procent, 25 personer, svarade att de tror att de vet hur de gör för att 

påverka i sin kommun. 

Diagram 10 visar en fördelning utifrån kön gällande om de svarande vet hur de gör för 

att påverka i kommunen. 

Diagram 10. Vet du hur du gör för att påverka i din kommun? (Antal utifrån kön) 
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I alla kategorier är det en majoritet som svarar att de inte vet hur de gör för att påverka i 

kommunen. Det är fler tjejer (32) än killar (25) som anger att de inte vet. Det är fler 

killar (15) än tjejer (10) som svarar att de tror att de vet. De som anger att de vet hur de 

gör för att påverka är (2) killar. Av de som bevarat enkäten med annan könstillhörighet 

svarar alla (5) att de inte vet hur de gör för att påverka i sin kommun. 

I diagram 11 finns en fördelning av de svarande utifrån ålder.  

 
Diagram 11. Vet du hur du gör för att påverka i din kommun? (Antal utifrån 

åldersgrupper) 

Diagram 11 visar att det är större andel av de svarande i de äldre åldersgrupperna som 

tror att de vet hur de gör för att påverka, jämfört med i de yngre åldersgrupperna. I 

åldersgruppen 17-20 år är de fler som tror att de vet hur de gör föra att påverka (16) än 

som inte vet (13). Bland åldersgrupperna 0-12 år och 13-16 år är det betydligt större 

andel som svarar att de inte vet hur de gör för att påverka sin kommun, jämfört med 

andelen svarande som tror att de vet. 

Hur ofta vill unga vara med och tycka till 

Diagram 12 visar en sammanställning över hur ofta de svarande skulle vilja vara med 

och tycka till om kommunen. De svarande skulle räkna med cirka 20 minuters 

tidsåtgång per tillfälle. Totalt svarade 89 personer på frågan. 
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Diagram 12. Hur ofta skulle du vilja vara med och tycka till? (Alla svarande) 

Det var störst andel, 26 procent, som svarar att de skulle vilja vara med och tycka till en 

gång i månaden. Av de svarande var det 21 procent som skulle vilja vara med och tycka 

till två till fyra gånger om året. Det var 16 procent som svarade att de vill vara med och 

tycka till en gång i veckan och 9 procent svarade en gång om året. Det var 12 procent 

som svarande att de aldrig vill vara med och tycka till. 16 procent angav att det inte vet 

hur ofta de skulle vilja vara med och tycka till om frågor i kommunen. 

Diagram 13 visar en fördelning utifrån kön. 

 
Diagram 13. Hur ofta skulle du vilja vara med och tycka till? (Antal utifrån kön) 

Av diagram 13 framkommer att de flesta av både tjejerna (11) och killarna (12) vill vara 

med och tycka till en gång i månaden, därefter följer två till fyra gånger om året. Bland 

killarna är det fler än bland tjejerna som svarar att de vill vara med och tycka till en gång 

i veckan. Bland tjejerna är det istället fler än bland killarna som svarar att de vi tycka till 

en gång om året. Det var fler bland killarna (7) än bland tjejerna (6) som svarade aldrig. 
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Det var relativt många i alla grupper som svarade att de inte vet hur ofta de skulle vilja 

vara med och tycka till. Av de som besvarat enkäten med annan könstillhörighet angav 

flest (3) att de vill vara med och tycka till en gång i veckan och resten (2) svarade att de 

inte vet hur ofta de vill vara med och tycka till. 

I diagram 14 finns en fördelning av de svarande utifrån ålder.  

 
Diagram 14. Hur ofta skulle du vilja vara med och tycka till? (Antal utifrån ålder) 

I en jämförelse av de olika åldersgrupperna är det gruppen 13-16 år som skiljer sig mest 

från övriga åldersgrupper. I gruppen 13-16 år var det en betydligt större andel än i övriga 

grupper som svarar att de vill vara med och tycka till en gång i månaden. I 

åldersgruppen 0-12 år var det ingen som svarade att aldrig vill vara med och tycka till. 

Delta i en digital ungdomspanel 

Diagram 15 visar en sammanställning över om de svarande skulle vilja vara med i en 

digital ungdomspanel. Panelen får korta enkäter med frågor till sina mobiler några 

gånger per år. Panelen får också återkoppling och information om hur svaren används av 

kommunen. Totalt svarade 89 personer på frågan. 

 
Diagram 15. Skulle du vilja vara med i en digital ungdomspanel? (Alla svarande) 
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Av de svarandet vara den 41 procent, 37 personer, som svarade att de skulle vilja vara 

med i en digital ungdomspanel. Det var 35 procent, 31 personer, som svarande att de 

inte skulle vilja vara med. Av de svarande var det 24 procent, 21 personer, som inte 

visste om de skulle vilja vara med i en digital ungdomspanel. 

Diagram 16 visar en fördelning utifrån kön gällande hur många som skulle vilja vara 

med i en digital ungdomspanel. 

 
Diagram 16. Skulle du vilja vara med i en digital ungdomspanel? (Antal svarande 

utifrån kön) 

Diagram 16 visar att det var en något fler tjejer (19) än killar (17) som skulle vilja vara 

med i en digital ungdomspanel. Det var relativt många i alla grupper som svarade att de 

inte vet om det skulle vilja vara med i en ungdomspanel.  

I diagram 17 finns en fördelning av de svarande utifrån ålder.  

 
Diagram 17. Skulle du vilja vara med i en digital ungdomspanel? (Antal utifrån ålder) 
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I diagram 17 går det att se att ju yngre de svarande var, desto fler skulle vilja vara med i 

en digital ungdomspanel. Störst är andelen i åldersgruppen 0-12 år, och lägst i 

åldersgruppen 21-25 år.  

Vad som kan få unga att vilja vara med och påverka i kommunen 

Den sista frågan i enkäten var en öppen fråga: ”Vad kan få unga att vilja vara med och 

påverka i kommunen?”. Nedan redovisas en sammanställning av de inkomna svaren: 

 

 Det man gör ska vara viktigt och ha betydelse för kommunen 

 Att min röst som ung känns som viktig 

 Det behöver vara tydligt om vad vi unga får vara med och bestämma/påverka 

 Det behöver vara tydligt vad det innebär att påverka  

 Unga vill vara med och påverka men ger upp när vuxna inte lyssnar 

 Det behövs mer information om hur man kan vara med och påverka, till exempel i 

skolan 

 Unga vill lär mig mer om kommunpolitiken 

 Det ska vara enkelt att delta 

 Det ska inte vara komplicerat för då blir det ointressant 

 Möjlighet att delta under skoltid 

 Det ska vara roligt att vara med och påverka  

 Det behöver vara någonting som lockar unga att vilja delta 

 Stöttning från vuxna gällande att våga vara med 

 Att ungas åsikter tas på allvar och att bli lyssnade på 

 Att visa att kommunen lyssnar på unga genom att fatta beslut  

 Att se resultat  

 Unga behöver se att de faktiskt kan påverka och att de förslag som förs fram blir 

verklighet 

 Det finns många unga i kommunen som tänker ”detta hade varit bra i vår kommun”, 

men de får aldrig utrymme att uttrycka sig och göra en skillnad 

 Som ung vill man känna sig mer inblandad i kommunen 

 När det bara är vuxna som bestämmer känner man sig utanför som ung 

 Trygghet och respekt 

 Ersättning/pengar för att delta 

 Unga behöver känna sig berörda av frågorna som de kan vara med och påverka 

 Frågor som unga vill tycka till om är bland annat ungas närmiljö, skolan, skolmaten, 

fritidsaktiviteter, internetuppkoppling och framtidsfrågor 

 Moderna kommunikationsmedel och en tydligare dialog på sociala medier 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-05-11  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-05-11  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Beslutet skickas till 
 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
 Chef Medborgarservice 
 Chef Tillväxt och samhällsbyggnad 
 Chef Förvaltning och genomförande 
 Ekonom Samhällsbyggnadsenheten 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-04-21 TK 2021-797 
  

  
   
  
    

 
 
Försäljning av Kyrkskolan – del av Tierps Kyrkby 2:1 – till 
Tierps kommunfastigheter AB 
 
Förslag till 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 

 
I tjänsten  
 
Maria Pettersson 
Chef Förvaltning och genomförande 
Samhällsbyggnadsenheten
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Företagssäte:  Företagssäte: 
   

Org. nr: 556107–6968  Org. nr: 556760–5026 
VärderingsInstitutet A. Sundqvist AB  Värderingsinstitutet Norra AB c/o 
Värmbolsvägen 7 VärderingsInstitutet A. Sundqvist AB 
641 52 Katrineholm Värmbolsvägen 7 
info@properate.se 641 52 Katrineholm 
www.properate.se norra@properate.se 

 
 

 

Värdeutlåtande    
 

Kommun Tierp  
 
Objekt  Del av Tierps Kyrkby 2:1 
 
Värdetidpunkt 2021-04-15 
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Tierp 

Del av Tierp Kyrkby 2:1 
    2021-04-15 

 ______________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 
 
Värderingsobjekt:  Del av Tierp Kyrkby 2:1 
 
Kommun:  Tierp 
 
Uppdragsgivare: Tierps Kommun 
 
Värdetidpunkt: 2021-04-15 
 
Typ:  825, Specialenhet, skolbyggnad.  
 
Uppdrag: Bedömning av marknadsvärde. Vi utför alla uppdrag enligt 

allmänna villkor för värdeutlåtande (se närmare 
www.properate.se) 

 
Ändamål: Värderingen ska enligt uppdragsgivaren användas för 

externt bruk inför försäljning och förhandling. 
 
Lagfaren ägare:  Tierps kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värdeutlåtande mark 
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Förutsättningar 

I värderingen förutsätts att lämnade uppgifter från uppdragsgivaren är korrekta. 
Värderingen förutsätter att värderingsobjektet är avstyckat och enligt uppgift från 
uppdragsgivaren kommer fastigheten efter fastighetsreglering att ha en total tomtyta 
på ca 33 000 kvm vilket förutsätts i värderingen. 
 
Värderingsobjektet utgörs av en tomställd skola som enligt Relita och Kåver & Mellins 
rekommendationer är att riva delar av byggnationen. Enligt lämnade uppgifter 
planeras Hus B (matsal) och C (förskola) att rivas och Hus A (högdel) samt Idrottshall 
planeras totalrenoveras (se nedanstående bild) vilket förutsätts i värderingen.  
 

 
 
Byggnadsplanen för området är upprättad år 1959 och avser ett större område i 
Kyrkbyn. För värderingsobjektet avses allmänt ändamål med högsta byggnadshöjd 8 
m. Stor del av värderingsobjektet utgörs av prickmark. I planen finns ingen egentlig 
begränsning i byggrätt men begränsas i form av behovet för ny skola.  
 
Total utnyttjad byggrätt utifrån nuvarande byggnation uppgår enligt uppgift till 2 590 
kvm BTA. Enligt lämnade uppgifter planeras att återuppföra byggnationen som ska 
rivas och fortsätta bedriva skola. I värderingen förutsätts därför en bruttoarea för 
allmänt ändamål (skola) på 2 590 BTA exklusive källarvåning under mark. 
 
Kostnad för rivning av befintlig byggnation skall enligt uppdragsgivaren bekostas av 
fastighetsägaren och i värderingen förutsätts därför att Hus B & C är rivet. 
Budgeterad kostnadsuppgift för återuppförande och renovering av byggnader har 
inte erhållits. I värdebedömningens delmoment, exploateringskalkyl byggrätt har en 
bedömd kostnad för återuppförande samt renovering bedömts i huvudsak utifrån 
Byggmästarnas kostnadskalkylator 2021.  
 
Kostnader för markundersökningar eller andra markarbeten såsom anslutningsvägar 
och pålning har ej beaktats i värderingen.  
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Anslutningsavgifter avseende inkoppling av el, vatten- och avlopp, optofiber mm 
tillkommer vid anslutningstillfället och har ej beaktats i värderingen. 
 
Befintlig byggnation  
 
Bedömning av byggnadernas status och rekommendationer för åtgärd enligt Kåver & 
Mellin Byggkonstruktion.   
 
Kyrkskolans Högdel (Hus A)  
Byggnadens underhåll bedöms bristfällig och organiskt material i krypgrund bör 
saneras. Bristfällig täthet i fönster och bör ses över. Byggnationen är utförd i tegel 
och betong. Enligt uppdragsgivare planeras att göra byggnaden nästintill stomren 
och därefter anpassa efter dagens bestämmelser kring pedagogisk verksamhet vilket 
förutsätts i värderingen. 
 
Kyrkskolans Matsal (Hus B)  
Utförd i tegel och betong. Mikrobiella skador i byggnadsmaterialen och brister i 
tätskikten. Krypgrunden har höga fuktvärden med generellt stora brister. Enligt 
uppdragsgivaren planeras denna del att rivas. I värderingen förutsätts att denna 
byggnad är riven.  
 
Kyrkskolans Förskola (Hus C) 
Enligt uppgift är denna byggnad i mycket dåligt skick och planeras att rivas. I 
värderingen förutsätts att denna byggnad är riven.  
 
Kyrkskolans idrottshall 
Byggnaden kräver omfattande renovering. Bl.a. organiskt material i krypgrund och 
bör åtgärdas. Enligt lämnade uppgifter planeras en total renovering av byggnaden 
vilket förutsätts i värderingen.  
 
Markens beskaffenhet på planområdet 

Enligt SGU:s kartunderlag består jordlagret inom värderingsobjektet av lera och silt. 
 
Miljöaspekter 
Det finns inga kända markföroreningar på platsen och det finns inga objekt 
registrerade i Länsstyrelsernas databas över potentiellt förorenade områden 
(EBH-stödet) 
Planområdet ligger utanför det utpekade högriskområdet för markradon. All 
bebyggelse skall dock uppföras randonsäkert och följa rådande lagar och 
riktlinjer.  
Om en förorening upptäcks är efterbehandling anmälningspliktigt till 
tillsynsmyndigheten, Miljö- och räddningstjänst-förvaltningen i Eskilstuna 
kommun, enligt kap 10 § 11 Miljöbalken. Tillsynsmyndigheten beslutar om 
krav på försiktighetsmått i efterbehandlingen. 
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Planbestämmelser 

Byggnadsplan: Tierps kyrkby, 1959-01-14  
 
Servitut, ledningsrätt och panträtt 

Någon särskild servituts utredning har inte utförts.  
Någon särskild pantbrevs utredning har inte utförts.  
 
Taxeringsvärde 

Fastigheten utgörs för nuvarande av typkod 825, specialenhet skolbyggnad vilket 

bedöms fortlöpa mot bakgrund av tänkt återuppbyggnad.  

Inget taxeringsvärde utgår för fastigheter med typkod inom 800-serien.  

 

Värderingsunderlag 
 
Uppdragets omfattning, värdetidpunkt 

Uppdraget är att uppskatta objektets marknadsvärde. Med marknadsvärde avses det 

mest sannolika pris som kan utvinnas vid en försäljning under normala 

omständigheter på den öppna marknaden. Värdetidpunkt har satts till 2021-04-15.  

 
Värderingsmetod 

Med hjälp av ortsprisanalys av kända markförsäljningar i Uppsala och Gävleborgs län 

har vi gjort jämförelser med värderingsobjektet. Vi har även bedömt värdet efter lokal 

marknadskännedom samt utifrån värderingsobjektets läge och övriga förutsättningar. 

 
Okulärbesiktning 

Fastigheten besiktades av Ludvig Bennetoft 2021-03-18. Värdebedömningen 
grundar sig på fastighetens standard och skick vid besiktningen samt lämnade 
uppgifter av uppdragsgivaren.  
 
Besiktningen är inte av sådan karaktär och omfattning att den uppfyller säljarens 
upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. 
 
Värderingsinstitutet ansvarar inte för eventuella felaktiga sakuppgifter oavsett om 
dessa är lämnade av uppdragsgivaren, olika myndigheter eller uppgifter hämtade ur 
offentliga register. 
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Områdesbeskrivning 

Tierp är regionalt centrum i norra Uppland, med statlig, landstings- och 
kommunalservice med vårdcentral, tingsrätt, polis och skattekontor. I Tierp finns 
gymnasieskola och vuxenutbildning. Invånarantalet är ca 21 000 varav ca 6 000 bor i 
centralorten Tierp. 
Näringslivet domineras av jordbruk, skog och fiske följt av övriga branscher. Industrin 
står för ca 7% av näringslivet och byggverksamhet för 15%. Handel ha 9% och 
juridik/ekonomi/vetenskap/teknik har 8%. Arbetslösheten var omkring 8,8% 2020, 
vilket är något över sverigemedel på 8,5%. Närheten till större städer samt låga 
boendekostnader, bra miljö och täta kommunikationer gör kommunen attraktiv att bo 
i, även för den som arbetar i någon av grannstäderna. Det är nära till Gävle (65 km), 
Uppsala (50 km) och Stockholm (120 km). E4 och SJ:s norra stambana går genom 
kommunen. Ett snabbtåg finns från Tierp till Uppsala på 36 minuter och Gävle på 22 
minuter. Även busskommunikationerna inom kommunen och till de omkringliggande 
orterna är tät. Närheten till Arlanda flygplats och hamnarna i Gävle och Hargs hamn 
ger bra kommunikationer internationellt. I Tierp finns en efterfrågan på bra boende, 
huspriserna har senaste åren ökat och tillgången på bostadsrätter är liten. Det finns 
låga vakanser för lägenheter i och kring centrum. 2019 beviljades bygglov med en 
total area om 9 559 kvm i kommunen, vilket är den högsta nivån under de senaste 
åren.  
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Exploateringskalkyl Tierp Kyrkby 2:1, 2021-04-15

Antal plan 1 & 2 plan 

total BTA 2590

Skola markm.

Kr/kvm hyra (BOA/BRA) 2000 2000

Hyresrisk 2,0%

DoU 530

direktavkastningskrav 4,80% 4,80%

Värde (kr/kvm BRA) 29792

Omräkningstal BRA/BTA 0,90

Projektvärde (kr/kvm BTA) 26813

Pålning 0

Exploateringsbidrag (kr/kvm BTA) 0

Byggkostnader, Nyprod. & renovering (kr/BTA) 25000

Rivning 0

Summa exploateringskostnader (kr/kvm BTA) 25000

Netto (kr/kvm BTA) 1813

Projektvinst (kr/kvm BTA) 363 20%

Byggrättsvärde (kr/kvm BTA) 1450

Byggrätt (kvm BTA) 2590

Exploateringstid 0

Real Kalkylränta 0

Bedömt bygrättsvärde (kr/kvm BTA) 1450

Bedömt byggrättsvärde, kr 3 755 500

Exploateringskalkyl Byggrätt 
 
Exploateringskalkylen syftar till att utvärdera den fastighetsekonomiska lönsamheten 
i det kommande projektet för den planerade byggrätten. Slutsatser om objektets 
värde dras utifrån en förhandsbedömning av marknadsvärdet efter nerlagda 
kostnader per den innevarande värdetidpunkten, (projektvärdet). När syftet, som i 
detta fall, är att bedöma och redovisa projektvärdet i ett kommande skede är det 
vanligast att tillämpa en enklare ”ettårig” nettokapitaliseringskalkyl. 
 
Projektvärde = Driftnetto (normaliserat)/Direktavkastningskrav 
 
Driftnettot räknas fram som den förväntade hyresintäkten för lokalerna minus 
förväntade kostnader för fastighetens drift, underhåll och fastighetsskatt. 
Projektvärdet minskat med bedömda exploateringskostnader (exkl kostnad för köp 
och sanering av mark) och avsättning för exploatörens risk och vinst vilket normalt 
motsvarar 20 % av nettot utgör objektets marknadsvärde. Ingående parametrar i 
kalkylen marknadsanpassas och åsätts rådande marknadsförutsättningar och en 
sannolik köpares överväganden inför ett förvärv. 
I vår exploateringskalkyl har vi utgått från en bedömd projektkostnad för byggnation 
och renovering av skolbyggnad i enlighet med byggmästarnas kostnadskalkylator 
2021 samt rådande marknadsförutsättningar enligt nedan. 
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Ortsprisanalys 

Försåld mark för skoländamål är klart begränsat. Kända försäljningar av 

nyproducerade skolor bedöms ligga i paritet med nyproducerade flerbostadshus.    

För att finna jämförbara har vi därför valt att titta på fastighetens möjliga 

alternativanvändning.  

 

I vår ortsprisanalys har vi studerat försäljningar avseende typkod 310 i Uppsala och 

Gävleborgs län från 2018-01-01 och framåt med en köpeskilling som överstiger 

taxeringsvärdet. Materialet omfattar 12 försäljningar efter gallring med A & B lägen 

utifrån respektive kommun. Priserna för byggrätter varierar mellan 400 och 4 167 kr / 

BTA. Medelvärdet totalt uppgår till 1 827 kr / BTA. Medel för faktor 0,57 BTA / KVM 

och medel för K/T 2,21.  

 
Mindre tomter med större byggrätt betingar till viss del ett högre värde räknat per 
BTA och vi kan även konstatera att jämförelseobjekten faktor BTA / kvm tomtmark 
samt läget påverkar köpeskillingen. Sammantaget har den totala byggrätten större 
påverkan än tomtytans storlek.  
 
Gamla brandstationen i Tierp med fastighetsbeteckning Tierp 61:1 såldes i Augusti 
2020 med avsikten att riva befintlig byggnation och bygga bostäder. Fastigheten 
såldes för 5,4 miljoner kronor vilket motsvarar 978 kr/kvm areal och ca 700 kr/kvm 
BTA. Noteras att Köparen bekostar rivning och sanering.   
 
 
Värderingsobjektets läge bedöms utgöra ett B-läge i kommunen. Värderingsobjektet 
har en total tomtyta på 33 000 kvm och en förutsatt byggrätt om 2 590 
BTA vilket motsvarar en faktor på ca 0,078. Värderingsobjektet bedöms i detta fall 
med tonvikt på tomtmarkens egenskaper och läget i Tierp då faktor 0,078 indikerar 
en betydligt lägre utnyttjad byggrätt i jämförelse med ortsprismaterialen. 
 
 
 
 

Datum Fastighetsbeteckning Kommun

Köpeskilling 

(kSEK)

Areal 

(m²)

Köpeskilling/ 

areal (m²)

Taxerad 

Byggrätt

Typ 

BTA Läge

Faktor 

BTA/kvm

Köp/ 

BTA

Typ-

kod

K/T-

Värde

nov-20 HÄSTEN 8 Ockelbo 300 5 025 59 350 BOA B 0,07 857 310 1,56

sep-20 HOV 48:1 Heby 2 500 2 166 1 154 600 BOA B 0,28 4 167 310 6,94

sep-20 DALKARLEN 2 Sandviken 8 666 2 617 3 311 2 400 BOA A 0,92 3 611 310 3,61

feb-20 STORA RAMSJÖ 2:59 Heby 800 2 487 321 622 BOA B 0,25 1 286 310 1,84

jan-20 SÖDERFORS BRUK 1:120 Tierp 120 1 251 95 300 BOA A 0,24 400 310 0,80

jan-20 ROMBERGA 23:59 Enköping 7 497 7 332 1 022 3 000 BOA B 0,41 2 499 310 1,34

apr-19 DALKARLEN 7 Sandviken 3 325 2 918 1 139 3 500 BOA A 1,20 950 310 1,00

jan-19 FANNA 32:29 Enköping 5 000 1 400 3 571 1 650 BOA B 1,18 3 030 310 2,02

jul-18 SÖDERFORS BRUK 9:2 Tierp 300 1 548 193 600 BOA B 0,39 500 310 1,25

jul-18 SLOTTE 14:4 Ljusdal 1 700 1 360 1 250 1 000 BOA A 0,74 1 700 310 2,27

mar-18 HOV 48:1 Heby 650 2 166 300 600 BOA B 0,28 1 083 310 1,97

jan-18 ÅKERSBERG 2:47 Enköping 9 600 6 029 1 592 5 221 BOA B 0,87 1 839 310 1,97

Medel: 1 167 0,57 1 827 2,21
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Tierp 

Del av Tierp Kyrkby 2:1 
    2021-04-15 

 ______________________________________________________________________________________ 

 

Värdebedömning 
 

Med ledning av ortsprismaterialet, projektets exploateringskalkyl, den allmänna 

fastighetsprisutvecklingen under perioden och mot bakgrund av värderingsobjektets 

läge, förutsättningar och egenskaper bedöms objektet ha en värdenivå enligt nedan. 

 

Kronor per BTA: 1 450 kr  3 755 500 kr 
 
Kronor per KVM: 100 kr  3 300 000 kr 
  
 
Medelvärde:   3 527 750 kr 
 

Marknadsvärde  

Marknadsvärdet uppskattas till Tre miljoner femhundratusen kronor, 3 500 000 kr.   
 
Osäkerhetsintervallet har approximerats till +/- 350 000 kr. 
 
Jämförelsetal     

Kronor per BTA 1 351 

Kronor per KVM 106 

Faktor BTA/KVM 0,078 

K/T  -  

 

Uppsala 2021-04-19 
 

Värderingsinstitutet A. Sundqvist AB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor 

Bilaga I Fastighetsdatautdrag 
Bilaga II Karta 
Bilaga III Fotografier 

 
 
 
 

Ludvig Bennetoft 

Master i Ekonomi / Agronom 
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Tierp 

 

Del av Tierps Kyrkby 2:1 
 

    2021-04-15 
___________________________________________________________________________ 

 

B I L A G A I I  FA S T I G H E T S D ATA U T D R A G  

038 Allmän+Taxering 2021-03-02 

Fastighet 

Beteckning 
Tierp Tierps Kyrkby 
2:1 

UUID: 
909a6a48-71ff-90ec-e040-ed8f66444c3f 

Senaste ändringen i allmänna delen 
2020-09-21 

Nyckel: 
030034736 

Län- och kommunkod 
0360 

Senaste ändringen i inskrivningsdelen 
2020-09-21 

Distrikt 
Tierp 
Socken: Tierp 

Distriktskod 
215192 

Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 
2021-03-01 

Adress 

Adress  

Kyrkskolan 
Backbrovägen 7A 
815 91 Tierp 

 

Kyrkskolan 
Backbrovägen 7B 
815 91 Tierp 

 

Kyrkskolan 
Backbrovägen 7C 
815 91 Tierp 

 

Läge, karta 

Område N  (SWEREF 99 TM) E  (SWEREF 99 TM)  

1 6687224.5 636183.3  Stor fastighetskarta
 

2 6687513.6 636114.6 
 

Stor fastighetskarta
 
      

Areal 

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal  

Totalt 7 9909 kvm 7 9909 kvm 
  

Lagfart 

Ägare  Andel Inskrivningsdag Akt 

212000-0266  1/1 1948-06-09 48/594 

Tierps Kommun 

815 80 Tierp 

Köp (även transportköp): 1948-05-27 
Ingen köpeskilling redovisad. 

Anmärkning: Anmärkning 83/54331 
Anmärkning: Övriga fång 58/104, 48/595, 58/105, 64/866, 58/447, 56/645, 58/445 

Inskrivningar 
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Del av Tierps Kyrkby 2:1 
 

    2021-04-15 
___________________________________________________________________________ 

 

Nr Inskrivningar  Inskrivningsdag Akt 

1 Avtalsservitut kraftledning  1974-12-11 74/8197 

2 Avtalsservitut 
 

2018-07-02 D-2018-00336042:1 

Anmärkning: 
Ändamål kraftledning 

3 Avtalsservitut 
 

2020-09-10 D-2020-00370365:1 

Anmärkning: 
Ändamål kraftledning 

Rättigheter 

Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning 

Se beskrivning Last Avtalsservitut 03-IM1-74/8197.1 

 Beskrivning: Kraftledning 

Se beskrivning Last Avtalsservitut D201800336042:1.1 Akt 
 

Bildningsåtgärd: Uppgift saknas 
 

Beskrivning: Kraftledning 

Se beskrivning Last Avtalsservitut D202000370365:1.1 Akt 
 

Bildningsåtgärd: Uppgift saknas 
 

Beskrivning: Kraftledning 

Tele Last Ledningsrätt 0360-05/5.1 Akt 
 

Bildningsåtgärd: Ledningsåtgärd 

Planer, bestämmelser och fornlämningar 

Planer Datum Akt 

Byggnadsplan: Tierps kyrkby 1959-01-14 03-TIP-1743 Akt  

Plananmärkning: Genomförandetiden har utgått 

Byggnadsplan: Tierps kyrkby 1970-05-29 03-TIP-2001 Akt  

Plananmärkning: Genomförandetiden har utgått 

Byggnadsplan: Tierps kyrkby 1973-03-16 03-73:378 Akt  

Plananmärkning: Genomförandetiden har utgått 

Ändring av detaljplan: För tierps kyrkby, Del av fastigheten tierps 
kyrkby 2:1 

2017-10-17 
Laga kraft: 2017-11-15 
Genomf. start: 2017-11-
16 
Genomf. slut: 2022-11-
15 

0360-P2017/13 
Akt  
0360 ÄDP 201 

Naturvårdsbestämmelser Datum Akt 

Grundvattenskydd: Arvidsbo 1988-05-25 03-P93/80 Akt  
Objektnummer: 2011030 

Taxeringsuppgifter 
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Del av Tierps Kyrkby 2:1 
 

    2021-04-15 
___________________________________________________________________________ 

 
 

Taxeringsenhet 

Specialenhet, skolbyggnad (825) 

193874-8  

Utgör taxeringsenhet och omfattar hel 
registerfastighet. 

 

    

Taxeringsvärde 
Taxeringsår 

    

2019     

 

Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp  

212000-0266 
Tierps Kommun 
815 80 Tierp 

1/1 Kommun Lagfart eller Tomträtt 

 

 

Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter 
Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig 

Gemensamhetsanläggningar 

Tierp Tierps Kyrkby GA:1 

Åtgärd 

Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt 

Sammanläggning 1965-01-20 03-TIP-1828 Akt 

Fastighetsreglering 1973-11-02 03-73:744 Akt 

Ledningsåtgärd 2005-06-29 0360-05/5 Akt 

Tekniska åtgärder   

Övriga åtgärder Arealutredning 1974-03-01 03-TIP-0:15 Akt 

Avskild mark 

Tierp Tierps Kyrkby 2:2-23 

Ursprung 

Tierp Tierps Kyrkby 1:1 

Tierp Tuva 2:5 

Tidigare Beteckning 

Beteckning Omregistreringsdatum Akt 

C-Tierp Kyrkbyn 2:1 1975-06-02 03-75:432 

Ajourförande inskrivningsmyndighet 

Lantmäteriet Kontorbeteckning:  Norrtälje 
Telefon:  0771-63 63 63 

 

Copyright © 2017 Metria    Källa: Lantmäteriet 
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Del av Tierps Kyrkby 2:1 
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B I L A G A I I I  K A R TA  
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B I L A G A IV  FO TO G R A F I E R  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-05-11  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 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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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-03-24 KS 2021/385
  

  
    
    

 
 
Taxor vid korttidsuthyrning av padel- och tennisbanor, racketar 
och toalettbesök vid Gammelgårdsområdet  
 
Förslag till 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 
vid Gammelgårdsområdet, samt 
 
att taxorna ska börja gälla omedelbart.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Två stycken padelbanor har byggts på området vid Gammelgården 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 

 
 
I tjänsten 
 
Thomas Kihlström   
Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
Medborgarservice 
 
 
Gunilla Ström 
Enhetschef fritid, bad och friluftsliv 
Kultur och fritid 
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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. 
 
 
 
 

230



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-05-11  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

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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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-04-28 KS 2021/471
  

  
   
  
    

 
 
Taxor till Kulturhuset Möbelns boulehall 
 
Förslag till 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 
 
 
I tjänsten  
 
Fredrik Westergren  
Enhetschef Kulturskolan & Lärcentrum 
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Bilaga 1. Taxor till Kulturhusets Möbelns boulehall 
 
Taxa 1.  
70 kr/pass/bana* (passens längd är 3 timmar)  
 
*Gäller ideella föreningar och organisationer som är bidragsberättigade i Tierps kommun 
samt kommunens egna barn och ungdomsverksamheter. 
 
Taxa 2. 
200/pass/bana* (passens längd är 3 timmar) 
 
*Gäller för övriga hyresgäster 
Rabatt med 50% utfaller för hyresgäster som gör sin bokning via säsongsbokningsformuläret, 
minimum 12 tillfällen under samma spelsäsong dvs. oktober-april.   
 
Övrigt: 
Bokningar kan avbokas i händelse av stora evenemang i Humlesalen. 
 
Hyresgästen ansvarar för att banorna är krattade när lokalen lämnas vid passets slut. Städning, 
vattning, sladdning och annan skötsel ansvarar Kultur & Fritid för. 
 
 

234



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-05-11  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 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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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-04-22 KS 2021/331
  

  
   
  
    

 
 
Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Tierps kommun 
 
Förslag till 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 

 
 
I tjänsten  
 
Mathiaz Boström  
Säkerhetschef/Säkerhetssamordnare  

238



 Tierps kommun │815 80 TIERP │Telefon: 0293-21 80 00 │www.tierp.se

 
 
 
 

 

Lokala ordningsföreskrifter för 
Tierps kommun

239



 

Dokumentets giltighet och beslut
Dokumentnamn: Regel: Lokala ordningsföreskrifter för 

Tierps kommun
Gäller för: Tierps kommun
Gäller  fr o m: 2021-06-08
Gäller t o m: 20ÅÅ-MM-DD
Fastställd av: Kommunfullmäktige § XX/2021
Fastställd: 2021-06-08
Diarienummer: KS 2021/331

Dokumentansvar och handläggning
Dokumentansvarig: Mathiaz Boström 

Säkerhetssamordnare
/Säkerhetsskyddschef

Handläggare: Mathiaz Boström 
Säkerhetssamordnare
/Säkerhetsskyddschef

Dokumenthistorik
Tidigare beslut: Kommunfullmäktige § 13/2015
Upphäver: Lokala ordningsföreskrifter för 

Tierps kommun

240



3 

Innehållsförteckning 

Inledning .....................................................................................................................4 

Bakgrund .................................................................................................................4 

Syfte ........................................................................................................................4 

Omfattning ..............................................................................................................4 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tierps kommun .........................................4 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde ...............................................4 

Lastning av varor m.m. ........................................................................................5 

Schaktning, grävning m.m. ..................................................................................5 

Störande buller ....................................................................................................5 

Container .............................................................................................................5 

Adressnummerskyltar ..........................................................................................6 

Markiser, flaggor och skyltar ..............................................................................6 

Affischering .........................................................................................................6 

Uppsättande av banderoller, dekorationer och reklamanordningar .....................6 

Högtalarutsändning .............................................................................................7 

Marschaller, facklor samt vedkorgar ...................................................................7 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor ............................................................7 

Luft och fjädervapen m.m. ..................................................................................7 

Camping ..............................................................................................................7 

Hundar .................................................................................................................7 

Förtäring av alkohol ............................................................................................8 

Nyttjande av motionsspår och anlagda skidspår .................................................8 

Yttranden .............................................................................................................8 

Avgift för att använda offentlig plats ..................................................................9 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift .............................................................9 

Bilaga 1 Lekplatser/skolgårdar i Tierps kommun .................................................10 

Bilaga 2 Idrottsplatser, naturbad, tempererade bad, campingplatser, naturreservat, 
begravningsplatser samt motions- och skidspår i Tierps kommun .......................11 

Bilaga A ................................................................................................................12 

Bilaga B .................................................................................................................13 

Bilaga C .................................................................................................................14 

Bilaga D ................................................................................................................15 

Bilaga E .................................................................................................................16 

 
  

241



4 

Inledning 

Bakgrund 
Ordningslagen beskriver regler om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats 
och gäller i hela Sverige. Lokala ordningsföreskrifter ger kommunen rätt att 
närmare reglera vad som gäller för att upprätthålla den allmänna ordningen på 
offentlig plats. 
 
Föreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige med stöd av Förordning 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 
föreskrifter enligt ordningslagen. 
 
Kommunens föreskrifter gäller på samma sätt som övriga lagar. Det betyder att 
kommuninvånare och besökare är skyldiga att känna till och följa föreskrifterna och 
brott mot dem kan medföra straff. 

Syfte 
Tierps kommun verkar för en trygg och säker miljö att vistas i för alla. Lokala 
ordningsföreskrifterna är ett sätt att komma till rätta med ordningsstörande 
aktiviteter som inte regleras i ordningslagen.  

Omfattning 
Lokala ordningsföreskrifter är ett tillägg till ordningslagen. Ordningsföreskrifter 
gäller i en enskild kommun.  

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tierps kommun 
Tierps kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617). 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig 
plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617). 

 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur 
den allmänna ordningen i Tierps kommun ska upprätthållas. 
Bestämmelserna i 14 § har tills syfte att hindra att människors hälsa eller 
egendom skadas till följd av pyrotekniska varor. 
 

2 § Föreskrifterna tillämpas på alla platser inom kommunen som är offentlig 
plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. 

 

242



5 

3 § Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dess föreskrifter ska med stöd 
av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen följande områden jämställas med 
offentlig plats: 

 
Idrotts- och sportplatser upplåtna och tillgängliga för allmänheten, särskilt 
iordningställda platser för friluftsliv och rekreation, badplatser och 
lekplatser, allmänna begravningsplatser och i den mån allmänheten äger 
tillträde, skolgårdar - förtecknade i bilagorna 1 och 2. 

 
Järnvägsområde inklusive perronger och väntsalar under tid och inom 
område som allmänheten har tillträde till. 

 
Allmän försäljningsplats är den närmast järnvägen belägna hälften av den 
asfalterade ytan av Stora Salutorget i Tierps köping, torget i Örbyhus, torget 
i Skärplinge och affärscentrum i Söderfors. För områden som kommunen 
har upplåtit till torghandel gäller dessutom kommunens föreskrifter om 
torghandel – torghandelsstadgan. 

Lastning av varor m.m. 

4 §  Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig 
för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för 
tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. 

 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläcknings- utrustningar, utrymningsvägar och handikapparkeringar 
eller andra handikappanordningar    blockeras eller att räddningstjänsten 
hindras. 

Schaktning, grävning m.m. 

5 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till 
att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga 
olägenhet. 

Störande buller 

6 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. 
stenkrossning, pålning och nitning, får inte äga rum mellan kl. 22.00 och kl. 
07.00 utan polismyndighetens tillstånd. 

Container 

7 § Ägare eller nyttjanderättshavare till en container som ska ställas upp på en 
offentlig plats är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller 
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. 
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Container får ej placeras så utrymning av byggnad försvåras. Öppen 
container innehållande brännbart material får ej placeras närmare än 6 meter 
från fasad. 

Adressnummerskyltar 

8 § Varje fastighet som tilldelas adressnummer ska vara försedd med adress och 
nummerskylt. Det är fastighetsägarens ansvar att på egen bekostnad anskaffa 
och sätta upp adressnummerskylt samt se till att skylten hålls i sådant skick 
att den med lätthet kan läsas. Nummerskylt ska vara uppsatt mot den väg 
som avses med adressen. 

Markiser, flaggor och skyltar 

9 §  Markiser, flaggor, skyltar eller annan fast reklamanordning får inte sättas 
upp så att dess underkant skjuter ut över allmän plats på lägre höjd över 
marken än 3,2 meter eller så att någon del därav skjuter utanför gång- eller 
cykelbana på lägre höjd över marken än 4,5 meter. 
 
Trottoarpratare och andra typer av skyltar får heller inte placeras på 
gångbana eller trottoar på ett sådant sätt att framkomligheten försvåras för 
främst personer med funktionsnedsättning eller så att de kan medföra risk 
för personskada. De får heller inte skymma vägmärken eller signaler. 
Markiser, skyltar och flaggor får inte sättas upp på belysningsstolpar. 

 
Uppsättning av skyltar kräver bygglov och polistillstånd enligt upplåtelse av 
offentlig plats enligt ordningslagen. 

Affischering 

10 § Anslag och affischer m.m. får inte sättas upp på träd. 
 

Affischer, annonser, klistermärken eller liknande anslag får inte utan 
tillstånd av polismyndigheten sättas upp på husväggar, staket, stolpar eller 
liknande som vetter mot eller är belägna på offentlig plats. 

 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra 
liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs 
tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra 
tillkännagivanden, som avser näringsidkarens rörelse, på byggnad i vilken 
rörelsen är inrymd. 

Uppsättande av banderoller, dekorationer och reklamanordningar 

11 § Tillstånd krävs av polismyndighet för att sätta upp banderoller, dekorationer 
och reklamanordning över eller på ett sådant sätt att de riktas mot offentlig 
plats. 
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Högtalarutsändning 

12 §  Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till 
personer på offentlig plats (se §§ 2 och 3 i dessa ordningsföreskrifter), får 
inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten. 

Marschaller, facklor samt vedkorgar 

13 § Öppen eld får inte lämnas utan tillsyn på offentlig plats. Marschaller får inte 
placeras direkt på marken utan ska placeras i hållare. 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

14 § Användning av pyrotekniska varor tillåts bara från kl. 20.00 på 
valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till kl. 02.00. 
Under övriga tider på året krävs tillstånd av polismyndigheten. 

 
Användning av pyrotekniska varor får ej ske närmare än 100m till bostäder. 

 
Dock är det alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 
meter från Tierps vårdcentral. 

Luft och fjädervapen m.m. 

15 § Luftvapen, fjädervapen och paintbollvapen får inte användas utomhus inom 
detaljplanelagt område utan polismyndighetens tillstånd. 

Camping 

16 § Inom område som upplåtes för fritidsändamål eller till allmänt förfogande, 
får camping äga rum endast på de platser och under de tider som bestäms av 
kommunen. 

Hundar 

17 § Under vistelse på offentlig plats ska hund hållas under tillsyn. Hundens 
ägare, eller den som mottagit hunden till underhåll eller nyttjande är 
ansvarig för: 

 
- att hunden är kopplad på idrottsplatser, campingplatser och 

försäljningsplatser medan torghandel pågår 
- att hunden inte uppehåller sig inom sådana skolgårdar som upplåtits till 

allmänt förfogande  
- Hund är tillåten endast på badplatser om det specifikt finns uppmärkt 

område där hundar får vistas och/eller bada  
- att hunden inte förorenar eller skadar park eller planteringar 
- att tik under löptid utomhus ska hållas kopplad eller vara inom inhägnat 

område 
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- att hund som inte är kopplad ska vara försedd med halsband där ägarens 
namn, adress och telefonnummer finns angivet 

- att plocka upp fast orenlighet som hunden lämnar efter sig och placera 
den förslutna orenligheten i avsedd behållare eller papperskorg 

 
Undantag gäller för hund i polistjänst, certifierad assistanshund, eller hund 
under utbildning, iförda tjänstetecken eller hund för vilken 
polismyndigheten medgivit särskilt undantag. 

 
Hund som påträffas lös, under omständigheter som strider mot vad som 
stadgas i denna paragraf, får omhändertas av polisman och om det inte går 
att finna uppgifter om ägaren eller innehavaren, förs hunden till hundstall. 
Om ägaren eller innehavaren inte har återhämtat hunden och ersatt kostnader 
för dess upptagande och vård inom 7 dagar, beslutar polismyndigheten om 
fortsatt förfarande. 

 
Om tillsyn över hundar är i övrigt stadgat i lag om tillsyn över hundar och 
katter. (2007:1150) 

Förtäring av alkohol 

18 §  Drycker med en alkoholhalt på över 2,25 volymprocent får inte förtäras på 
offentlig plats under andra förhållanden än i samband med tillåten servering. 
I kommunen är förtäring förbjuden: 

 
a) inom områden i Tierps köping i enlighet med kartbilaga A 

 
b) inom områden i Söderfors samhälle i enlighet med kartbilaga B 

 
c) inom områden i Örbyhus samhälle i enlighet med kartbilaga C 

 
d) inom områden i Karlholmsbruk samhälle i enlighet med kartbilaga D 

 
e) inom områden i Skärplinge samhälle i enlighet med kartbilaga E. 

Nyttjande av motionsspår och anlagda skidspår 

19 §  Det är inte tillåtet att leda eller rida häst i anlagda motionsspår (bilaga 2). 
Löpning och promenader samt framförande av häst och hund är inte tillåtet i 
de preparerade skidspår samt skatebädd som anläggs längs motionsspåren 
(bilaga 2). Förbud mot cykling i motionsspår kan beslutas av föreningar som 
har motionsspår och av ansvarig för de kommunala spåren.  

Yttranden 

20 § Att avgiva yttrande enligt ordningslagen och denna ordningsstadga 
ankommer på: 

 
a) utskottet samhällsbyggnad såvitt avser tillställningar och liknande 
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b) kommunstyrelsen i övriga fall. 

Avgift för att använda offentlig plats 

21 §  För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med 
sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har 
beslutats av kommunfullmäktige. 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

22 § Den som uppsåtligen bryter mot någon av dessa föreskrifter döms till 
penningböter enligt 3 kap 22 § 2 st. ordningslagen. 

 
I ordningslagen finns bestämmelser om föreläggande och förverkande. 
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Bilaga 1 Lekplatser/skolgårdar i Tierps kommun 
 
Tierps köping  
Aspenskolan, Palmgatan  
Centralskolan, Skolgatan  
Hemgårdsvägen  
Högbergsskolan, Palmgatan  
Kronplan 
Mattisborgen  
Ostronvägen  
Rådjursvägen  
Fiskvägen  
Skatvägen 
Smedsgränd- Jans gränd  
Åkervägen 
 
Månkarbo 
Illmårdsbergsvägen  
Tallbacksskolan, Gunnarsbovägen 
 
Kyrkbyn  
Onstavägen/Pilvägen  
Kyrkskolan, Backbrovägen 
 
Mehedeby 
Blåbärsvägen 
Mehede skola, Läsvägen 
 
Söderfors 
Bruksskolan, Tamms väg  
Nygatan 
Smedsvägen  
Västermalmsvägen/Ankarströms-
vägen 
 

Örbyhus  
Hornkroken 
Kvarnparken  
Örbyhus skola 
 
Tobo  
Idrottsvägen  
Radhusvägen 
 
Karlholmsbruk  
Björkängsskolan, Korsnäsvägen  
Skogsbovägen 
Skällstigen 
 
Skärplinge 
Kvarnvägen 
Ol-Andersskolan, Sätravägen  
Vinkelvägen 
 
Hållnäs 
Hållnäs skola 
 
Vendel 
Vendels skola 
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Bilaga 2 Idrottsplatser, naturbad, tempererade bad, 
campingplatser, naturreservat samt motions- och skidspår i 
Tierps kommun 
 
 
Idrottsplatser 
Sjukarby ridanläggning Skärplinge 
IB/ES, Sätravallen Söderfors IP, 
Bruksvallen Tierp IP, Vegavallen 
 
Naturbadplatser  
Dalälven, Mehedeby Djupöbadet, 
Karlholm Havsbad, Ängskär 
Lövstabukten, Fagerviken 
Södra bruksdammen, Lövstabruk 
Trollsjön, Tierp, 
Tämnarån, Ubblixbo  
Tämnarån, Ullfors 
 
Tempererade bad  
Aspenbadet, Tierp Björkängsbadet, 
Karlholm Rörholmsbadet, Söderfors 
Vendelbadet, Örbyhus 
 
Campingplatser  
Rörholmsbadet med camping 
Ängskärs havsbad och camping 
 
Naturreservat 
Iggelbo

Motions- och skidspår 
Karlholm  
Mehedeby  
Månkarbo  
Skärplinge  
Strömsberg  
Söderfors  
Tierp 
Tobo  
Vavd  
Vendel  
Örbyhus 
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Bilaga A 
 

 
 
Bilaga till Lokala ordningsföreskrifter 

Områden med förbud 
mot alkoholförtäring 
Bilaga A 2007-06-26 

 
Tätort: Tierps köping 
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Bilaga B 
 

 
 
Bilaga till Lokala ordningsföreskrifter 

Områden med förbud 
mot alkoholförtäring 
Bilaga B 2007-06-26 

 
Tätort: Söderfors 
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Bilaga C 
 

 
 
Bilaga till Lokala ordningsföreskrifter 
Områden med förbud mot alkoholförtäring 

Bilaga C 2007-06-26 

 
Tätort: Örbyhus 
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Bilaga D 
 

 
 
Bilaga till Lokala ordningsföreskrifter 
Områden med förbud mot alkoholförtäring 

Bilaga D 2007-06-26 

 
Tätort: Karlholmsbruk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E

E

E
E

E
E E

E
E

E
E

E
E

P E

E

E

E E

E

E

E

E E

P E

E
EE E

P
E

E E

E

E

E

P E

] P
E

X 
X ] E

  E E E
E P E E E

BJJÖRKÄNGSS-- E E
E

G SSSKOLLLAN E
E

KIIOSK
E

P
E P

E

E

E

P P
E

E
E

P

E
E

E
E

E
E

E

E

E

P
E

E

0 250

meter

500
E

E

E

E

E     E
E

E

253



16 

Bilaga E 
 

 
 
Bilaga till Lokala ordningsföreskrifter 
Områden med förbud mot alkoholförtäring 

Bilaga E 2007-06-26

 
Tätort: Skärplinge 
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           Allmänna lokala ordningsföreskrifter
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Antagna av kommunfullmäktige den 17 februari 2015 § 13 att gälla från och med 1 mars 

2015. 

 

Tierps kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyn-

digande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen 

(1993:1617). 

 

 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

 

1 §  

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap 

ordningslagen (1993:1617). 

 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna 

ordningen i Tierps kommun ska upprätthållas. Bestämmelserna i 14 § har tills syfte att hindra 

att människors hälsa eller egendom skadas till följd av pyrotekniska varor.  

 

2 § 

Föreskrifterna tillämpas på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § 

första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. 

 

3 § 

Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dess föreskrifter ska med stöd av 1 kap 2 § 

andra stycket ordningslagen följande områden jämställas med offentlig plats: 

 

a) Idrotts- och sportplatser upplåtna och tillgängliga för allmänheten, särskilt iordningställda 

platser för friluftsliv och rekreation, badplatser och lekplatser, allmänna begravningsplatser 

och i den mån allmänheten äger tillträde, skolgårdar - förtecknade i bilagorna 1 och 2. 

 

b) Järnvägsområde inklusive perronger och väntsalar under tid och inom område som 

allmänheten har tillträde till. 

 

c) Allmän försäljningsplats är den närmast järnvägen belägna hälften av den asfalterade ytan 

av Stora Salutorget i Tierps köping, torget i Örbyhus, torget i Skärplinge och affärscentrum i 

Söderfors. För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller dessutom 

kommunens föreskrifter om torghandel – torghandelsstadgan. 

 

 

Lastning av varor m.m.  

 

4 § 

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra 

vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom 

damm, spill eller dålig lukt.  
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Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläcknings-

utrustningar, utrymningsvägar och handikapparkeringar eller andra handikappanordningar 

blockeras eller att räddningstjänsten hindras. 

 

 

Schaktning, grävning m.m. 

 

5 § 

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 

schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att 

allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 

 

Störande buller 

 

6 § 

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning, 

pålning och nitning, får inte äga rum mellan kl. 22.00 och kl. 07.00 utan polismyndighetens 

tillstånd. 

 

 

Container 

 

7 § 

Ägare eller nyttjanderättshavare till en container som ska ställas upp på en offentlig plats är 

skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress 

och telefonnummer. 

 

Container får ej placeras så utrymning av byggnad försvåras. Öppen container innehållande 

brännbart material får ej placeras närmare än 6 meter från fasad. 

 

Adressnummerskyltar 

 

8 § 

Varje fastighet som tilldelas adressnummer ska vara försedd med adress och nummerskylt. 

Det är fastighetsägarens ansvar att på egen bekostnad anskaffa och sätta upp 

adressnummerskylt samt se till att skylten hålls i sådant skick att den med lätthet kan läsas. 

Nummerskylt ska vara uppsatt mot den väg som avses med adressen. 

 

 

Markiser, flaggor och skyltar 

 

9 §  

 

Markiser, flaggor, skyltar eller annan fast reklamanordning får inte sättas upp så att dess 

underkant skjuter ut över allmän plats på lägre höjd över marken än 3,2 meter eller så att 

någon del därav skjuter utanför gång- eller cykelbana på lägre höjd över marken än 4,5 meter. 
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Trottoarpratare och andra typer av skyltar får heller inte placeras på gångbana eller trottoar på 

ett sådant sätt att framkomligheten försvåras för främst personer med funktionsnedsättning 

eller så att de kan medföra risk för personskada. De får heller inte skymma vägmärken eller 

signaler. Markiser, skyltar och flaggor får inte sättas upp på belysningsstolpar. 

 

Uppsättning av skyltar kräver bygglov och polistillstånd enligt upplåtelse av offentlig plats 

enligt ordningslagen.  

 

 

Affischering 

 

10 §  

Anslag och affischer m.m. får inte sättas upp på träd. 

Affischer, annonser, klistermärken eller liknande anslag får inte utan tillstånd av 

polismyndigheten sättas upp på husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot eller 

är belägna på offentlig plats.  

 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar 

som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp 

annonser och andra tillkännagivanden, som avser näringsidkarens rörelse, på byggnad i vilken 

rörelsen är inrymd. 

 

 

Uppsättande av banderoller, dekorationer och reklamanordningar 

 

11 § 

Tillstånd krävs av polismyndighet för att sätta upp banderoller, dekorationer och 

reklamanordning över eller på ett sådant sätt att de riktas mot offentlig plats. 
 

Högtalarutsändning 

 

12 § 

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentlig 

plats (se §§ 2 och 3 i dessa ordningsföreskrifter), får inte ske genom högtalare eller liknande 

utan tillstånd av polismyndigheten. 

 

 

Marschaller, facklor samt vedkorgar 

 

13 § 

Öppen eld får inte lämnas utan tillsyn på offentlig plats. Marschaller får inte placeras direkt på 

marken utan ska placeras i hållare. 
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Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

 

14 §  

Användning av pyrotekniska varor tillåts bara från kl. 12.00 på påskafton, 

valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till kl. 02.00. Under övriga tider 

på året krävs tillstånd av polismyndigheten. 

 

Dock är det alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från Tierps 

vårdcentral. 

 

 

Luft och fjädervapen m.m. 

 

15 §  

Luftvapen, fjädervapen och paintbollvapen får inte användas utomhus inom detaljplanelagt 

område utan polismyndighetens tillstånd. 

 

Camping 

 

16 § 

Inom område som upplåtes för fritidsändamål eller till allmänt förfogande, får camping äga 

rum endast på de platser och under de tider som bestäms av kommunen. 

 

 

Hundar 

 

17 § 

Under vistelse på offentlig plats ska hund hållas under tillsyn. Hundens ägare, eller den som 

mottagit hunden till underhåll eller nyttjande är ansvarig för: 

 

- att hunden är kopplad på idrottsplatser, campingplatser och försäljningsplatser medan 

torghandel pågår 

- att hunden inte uppehåller sig inom sådana badplatser och skolgårdar som upplåtits till 

allmänt förfogande eller på allmänna begravningsplatser och kyrkogårdar  

- att hunden inte förorenar eller skadar park eller planteringar 

- att tik under löptid utomhus ska hållas kopplad eller vara inom inhägnat område 

- att hund som inte är kopplad ska vara försedd med halsband där ägarens namn, adress och 

telefonnummer finns angivet 

- att plocka upp fast orenlighet som hunden lämnar efter sig och placera den förslutna 

orenligheten i avsedd behållare eller papperskorg 

 

Undantag gäller för hund i polistjänst, certifierad assistanshund, eller hund under utbildning, 

iförda tjänstetecken eller hund för vilken polismyndigheten medgivit särskilt undantag. 

 

Hund som påträffas lös, under omständigheter som strider mot vad som stadgas i denna 

paragraf, får omhändertas av polisman och om det inte går att finna uppgifter om ägaren eller 

innehavaren, förs hunden till hundstall. Om ägaren eller innehavaren inte har återhämtat 
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hunden och ersatt kostnader för dess upptagande och vård inom 7 dagar, beslutar 

polismyndigheten om fortsatt förfarande. 

 

Om tillsyn över hundar är i övrigt stadgat i lag om tillsyn över hundar och katter. (2007:1150) 

 

 

Förtäring av alkohol 

 
18 § 

Drycker med en alkoholhalt på över 2,25 volymprocent får inte förtäras på offentlig plats 

under andra förhållanden än i samband med tillåten servering. I kommunen är förtäring 

förbjuden: 

 

a) inom områden i Tierps köping i enlighet med kartbilaga A 

 

b) inom områden i Söderfors samhälle i enlighet med kartbilaga B 

 

c) inom områden i Örbyhus samhälle i enlighet med kartbilaga C 

 

d) inom områden i Karlholmsbruk samhälle i enlighet med kartbilaga D 

 

e) inom områden i Skärplinge samhälle i enlighet med kartbilaga E. 

 

 

Nyttjande av motionsspår och anlagda skidspår 

 

19 §  

Det är inte tillåtet att leda eller rida häst i anlagda motionsspår (bilaga 2). Löpning och 

promenader samt framförande av häst och hund är inte tillåtet i de preparerade skidspår samt 

skatebädd som anläggs längs motionsspåren (bilaga 2). 

 

20 § 

Att avgiva yttrande enligt ordningslagen och denna ordningsstadga ankommer på: 

 

a) utskottet för samhällsbyggnad såvitt avser tillställningar och liknande 

 

b) kommunstyrelsen i övriga fall. 

 

21 § 

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har 

kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. 

 

22 § 

Den som uppsåtligen bryter mot någon av dessa föreskrifter döms till penningböter enligt 3 

kap 22 § 2 st. ordningslagen. 

 

I ordningslagen finns bestämmelser om föreläggande och förverkande. 
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Bilaga 1 

Lekplatser/skolgårdar i Tierps kommun 

 

Tierps köping 

Aspenskolan, Palmgatan 

Centralskolan, Skolgatan 

Hemgårdsvägen  

Högbergsskolan, Palmgatan 

Kronplan 

Mattisborgen 

Ostronvägen 

Rådjursvägen 

Fiskvägen 

Skatvägen 

Smedsgränd- Jans gränd 

Åkervägen 

 

Månkarbo 

Illmårdsbergsvägen 

Tallbacksskolan, Gunnarsbovägen 

 

Kyrkbyn 
Onstavägen/Pilvägen  

Kyrkskolan, Backbrovägen 

 

Mehedeby 
Blåbärsvägen 

Mehede skola, Läsvägen 

 

Söderfors 

Bruksskolan, Tamms väg 

Nygatan  

Smedsvägen 

Västermalmsvägen/Ankarströmsvägen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örbyhus 

Hornkroken 

Kvarnparken 

Örbyhus skola 

 

Tobo 

Idrottsvägen 

Radhusvägen 

 

Karlholmsbruk 
Björkängsskolan, Korsnäsvägen 

Skogsbovägen 

Skällstigen 

 

 

Skärplinge 
Kvarnvägen 

Ol-Andersskolan, Sätravägen  

Vinkelvägen 

 

Hållnäs 
Hållnäs skola 

 

Vendel 
Vendels skola 
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Bilaga 2 

 

Idrottsplatser, naturbad, tempererade bad, campingplatser, naturreservat, 

begravningsplatser samt motions- och skidspår i Tierps kommun 

 
Idrottsplatser 
Sjukarby ridanläggning 

Skärplinge IB/ES, Sätravallen 

Söderfors IP, Bruksvallen 

Tierp IP, Vegavallen 

 

Naturbadplatser 

Dalälven, Mehedeby  

Djupöbadet, Karlholm   

Havsbad, Ängskär 

Lövstabukten, Fagerviken  

Södra bruksdammen, Lövstabruk   

Trollsjön, Tierp,  

Tämnarån, Ubblixbo  

Tämnarån, Ullfors  

 

Tempererade bad  

Aspenbadet, Tierp 

Björkängsbadet, Karlholm 

Rörholmsbadet, Söderfors 

Vendelbadet, Örbyhus 

 

Campingplatser 

Rörholmsbadet med camping 

Ängskärs havsbad och camping 

 

Naturreservat  

Iggelbo 

Begravningsplatser 

Hållnäs kyrka 

Lövstabruk kyrka (Spjutbo) 

Nathanaelkyrkan 

Söderfors kyrka 

Tegelsmora kyrka 

Tierps kyrka 

Tolfta kyrka 

Vendels kyrka 

Västlands kyrka 

Österlövsta kyrka 
 

Motions- och skidspår  
Karlholm 

Mehedeby 

Månkarbo 

Skärplinge 

Strömsberg 

Söderfors 

Tierp 

Tobo 

Vavd 

Vendel 

Örbyhus 
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Bilaga till Lokala ordningsföreskrifter
Områden med förbud mot alkoholförtäring

Tätort: Tierps köping
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Tätort: Örbyhus
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Tätort: Skärplinge
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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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 

269



1 (1) 

 

   

Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-04-29 KS 2021/76
  

  
   
    

 
 
Finansiering av utbyggnad av nya exploateringsområden i 
Tierps kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att ett förslag till beslut kommer upp under hösten 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 under hösten 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 

 
 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Ekonomienheten 
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 Dokumentnamn 

  Förslag till beslut 
  

  Datum Diarienummer 

  2020-12-16  

 
  Adress Delegationspunkt 

      Kommunfullmäktige 
 

 

Finansiering av utbyggnad av nya exploateringsområden i Tierps 

kommun  

Förslag till beslut  
Styrelsen föreslår Tierps kommunfullmäktige att besluta  

- att TEMAB har rätt att fakturera kostnader avseende avskrivningar på 

investeringen samt räntekostnader på upptagna lån för den del av investeringen 

där Tierps kommun ska stå för risktagandet.  

Ärendebeskrivning   
När Tierps kommun tar beslut om att infrastruktur ska byggas i nya exploateringsområden 

uppkommer en stor kostnad som belastar VA-kollektivet.  

  

Investeringen utgör ett risktagande då såväl anläggningsavgifter som brukningsavgifter 

genom anslutna kunder beräknas ske över lång tid och omfattningen är osäker. 

Investeringen kommer därmed inte att generera intäkter till TEMAB i närtid. 

 

Enligt 30 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) är det endast 

nödvändiga kostnader som ska belasta VA-kollektivet och finansieras via avgifter. Ett 

önskemål om tillväxt är inte en nödvändig kostnad i enlighet med vattentjänstlagen. Det 

innebär att riskhanteringen för utbyggnaden av VA-infrastrukturen inte kan bekostas 

genom va-avgifter utan bör finansieras via skattekollektivet. 

  

I uppdraget som VA-huvudman ingår att leverera dricksvatten till bebyggelse inom 

verksamhetsområde och åtgärder för att säkerställa detta uppdrag.  

  

Finansiering av utbyggnad av infrastrukturen för VA bör ske genom att TEMAB genomför 

investeringen och att det kapital som behövs för investeringen införskaffas genom upplåning enligt 

rutin. TEMAB och Tierps kommun upprättar ett avtal där TEMAB har rätt att fakturera den del av 

investeringen där Tierps kommun ska stå för risktagandet. Genom faktureringen får TEMAB täckning 

för kostnader avseende avskrivningar på investeringen samt räntekostnader på upptagna lån. 

Fakturerat belopp uppgår årligen till de under året bokförda avskrivningarna och betalda 

räntekostnaderna, mervärdesskatt tillkommer.  

 

Riskkostnaden består av avskrivningar och finansiella kostnader för investeringen minus 

erhållen anslutningsavgift. Årligen genomförs en omräkning av riskkostnaden utifrån antal 

sålda tomter. Som exempel: Är 50 procent av tomterna sålda minskar riskkostnaden med 

50 procent.  
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Alternativa lösningar till fakturering har utvärderats men alternativen bedöms vara mer 

komplicerade redovisningsmässigt och kräver betydligt mer administration.  

Bakgrund  
TEMAB har i sin långsiktiga plan budgeterat för de investeringar som behövs för att bygga 

infrastrukturen i de nya exploateringsområdena utifrån vad som beskrivs i VA-planen. 

Konsekvenserna av den utbyggnaden av VA-nätet och hur det ska finansieras efter att 

projektering är klar har diskuterats i bolagets styrelse samt i diverse forum inom 

kommunen men frågan har inte landat i något beslut. Skälet till att finansiering beslutas 

senare är dels för att få en bättre kostnadsuppskattning men även för att utreda hur den 

risk som en framtida anslutning innebär bör hanteras.    
  

Beslut delges  
Kommunchef 
VD för Tierps Energi & Miljö AB 
 

 

 

Tierps Energi & Miljö AB 

 

 

 

 

 

Kenneth Karlsson  Tomas Ulväng 

Ordförande VD 
 

 

  

Föredragande i ärendet är Tomas Ulväng, Vd.   
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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 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-04-14 KS 2021/427
  

  
   
  
    

 
 
Digitaliseringsstrategi för Knivsta, Östhammar, Heby, Tierp och 
Älvkarleby samverkanskommuner 
 
 
Förslag till 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. 
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Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Digitaliseringsstrategi för Knivsta, Östhammar, Heby, Tierp och 

Älvkarleby samverkanskommuner 
 
Beslutet skickas till  

 Digitaliseringsstrateg 
 
 
I tjänsten  
 
Jenny Ampiala 
Digitaliseringsstrateg 
Kvalitet och strategisk utveckling
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Dokumentansvar och handläggning

Dokumentansvarig: Kristina Sennblad, Chef Kvalitet 
och strategisk utveckling 

Handläggare: Jenny Ampiala, 
Digitaliseringsstrateg, 
Kvalitet och strategisk utveckling

Dokumenthistorik
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Inledning och bakgrund 
Den demografiska utvecklingen utmanar svensk välfärd samtidigt som våra kommuninvånare1 
förväntar sig en smart, tillgänglig och kvalitativ välfärd med tillgång till digitala tjänster som 
ger snabb och sammanhållen service. I kommuner och regioner pågår en digital omställning 
för att möta dessa krav.  

Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn2 i vår tid och påverkar hela 
samhället. Välfärdens utmaningar kräver nytänkande och mod. Allt viktigare blir 
kompetensutveckling samt fokus på innovation och förändringsledning.  

Sverige ska vara ett föregångsland i implementeringen av de globala målen för hållbar 
utveckling, Agenda 2030. Digitaliseringen är ett viktigt verktyg för att nå flera av målen. 

Delmålen i Regeringens nationella digitaliseringsstrategi förklarar hur digitalisering ska 
kunna bidra till en positiv samhällsutveckling.  Delmålen digital kompetens, digital trygghet, 
digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur är inarbetade i målområdena för 
detta dokument. 
 
När den gemensamma IT-nämnden för Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar 
infördes 2019-01-01 beslutades att samverkanskommunerna ska ta ett samlat grepp kring 
digitalisering på central nivå så att samverkan och standardiserade arbetssätt ger möjligheter 
att effektivisera och ta tillvara synergier.  
 
Denna digitaliseringsstrategi har tagits fram för att i samverkan ta tillvara digitaliseringens 
möjligheter. Den är likalydande för alla fem samverkanskommuner och antas av respektive 
kommunfullmäktige.  

Varje kommun ska ta fram en handlingsplan för att konkretisera hur digitaliseringsarbetet ska 
bedrivas lokalt. Handlingsplanerna revideras årligen. Samordning och prioritering av 
aktiviteter görs lokalt. Handlingsplanerna utgör ett viktigt underlag när möjliga 
samverkansområden ska identifieras inom C-tillsammans3 samt inför IT-centrums 
verksamhetsplanering. 

  

 
1 I målgruppen kommuninvånare ingår begreppen brukare, kunder, anhöriga, barn, kommuninvånare, 
vårdnadshavare, företag, organisationer och besökare 
2 Utveckling i en digital tid – en strategi för grundläggande förutsättningar, SKR 
3 C-tillsammans är ett nätverk för ökad samverkan kring kommunala uppdrag. Nätverket består av 
kommunerna: Tierp, Östhammar, Älvkarleby, Knivsta, Heby, Håbo och Enköping.  
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Syfte  
Digitaliseringsstrategins syfte är att  

 skapa en övergripande riktning och samsyn för den digitala utvecklingen i våra 
samverkanskommuner 

 skapa förståelse för förutsättningar och relationer som ligger till grund för 
gemensamma behov och insatser 

 vara vägledande för planering, budgetering, uppföljning samt vid genomförande av 
digitaliseringsinsatser i kommunernas verksamheter och i samverkan 

Målgrupp 
Digitaliseringsstrategin gäller för alla samverkanskommuner. Dokumentet riktar sig till 
förtroendevalda och kommunledning samt digitaliseringsansvariga, verksamhetsutvecklare, 
kvalitetsutvecklare eller andra tjänstepersoner i kommunernas verksamheter som berörs av 
digitalisering. 

Målområden 
De målområden som tas upp i digitaliseringsstrategin är: 

 Ledning, styrning och organisation 
 Digital kompetens 
 Effektiv och kvalitativ välfärd  
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Ledning, styrning och organisation 
Denna strategi tar sin utgångspunkt i den gemensamma it-nämnden. Samverkanskommunerna 
ingår även i initiativet C-tillsammans där ambitionen är att skapa större nytta för invånarna 
genom ökad samverkan inom Uppsala län där ett av de identifierade samverkansområdena är 
digitalisering. 

Ledarskapet är viktigt för att driva förändringsarbete där den digitala tekniken nyttjas. Ledare 
bör uppmuntra till nytänkande och samarbete för att minska rädslan för att göra fel och 
utveckla en kultur som främjar innovation.  

Digitalisering är en ledningsfråga och handlar om strategiska ställningstaganden samtidigt 
som det är en integrerad del av verksamhetsutvecklingen. För att få kraft i förändringsarbetet 
utgår utvecklings- och digitaliseringsfrågorna från de tre övergripande målområdena i detta 
strategidokument, Ledning, styrning och organisation, Digital kompetens samt Effektiv och 
kvalitativ välfärd som integreras i ordinarie processer för planering och uppföljning. 

I en digital värld där behovet av att använda information ökar blir vikten av att säkerställa 
korrekt hantering av informationen stor. Individens integritet, säkerhet och rättigheter är 
grundläggande och kommunens förmåga att möta ny teknik och förändrat kundbeteende med 
nya tjänster kommer vara beroende av förmågan att hantera säkerhetsfrågor. En väl utvecklad 
och integrerad informationssäkerhet bidrar till att etablera effektiv och ändamålsenlig 
informationshantering, vilket skapar förtroende både inom och utanför organisationen.  

De enskilda digitaliseringsinsatserna ska återspeglas i en helhetssyn så att de leder till att rätt 
prioriteringar görs utifrån de strategiska vägvalen. För att främja effektivisering bör 
standardiserade och helst kommungemensamma lösningar prioriteras framför 
verksamhetsunika. Användare bör involveras och vara medskapande i förändringsarbetet. 

För att genomföra förändringar som skapar nytta behöver vi samverka i effektiva former där 
mål och nytta är tydligt definierade. Strukturen för hur beslut fattas behöver vara tydlig och 
säkerställa att beslut fattade inom ramen för samverkan också följs. Kommunernas interna 
organisation för systemförvaltning och digitalisering behöver ha tydliga 
kommunikationsvägar till den övergripande nivån för att skapa framdrift och transparens i 
arbetet. 

På övergripande nivå finns dels digitaliseringsstrategiska gruppen, DSG som utgörs av en 
grupp av strateger där alla kommuner är representerade samt av Digitaliseringsrådet, DSR 
som utgörs av kommundirektörerna.  
 

 Vi arbetar efter den gemensamma samverkansmodellen 
 Vi arbetar utifrån beslutad systemförvaltningsmodell i respektive kommun 
 Vi uppmuntrar till nytänkande och är tillåtande i vår samverkan 
 Vi strävar efter standardiserade och gemensamma lösningar 
 Vi skapar förutsättningar för ett effektivt informationssäkerhetsarbete 
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Digital kompetens 
Digital kompetens innebär förtrogenhet med och kunskap om digitala verktyg och tjänster. 
Alla ska kunna delta och följa med i den digitala utvecklingen utifrån sina förutsättningar. 
Digital kompetens och delaktighet innefattar även medie- och informationskunnighet för att 
finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang4. Att 
arbeta för ökad digital kompetens och delaktighet är en demokratifråga. Samverkans-
kommunerna ska arbeta för att främja att alla kan ta del av viktiga samhällstjänster.  

För medarbetare, chefer och förtroendevalda innebär digital kompetens utöver ovanstående att 
de har tillgång till rätt förutsättningar att utföra och utveckla sitt uppdrag och verka som goda 
förebilder för användandet av digitala tjänster. För att hantera information på ett effektivt och 
säkert sätt behövs kompetens i informationshantering.   

I verksamheten behöver det finnas god kompetens och implementerade processer/rutiner vid 
beställningar samt vid kravställning i upphandling av digitala verktyg och system. 

 
 

 Vi strävar hela tiden efter att utvecklas och öka vår digitala kompetens 
 Vi har kunskap kring digitala verktyg och vår IT arbetsplats 
 Vi följer en implementerad process för IT-upphandlingar 

 

 

  

 
4 För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrateg, Regeringskansliet 
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Effektiv och kvalitativ välfärd 
Digitaliseringen bidrar till en effektiv och kvalitativ välfärd genom att främja att 
kommunernas resurser används på bästa sätt och levererar ett efterfrågat utbud av service och 
tjänster. Digitala tjänster ska, så långt det är möjligt och ekonomiskt försvarbart, vara 
förstahandsvalet i våra kontakter med kommuninvånarna.5 Kommuninvånarna ska således 
kunna lösa sina ärenden på nya sätt utifrån digitalt och mobilt först. De ska erbjudas bra 
service och det ska vara enkelt att bo och verka i kommunerna. 

En förutsättning för att möjliggöra en effektiv och kvalitativ välfärd och för att kunna 
effektivisera arbetet i de kommunala verksamheterna är en fungerande digital infrastruktur 
samt utbyggt bredband.   

För att samverkan över kommun- och verksamhetsgränser samt nationella initiativ ska bidra 
till en mer sammanhållen digital service i kontakten med kommuninvånarna krävs likartade 
processer och system som kan kommunicera med varandra.  

Repetitiva enkla arbetsuppgifter kan ersättas med tekniska lösningar för att frigöra tid för mer 
värdeskapande arbetsuppgifter. 

Innovation och innovationsledning innebär att förutsättningar ges inom organisationen för att 
skapa och sprida nya eller förbättrade lösningar som ger värde för miljö, samhälle, företag och 
individer. Genom att tillgängliggöra information som öppna data kan kommunerna främja 
innovation och nytänkande hos andra aktörer och öka transparensen för kommuninvånarna. 
Således skapas förutsättningar för andra att ta del av kommunernas information som sedan 
kan användas för att utveckla tjänster till nytta för kommuninvånarna.  

 

 Vi ska tillhandahålla enkla, tydliga, säkra och effektiva digitala tjänster för 
kommuninvånarna 

 Vi skapar nytta för kommuninvånarna genom fler digitala tjänster 
 Vi ska arbeta digitalt och mobilt först där det är möjligt och ekonomiskt försvarbart 
 Vi ska tillhandahålla öppna data 
 Vi strävar efter effektiva arbetssätt

 
5 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/05/regeringen-ser-over-styrningen-av-digitala-tjanster/ 
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§ 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-05-11  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
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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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-04-16 KS 2021/432
  

  
   
  
    

 
Regel för hemsändningsbidrag  
 
Förslag till 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.  
 
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 
funktionshinderfrågor 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  

 
 
I tjänsten  
 
Petra Kessler   
Näringslivsutvecklare  
Näringsliv och turism  
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Inledning 

Bakgrund 
Tillgänglighet till grundläggande service för människor och företag är en viktig del 
för att skapa goda livs- och boendemiljöer i alla delar av kommunen. Landsbygds-
handeln svarar för en viktig service och dess betydelse har genom åren ökat 
eftersom att de ofta erbjuder den sista servicen som finns kvar på orten. 
Dagligvarubutikerna har de senaste decennierna minskat kraftigt. År 1980 fanns det 
fjorton landsbygdsbutiker utanför Tierps centralort, endast sex stycken finns kvar 
idag. 
 
I flera av kommunens styrdokument, såsom i översiktsplanen och visionen för 
Tierps kommun finns mål om att bidra till en levande landsbygd i avseendet att det 
finns levande samhällen med permanent boende och en god kommunal och 
kommersiell service. 
 
Tierps kommuns varuförsörjningsplan utgör underlag för bedömning av den 
aktuella situationen för dagligvaruförsörjningen i kommunens landsbygder. Planen 
ligger till grund för kommunens fortsatta planering och för beslut om stödinsatser, 
såsom hemsändningsbidrag, för att bibehålla viss kommersiell service i 
landsbygderna och på så sätt skapa goda förutsättningar för boende i glesbygd.  

Syfte 
Syftet med regeln är skapa en tydlighet kring vem som är berättigad bidraget samt 
vilka regler som ska följas vid hantering av hemsändningsbidrag. 

Hemsändningsbidrag 
Stöd till kommersiell service kan lämnas som hemsändningsbidrag 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 butiken. 
 
Det är Region Uppsala som betalar ut hemsändningsbidrag till kommunen. 
Hemsändningsbidrag får lämnas med ett belopp som motsvarar högst 50 procent av 
kommunens utgift för hemsändningen eller inköpsturerna. Bidraget från regionen 
får dock inte överstiga 100 kronor per hushåll och hemsändningstillfälle. 
 
Bidrag till kommunen lämnas endast om nettoutgiften eller de direkta kostnaderna 
uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp. Stödet får inte otillbörligt gynna en viss 
näringsidkare och får lämnas endast om kommunen har planerat varuförsörjningen 
på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas. 
 
Varuförsörjningsplanen för Tierps kommun reglerar inte de exakta villkoren för 
hemsändningsbidraget i kommunen. Dessa villkor specificeras nedan. 
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Kriterier och regler för hemsändningsbidrag  
Bidrag utgår till butiksinnehavaren för hemsändning av dagligvaror till:  

 Boende i Tierps kommuns glesbygd som på grund av funktionsnedsättning 
eller sjukdom saknar möjlighet att själv ta sig till butiken. I gruppen ingår 
även personer som på grund av pandemi eller likande särskild händelse 
pekas ut som riskgrupp av Folkhälsomyndigheten under en avgränsad 
period. 

 Följande gäller: 

 Hemsändningen är begränsad till att gälla dagligvaror. 

 Möjlighet till hemsändning finns enbart från kundens närmsta butik och om 
denna har beslut om hemsändningsservice. 

 Hemsändning av dagligvaror till konsument ska ske med butiksinnehavarnas 
egna fordon eller särskilt inhyrda fordon.  

 Antalet bidragsberättigade leveranser begränsas till en per hushåll och 
vecka.  

 Om kunden beställer varor till ett försäljningsvärde under 100 kronor har 
butiksinnehavaren rätt att säga nej till hemsändning. 

Ersättningsnivå: 

 Butiken ersätts från kommunen med 100 kr per hemsändning. 

 Varje butik avgör själv om eventuell avgift skall tas ut av kunden vid 
hemsändning av varor. Avgiften får vara max 20 kronor per hemsändning. 

Butiker som får ta del av bidraget är: 

 Butiker i landsbygd, som ligger utanför Tierps centralort, och som ansökt 
och fått beslut av Tierps kommun att tillämpa hemsändningsservice.  

 Samt inte har missbrukat möjligheten med hemsändningsbidrag.    

Ansvar  

Butikens ansvar 

 Butikerna ska ansöka om att bli godkänd som hemsändningsbutik inför varje 
nytt kalenderår.  

 Butiken redovisar minst tre gånger per år genomförda hemsändningar till 
kommunen. 

 
Kommunens ansvar  

 Handlägga ansökningarna och skicka ut beslut inför varje nytt kalenderår.  

 Betala ut bidraget och eftersöka hos Region Uppsala/Tillväxtverket.
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Inledning
Tillgänglighet till grundläggande service för människor och företag är en viktig del för 
att skapa goda livs- och boendemiljöer i alla delar av kommunen. Landsbygdshandeln 
svarar för en viktig service och dess betydelse har genom åren ökat eftersom att de ofta 
erbjuder den sista servicen som finns kvar på orten. Tierps varuförsörjningsplan är från 
år 1980 och behöver aktualiseras. Sedan antagandet har en ny förordning om stöd till 
kommersiell service (SFS 2000:284) upprättats och förutsättningarna inom kommunen 
förändrats. År 1980 fanns det fjorton landsbygdsbutiker utanför Tierps centralort, 
endast sex stycken finns kvar idag. 

Det finns flera styrdokument i kommunen med bäring på kommersiell service i 
glesbygd. I Tierps översiktsplan från år 2011 finns mål om att bidra till en levande 
landsbygd i avseendet att det finns levande samhällen med permanent boende och 
kommunal och kommersiell service. I visionen för Tierps kommun från år 2015 slås det 
fast att ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög kvalitet och 
tillgänglighet får hela kommunen att leva. 

Det regionala serviceprogrammet för Uppsala län utgör en vägledning för hur 
servicefrågor ska hanteras i de delar av länet där kommersiell service har, eller är på 
väg att försämras. Analys- och teknikkonsultföretaget WSP:s Handelsutredning för 
Tierps kommun från år 2018 tar mer ingående upp förutsättningarna och utsikterna för 
handeln och dagligvarubutiker i kommunen.  

Syfte
Varuförsörjningsplanen ska utgöra underlag för bedömning av den aktuella situationen 
för kommersiell service i kommunens lands- och glesbygd. Planen ska ligga till grund 
för kommunens fortsatta planering och för beslut om stödinsatser för att bibehålla 
kommersiell service i landsbygd. Vidare är en aktuell plan en förutsättning för att 
Region Uppsala ska kunna utbetala statligt stöd till kommunen för dess kostnader i 
anslutning till hemsändningsbidrag.

Definitioner
Kommersiell service: Med kommersiell service avses dagligvaror, drivmedel, post, 
apotek och grundläggande betaltjänster. 

Glesbygd: I Tierps kommun finns åtta tätorter med fler än 200 invånare. Dessa är Tierp, 
Örbyhus, Söderfors, Karlholmsbruk, Skärplinge, Månkarbo, Tobo och Mehedeby. 
Övriga områden betraktas enligt kommunens översiktsplan som glesbygd, med gles 
bebyggelse och långa avstånd till sysselsättning och service. 

Landsbygd: I det regionala serviceprogrammet för Uppsala län definieras landsbygd 
som orter med färre än 3000 invånare, och denna avgränsning praktiseras även i 
varuförsörjningsplanen.

296



5

Stöd till kommersiell service i glesbygd
Det finns flera statliga stöd i syfte att främja upprätthållandet av vardagsservice i 
serviceglesa områden. Förordningen (SFS 2000:284) om stöd till kommersiell service 
reglerar vilka stödmöjligheter som staten erbjuder. De olika stödformerna är 
investeringsstöd, servicebidrag, hemsändningsbidrag och särskilt driftsstöd. 

Investeringsstöd: Stöd kan ges till investeringar som leder till bättre tillgång till 
kommersiell och viss offentlig service på landsbygden. Syftet med stödet är att 
upprätthålla och utveckla lokal service för dem som bor, verkar på och besöker 
landsbygden. 

Stödet gäller flera olika typer av investeringar. Det kan till exempel vara investeringar i 
dagligvarubutiker, drivmedelsanläggningar och/eller serviceställen där olika typer av 
service finns samlad.

Servicebidrag: Stöd kan lämnas till näringsidkare för att det i glesbygd och landsbygd 
skall kunna upprätthållas en försörjning med dagligvaror och drivmedel som är 
tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden.

Bidrag beviljas endast om det finns särskilda skäl och andra åtgärder har prövats, men 
inte visat sig vara ändamålsenliga.

Hemsändningsbidrag: Stöd till kommersiell service kan lämnas som 
hemsändningsbidrag till kommuner för att bekosta kommunens hemsändning av 
dagligvaror till de hushåll som har störst avstånd till eller saknar möjligheter att på 
annat sätt ta sig till butiken. 

Det är Region Uppsala som betalar ut hemsändningsbidrag till kommunen. 
Hemsändningsbidrag får lämnas med ett belopp som motsvarar högst 50 procent av 
kommunens nettoutgift för hemsändningen eller inköpsturerna. Bidraget från regionen 
får dock inte överstiga 100 kronor per hushåll och hemsändningstillfälle.

Bidrag lämnas endast om nettoutgiften eller de direkta kostnaderna uppgår till minst ett 
halvt prisbasbelopp. Stödet får inte otillbörligt gynna en viss näringsidkare och får 
lämnas endast om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att 
behovet av stöd kan bedömas. 

Särskilt driftsstöd: Stödet är ett kompletterande långsiktigt stöd till små 
dagligvarubutiker i särskilt utsatta glesbygder, där förutsättningarna är begränsade för 
att kommersiella aktörer ska kunna bidra till att skapa en god tillgång till kommersiell 
service. 

Särskilt driftstöd får lämnas till ägaren till ett försäljningsställe som har ett mångsidigt 
utbud av dagligvaror och som:

- är beläget mer än 10 km från ett annat försäljningsställe som har ett mångsidigt 
utbud av dagligvaror, eller i ett skärgårdsområde utan fast landförbindelse.

- har fasta lokaler som är öppna så att kunderna kan få tillgång till dagligvaror på 
åretruntbasis, och

- har en nettoomsättning för dagligvaror som uppgick till högst elva miljoner 
kronor enligt det senaste årets årsredovisning, årsbokslut eller annat liknande 
underlag.
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Befolkningsstruktur i Tierps kommun
I december 2018 hade Tierps kommun 21 127 invånare. I kommunen finns åtta tätorter 
varav Tierp är centralorten med störst invånarantal. Kommunen har en stor andel 
glesbygdsboende, 34 procent i jämförelse med 15 procent i riket (Tabell 1 & 2 ). 

Befolkning per område 2018
6067 Karlholmsbruk 1227
108 Sandby 113
121 Västland 118
304 Glesbygd Karlholm 524

181 Skärplinge 720
684 Försäter, Åkerby, 

Elinge
214

85 Lövstabruk 106

1789 Glesbygd 
Skärplinge/Lövstabruk

629

2045 Edvalla 72
578 Fagerviken, Edsätra 114
220 Vavd 50

345 Glesbygd Hållnäs 889

1386

1743
467 Restförda 24

Tierp
Ersta
Strömsberg 
Glesbygd Tierp

Kyrkbyn 
Månkarbo

Ullfors, Raklösen, 
Ålfors
Glesbygd Kyrkbyn, 
Månkarbo

Örbyhus
Tobo 
Hovgårdsberg, 
Karby, Husby 
Upplanda, Gyllby, 
Persbylånga 
Glesbygd 
Örbyhus/Tobo

Söderfors 
Mehedeby 
Glesbygd 
Söderfors/Mehedeby

195 Totalt 21 127

Tabell 1: Befolkningsfördelning i kommunens tätorter och glesbygd. Källa: Fakta och statistik 
Tierps kommuns näringsliv, 2018
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Andel boende utanför tätort
Antal boende (tusental) Andel som bor utanför 

tätort
Tierp 21 34 %
Uppsala län 354 20 %
Riket 9851 15 %

Tabell 2: Andel boende i glesbygd i Tierp, Uppsala län och riket i stort år 2015. Källa: Fakta och 
statistik Tierps kommuns näringsliv, 2018

Tierp har en något högre andel invånare i de äldre åldersgrupperna från 65 år och uppåt 
jämfört med riket. I förhållande till övriga kommuner i länet har Tierp också en äldre 
befolkning, vilken förväntas öka utifrån den befolkningsstruktur som kommunen har 
idag (Figur 1). Befolkningen i kommunen har ökat betydligt sedan år 2014 och väntas 
enligt SCB:s prognos fortsätta öka men i en långsammare takt de kommande åren, 
ökningen väntas framförallt ske i kommunens tätorter och kollektivtrafiknära lägen 
(Figur 2).

Befolkningsstruktur

Figur 1: Befolkningsstruktur i Tierps kommun år 2018. Källa: Fakta och statistik Tierps kommuns 
näringsliv, 2018
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Befolkningsprognos

Figur 2. Befolkningsprognos för Tierps kommun år 2016-2040. Källa: Fakta och statistik Tierps 
kommuns näringsliv, 2018

Kommersiell service i Tierps kommun 
Den kommersiella servicen i kommunens landsbygd har försämrats under de senaste 
åren, framförallt vad gäller tillgången till dagligvarubutiker och grundläggande 
betaltjänster. Det finns dock fortfarande dagligvarubutiker och drivmedelsstationer i de 
allra flesta tätorter i kommunen (Figur 3). Apoteket, PostNord och Systembolaget 
bedriver idag ombudsverksamhet i glesbygd, och har god täckning i kommunens 
landsbygdsbutiker (Tabell 3).

Dagligvarubutiker
Dagligvarubutiker finns förutom i Tierps tätort, i Örbyhus, Söderfors, Karlholmsbruk, 
Skärplinge, Månkarbo och Hållnäs. 

Apoteksvaror
Apotek finns förutom i Tierps tätort som apoteksombud i dagligvarubutiker och 
drivmedelstationer i Örbyhus, Söderfors, Karlholmsbruk, Skärplinge, Månkarbo och 
Hållnäs. 

Posthantering
Postombud där det går att skicka och ta emot paket finns förutom i Tierps tätort i 
Örbyhus, Söderfors, Karlholmsbruk, Skärplinge och Månkarbo. Företagscenter finns 
endast i Tierps centralort. 

Drivmedelsstationer
Det finns totalt tolv drivmedelsstationer i kommunen. Fem stycken i Tierps tätort, två 
stycken i Karlholmsbruk, en vardera i Örbyhus, Söderfors, Skärplinge, Månkarbo och 
Hållnäs. En tankstation för biogas väntas tas i bruk i Tierps tätort inom de närmsta åren. 
Publika laddstationer för elfordon saknas utanför centralorten. 
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Grundläggande betaltjänster
Med grundläggande betaltjänster avses tjänster för att sköta betalningsförmedling 
exempelvis betala räkningar, ta ut kontanter samt sätta in dagskassor på bankkonto för 
företag och föreningar. Bankkontor med grundläggande betaltjänster finns i Tierps 
tätort och i Skärplinge. Uttagsautomater finns i Tierp, Örbyhus, Söderfors och 
Skärplinge.  

Figur 3: Livsmedel och Systembolag i Tierps kommun samt de största livsmedelsbutikerna i 
omlandet. Källa: Handelsutredning för Tierps kommun, WSP, 2018.

Dagligvarubutiker
Butik Ombudsfunktion Antal öppettimmar 

Ica Tallen, Månkarbo Apoteket, PostNord 64h/vecka

Ica Torget, Skärplinge Apoteket, PostNord 
och Systembolaget. 

72h/vecka

Ica Nära, Söderfors Apoteket, PostNord 
och Systembolaget
Uttagsautomat

72h/vecka

Ica nära, Kastbergs 
Livs, Hållnäs

Apoteket och 
Systembolaget           

67h/vecka

Coop Konsum i 
Karlholm

Apoteket, PostNord 
och Systembolaget. 67h/vecka
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Ica supermarket, 
Örbyhus

Apoteket och PostNord
Uttagsautomat  

84h/vecka

Tabell 3: Dagligvarubutiker i Tierps kommuns landsbygd, för år 2019. 

Varuhemsändning 
Tierps kommun har sedan år 1979 gett bidrag för hemsändning av livsmedel till boende 
i glesbygd. Den som är fast boende i Tierps kommun, och av ålder, 
funktionsnedsättning eller annan anledning inte har möjlighet att på egen hand ta sig till 
närmaste butik har möjlighet att få hemsändning av dagligvaror. Kunden kontaktar 
själv närmaste butik som erbjuder varuhemsändning och kommunen lämnar sedan ett 
bidrag till butiken per utförd hemsändning. 

Bidraget fastställes av kommunstyrelsen och uppgår sedan år 2004 till 100 kr per 
hemsändning varav Region Uppsala står för halva kostnaden. Tillväxtverket är ansvarig 
myndighet för hemsändningsbidraget men det förvaltas i länet av Region Uppsala. 

Under 2018 hade fyra butiker i Tierp varuhemsändning. Dessa finns i Söderfors, 
Skärplinge, Månkarbo och Hållnäs. Det var ca 80 individer som använde sig av 
bidraget och kommunen betalade ut 1941 bidrag till den totala summan av 194 100 kr 
under 2018 (Tabell 3).

Hemsändningsbidrag 
Butik Varuhemsändning Antal kunder Antal bidrag

Ica Tallen, 
Månkarbo

Ja 6 264 

Ica Torget, 
Skärplinge

Ja 45 1131 

Ica Nära, 
Söderfors

Ja 21 418 

Ica nära, 
Kastbergs 
Livs, Hållnäs

Ja 11 128 

Totalt 4 av totalt 12 
butiker i 
kommunen

83 1941 bidrag med en 
total kostnad på 
194 100 kr 

Tabell 3: Varuhemsändning i Tierps kommun för år 2018. 
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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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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-04-29 KS 2021/223
  

  
   
  
    

 
 
Bevarande/gallring av kommunfullmäktiges handlingar 
 
Förslag till 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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I tjänsten  
 
Gunnel Andersson  
Informationsstrateg 
Gemensam service, Dokumentstrategiska teamet 
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Kommunfullmäktiges handlingar, till beslut i fullmäktige 2021-06-08 
Dnr. KS 2021/223. 
 
Uppdaterad redovisning av Tierps kommunfullmäktiges handlingar, inklusive den nämndadministrativa delen som är gemensam för alla politiska 
forum. Föreliggande förslag till beslut kommer att ersätta ev. tidigare beslut om bevarande resp. gallring av fullmäktiges handlingar från och med 
2007 och framåt. 
 

Innehåll 
Dnr. KS 2021/223. ........................................................................................................................................................................................................1 

1.1 Styra med politiska beslut ...................................................................................................................................................................................1 

1.1.0 Utforma & ta del av styrande dokument för den politiska processen ..........................................................................................................2 

1.1.1 Behandla ärenden & frågor samt ta beslut i kommunfullmäktige ...............................................................................................................2 

1.1.2 Behandla ärenden & frågor i kommunfullmäktiges beredningar .................................................................................................................5 

1.1.5 Administrera beslutsfattande & beredning (nämndadministration) .............................................................................................................7 

1.1.6 Behandla övriga frågor rörande politisk styrning (vakant) ..........................................................................................................................8 

 
 

 
1.1 Styra med politiska beslut 
  

Avser det politiska beslutsfattandet, ärendeberedning och behandling, samt administrationen av detta. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande 
församling. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av hela kommunens angelägenheter och utgör även från 1/1 2007 nämnd för merparten av de 
kommunala verksamheterna i Tierps kommun, med undantag för övriga egna nämnder i kommunen. Kommunstyrelsen är även arbetslöshetsnämnd, 
krisledningsnämnd, och kommunens arkivmyndighet. Det nämndadministrativa arbetet omfattar uppgifter som utskick, annonsering, kallelser, protokollskrivning, 
bokningar, beställningar, hantering av underlag för arvoden mm.  
 

306



Verksamhetsspecifikt IT-stöd: Digitala anslagstavlan, Evolution, Filkataloger på intranätet, Flash Live, Förtroendemannarutinen, Quick Channel, Sitevision, 
TromanWebb 
 

       
 1.1.0 Utforma & ta del av styrande dokument för den politiska processen 
 Styrdokument för den politiska 

processen 
Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut KF 

 Arbetsordning för 
kommunfullmäktige och beredningar 

Bevaras  Diarieförs i 
Evolution i  

Diarieakt  2021-06-08 

 Lagar och förordningar med beröring 
på politisk styrning, t.ex: 
Kommunallag (2017:725) 
Förvaltningslag (2017:900) 
1974 års regeringsform (1974:152)  

Gallras vid inaktualitet  Nej Bibliotek/ 
tjänsterum 

2021-06-08 

 Reglementen Bevaras T.ex. reglemente över ersättningar till Tierps 
kommuns förtroendevalda, reglemente för 
Tierps kommuns revisorer, reglemente för 
kommunstyrelsen. 

Diarieförs i 
Evolution 

Diarieakt 2021-06-08 

 Tierps kommuns vision, värdeord o. 
dyl. samt ev. tillhörande dokument 

Bevaras   Diarieförs i 
Evolution 

Diarieakt 2021-06-08 

 Övriga styrande kommuninterna 
dokument rörande politisk styrning 
och beslutsfattande samt 
organisationen av detta 

Bevaras  Beslutande nivå tillser att diarieföring sker. Diarieförs i 
Evolution 

Diarieakt 2021-06-08 

       
 1.1.1 Behandla ärenden & frågor samt ta beslut i kommunfullmäktige  
 KF och beredningarnas ärende- och 

beslutsdokumentation 
Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut KF 
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 Allmänhetens frågestund  Bevaras Avser frågor rörande den kommunala 
verksamheten som besvaras av en eller flera 
ordinarie ledamöter under kommunfullmäktiges 
möte. Kan inkomma skriftligt i förväg eller 
framföras muntligt direkt på plats. 
 
Frågor och svar dokumenterades fram t.o.m. 
2017-09-19 i mötesprotokollen, och bevaras 
därefter enbart i form av inspelade 
webbsändningar (se nedan). I förväg inkommen 
skriftlig fråga bevaras i diariet men gallras ur 
Artvise vid inaktualitet. 

Artvise och 
Evolution 

Artvise och 
Evolution 

2021-06-08 

 Frågor, interpellationer och  
motioner (förslag) till 
kommunfullmäktige 

Bevaras  Med skriftligt svar då sådant ges. Diarieförs i 
Evolution 

Diarieakt 2021-06-08 

 Förslag och yrkanden till 
kommunfullmäktige 

- Ingår i fullmäktiges protokoll. - - 2021-06-08 

 Delgivningar Se kommentar  Avser informationsmeddelanden (som inte 
kräver beslut) i frågor rörande fullmäktiges 
ansvarsområde. Delgivningar hanteras i 
GoodReader. Delgivningsinformationen kan 
föras till olika ärenden.   
 
Uppgifter som hanteras i GoodReader gallras 
efter 2 år. Information som tillförts ett ärende 
hanteras enligt beslut för den typen av ärenden. 
Registrering kan ske i diariet i Evolution (som 
tillfällig registrering) alternativt i EDP eller 
Artvise.  

Se 
kommentar 

Se 
kommentar 

2021-06-08 
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 Inkomna handlingar och 
korrespondens till och från 
förtroendevalda  

Se kommentar Avser t.ex. inbjudningar. Handlingar (post, e-
post etc.) av betydelse för ärende, som tillför 
information i ärende eller i övrigt är av betydelse 
för kommunen bevaras. Handlingar av tillfällig 
eller ringa betydelse gallras vid inaktualitet utan 
registrering. 
 
Om bevaras görs en bedömning av registrerings-
behovet, vid behov registreras dessa handlingar i 
diariet i Evolution och läggs i diarieakt.  

Vid behov Diarieakt 
eller på 
lämplig plats 

2021-06-08 

 Kommunfullmäktiges 
kallelser/föredragningslistor/ 
dagordningar  

Bevaras  Evolution 
Mötes-
hanteringen 

Evolution och 
G-mapp 

2021-06-08 

 Kommunfullmäktiges 
justeringsanslag 

Gallras efter 2 år Dvs. anslag på kommunens anslagstavla (från 
2018 i elektronisk form), gallras efter 2 år men 
kan avpubliceras tidigare. Uppgift om anslag 
finns med i protokollet.    

Nej Digitala 
anslagstavlan  

2021-06-08 

 Kommunfullmäktiges 
beslutsunderlag och övriga 
handlingar till ärenden 

Bevaras Beslutsunderlag och övriga handlingar till 
kommunfullmäktiges ärenden registreras 
vanligen i diariet i Evolution och läggs i 
diarieakt, men kan även registreras i 
verksamhetssystem med förvaring hos 
verksamheten. 

Verksamhets-
system eller 
Evolution 

Diarieakt  
eller hos 
verksamhet 

2021-06-08 

 Kommunfullmäktiges protokoll Bevaras Protokoll bevaras samlat i kronologisk ordning 
utan registrering.  

Nej Närarkiv 
Ledningsstöd 

2021-06-08 

 Kommunfullmäktiges beslut med 
beslutsunderlag i enskilt ärende   

Bevaras  Beslut registreras i ärendet med automatik 
genom möteshanteringen.  
 
Registreras vanligen i diariet i Evolution, men 
kan även registreras i verksamhetssystem (t.ex. 
EDP Vision eller VIVA), med placering i 
respektive verksamhet. 

Diarieförs  
i Evolution 

Diarieakt  2021-06-08 
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 Protokollsanteckningar och särskilda 
yttranden 

Bevaras Läggs som bilaga till protokoll. Bevaras även 
med ärendet i Evolution och registreras där. 

Evolution Evolution och 
protokolls-
bilaga 

2021-06-08 

 Reservationer Bevaras Läggs som bilaga till protokoll. Bevaras även 
med ärendet i Evolution och registreras där. 

Evolution Evolution och 
protokolls-
bilaga 

2021-06-08 

 Uppropslistor  Gallras vid inaktualitet Dvs. listorna gallras vid inaktualitet efter att 
protokollet justerats (uppgifterna förs in i 
protokollet och bevaras där). 

Nej Ingår i 
protokoll 

2021-06-08 

 Webbsändningar från 
kommunfullmäktiges möten 

Bevaras Webbsändningarna visas på hemsidan under en 
begränsad tid.  
 
Webbradiosändningar av fullmäktiges 
sammanträden inleddes 2011-01-22, vilket 
ersattes av webbsändningar med ljud och bild 
från 2018-09-18. Bevaras som fil och med 
säkerhetskopia på skiva enligt rutin. 

Nej Quick 
Channel, 
filkatalog, 
skiva 

2021-06-08 

 Voteringslistor Bevaras Förvaras tillsammans med protokoll Nej Närarkiv 
Ledningsstöd 

2021-06-08 

       
 1.1.2 Behandla ärenden & frågor i kommunfullmäktiges beredningar 
 Beredningarnas dokumentation 

 
Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut KF 

 Beredningarnas kallelser/ 
föredragningslistor/dagordningar 

Bevaras Avser fasta och tillfälliga beredningar. 
 

Evolution 
Mötes-
hanteringen 

Evolution och 
G-mapp 

2021-06-08 

 Beredningarnas underlag och övriga 
handlingar till ärenden som beslutas i 
kommunfullmäktige 

Bevaras Avser fasta och tillfälliga beredningar.  
 

Diarieförs i 
Evolution 

Diarieakt 2021-06-08 

 Beredningars mötesprotokoll Bevaras Avser fasta och tillfälliga beredningar.  
 
Protokoll bevaras samlat i kronologisk ordning 
utan registrering.  

Nej Närarkiv 
Ledningsstöd 

2021-06-08 
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 Beredningarnas uppdrag och ev. 
missivbrev 

Bevaras Avser fasta och tillfälliga beredningar.  
 
T.ex. uppdrag att utarbeta förslag till vision, 
policy, eller annat styrdokument. Registreras och 
förvaras tillsammans med ärende, förslag, eller 
andra sammanhörande handlingar. 

Diarieförs i 
Evolution 

Diarieakt 2021-06-08 

 Beredningarnas yttranden med 
underlag 

Bevaras Avser fasta och tillfälliga beredningar.  
 
Förs till ärende. 

Diarieförs i 
Evolution 

Diarieakt 2021-06-08 

 Delgivningar Se kommentar  Avser informationsmeddelanden (som inte 
kräver beslut) i frågor rörande beredningarnas 
ansvarsområden. Delgivningar hanteras i 
GoodReader. Delgivningsinformationen kan 
föras till olika ärenden.   
 
Uppgifter som hanteras i Good Reader gallras 
efter 2 år. Information som tillförts ett ärende 
hanteras enligt beslut för den typen av ärenden. 
Registrering kan ske i diariet i Evolution (som 
tillfällig registrering) alternativt i EDP eller 
Artvise.  

Se 
kommentar 

Se 
kommentar 

2021-06-08 

 Inkomna handlingar och 
korrespondens till och från 
förtroendevalda i beredningar 

Se kommentar Avser t.ex. inbjudningar. Handlingar (post, e-
post etc.) av betydelse för ärende, som tillför 
information i ärende eller i övrigt är av betydelse 
för kommunen bevaras. Handlingar av tillfällig 
eller ringa betydelse gallras vid inaktualitet utan 
registrering. 
 
Om bevaras görs en bedömning av registrerings-
behovet, vid behov registreras dessa handlingar i 
diariet i Evolution. Handlingarna förvaras på 
lämplig plats. 

Vid behov På lämplig 
plats 

2021-06-08 
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 (Avdelning 1.1.3-1.1.4 redovisar kommunstyrelsen och utskottens handlingar, vilka beslutas av KS) 
       

 
 
 

 1.1.5 Administrera beslutsfattande & beredning (nämndadministration) 
 Dokumentation rörande 

administrativt stöd till beslutsfattare 
Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut KF 

 Annonser/kungörelser om möten och 
sammanträden 

Se kommentar 
 
 
 

Annonsering/kungörelse inför fullmäktigemöten 
publiceras i kommunspalten i tidningen Norra 
Uppland. Kommunspalten bevaras och förvaras 
samlat tillsammans med övriga annonser hos 
annonsansvarig (se avdelning 1.3.2 i 
kommunstyrelsens plan).  
 
Annonsering/kungörelse publiceras även från 
2018 på webben via kommunens hemsida, och 
på kommunens digitala anslagstavla.  

Nej Hos annons- 
ansvarig 

2021-06-08 

 Avsägelser, entlediganden och 
nytillsättningar 
 

Bevaras Avser ledamöter i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, utskott och beredningar, 
ledamöter i bolagsstyrelser mm. 
 
Inkomna delgivningar från länsstyrelsen gällande 
förtroendevalda i fullmäktige bevaras och förs 
till diariet i Evolution. Alla uppgifter om 
kommunens egna val och tillsättningar bevaras 
och förs till diariet. Samtliga uppgifter om 
entlediganden bevaras och förs till diariet. 

Diarieförs i 
Evolution 

Diarieakt 2021-06-08 

 Dokumentation rörande information 
och utbildning till förtroendevalda 

Se 1.3.4 Hanteras i enlighet med avdelning 1.3.4 i 
dokumenthanteringsplanen. 

Se 1.3.4 Se 1.3.4 2021-06-08 
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 Handlingar rörande avtackningar och 
uppvaktningar 

Se kommentar Avser t.ex. tackkort, tal, och fotografier.  
 
Handlingar som bedöms vara av betydelse på 
längre sikt bevaras, övriga handlingar gallras vid 
inaktualitet.  

Vid behov På lämplig 
plats 

2021-06-08 

 Protokollsregister Bevaras Om register görs ska dessa läggas tillsammans 
med protokollen vid arkivering.  

Nej Med 
protokoll 

2021-06-08 

 Register över ledamöter  Bevaras Uppgifter om ledamöter (namn, kontaktuppgifter 
mm. för personer med politiskt uppdrag). 
Uppgift om entlediganden och nytillsättningar 
som skett under perioden bevaras.  
 
Registeruppgifter i TromanWebb kan dock 
gallras löpande vid behov (t.ex. ändring av 
namn, adress eller telefonnummer).    

I system TromanWebb 2021-06-08 

 Register över ledamöter – för 
arvodeshanteringen  

Bevaras  I system Förtroende-
mannarutinen 

2021-06-08 

 Sammanträdestider (plan) över 
politiska möten  

Bevaras Avser separat årsvis sammanställning av 
mötestider. 
 

Diariet i 
Evolution 

Diarieakt 2021-06-08 

 Tjänstgöringsrapport och ev. annat 
underlag för utbetalning av arvoden 
till personer med politiskt uppdrag 

- Uppgifter om tjänstgöring läggs in i program 
Förtroendemannarutinen. Den fortsatta 
hanteringen av uppgifter i system och 
tjänstgöringsrapport på papper (original) sköts av 
Lönecentrum. Ev. egen kopia hos sekreterare 
gallras vid inaktualitet. 

- - 2021-06-08 

       
 1.1.6 Behandla övriga frågor rörande politisk styrning (vakant) 
 Övrig dokumentation rörande politisk 

styrning (vakant) 
Bevara/Gallra Kommentar Registrering Förvaring Beslut KF 
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Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 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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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-04-30 KS 2020/684
  

  
   
  
    

 
 
Fortsatta åtgärder för att mildra effekterna för det lokala 
näringslivet med anledning av coronaviruset 
 
Förslag till 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. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ingen markupplåtelseavgift för uteserveringar: ca 3 500 kr helår 
Ingen tillsynsavgift för serveringstillstånd: ca 163 000 kr helår 
 
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 

 
 
 
I tjänsten  
 
Petra Kessler   
Näringslivsutvecklare  
Näringsliv och turism   
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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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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-05-04 KS 2021/486
  

  
   
  
    

 
 
Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser för 
perioden 8 juni – 30 september 2021 
 
Förslag till 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 

 
 
I tjänsten  
 
Randi Graungaaard 
Kommundirektör 
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Inledning 

Bakgrund 
Regeringen behandlade lagförslaget till lagen (SFS 2021:4) om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19, även kallad covid-19-lagen. Till lagen hör förordningen 
(SFS 2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, som 
också kallas begränsningsförordningen. I 13 § covid-19-lagen lämnades ett bemyndigande till 
regeringen att överlåta till kommuner att föreskriva om förbud mot 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. 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. 
 
Fattas beslut om vistelseförbud är överträdelser av det förbudet straffrättsligt sanktionerade. Ett 
beslut om vistelseförbud innebär att ingen person får vistas inom området. Med andra ord är en 
kommunal föreskrift om vistelseförbud inte ett medel för att glesa ut besökarna inom det område 
som förbudet avser, utan en reglering för att helt förhindra att besök överhuvudtaget sker. Ett förbud 
att vistas vid en plats ska betraktas som en ingripande åtgärd avsedd att användas i sista hand när 
andra åtgärder inte har fått tillräckligt god effekt mot trängseln. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om vilka platser som kan omfattas av förbud, medan 
kommunstyrelsen får besluta om när förbud för var och en av dessa platser ska träda i kraft, och när 
förbud ska upphävas. 

Syfte 
Kommunens möjlighet att meddela förbud att vistas i en park, på en badplats eller någon annan 
liknande särskilt angiven plats syftar till att stänga av en plats som allmänheten annars har tillträde 
till. Beslut om vistelseförbud är tillfälligt och motiveras av en samhällspåverkande pandemi. 

Omfattning 
Föreskrifterna gäller platser inom Tierps kommun och avser tillfälliga vistelseförbud. 

Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser i Tierps 
kommun 
Tierps kommun föreskriver följande med stöd av 13 § lagen (SFS 2021:4) om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och 8 kapitel 1 § förordningen (SFS 2021:8) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.  

Förbud mot att vistas på vissa platser  
1 § Vid följande platser (park, badplats eller någon annan liknande särskilt angiven plats), som 

framgår av kartbilagan, får det beslutas om förbud för allmänheten att vistas:  
1. Trollsjön badplats 
2. Ubblixbo badplats 
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Kommunstyrelsen får besluta om förbud för allmänheten att vistas på andra platser i 
kommunen.  
 

2 § Kommunstyrelsen får för varje plats i 1 § besluta om när förbudet ska börja gälla och när det 
ska upphöra. Kommunstyrelsen får också föreskriva att förbudet bara ska gälla under vissa 
tider på dygnet. 
 
Innan den fattar beslut om förbud ska kommunstyrelsen ge regionens smittskyddsläkare och 
Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra sig enligt 13 § lagen (2021:4) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Även Polismyndigheten 
ska ges tillfälle att yttra sig över förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut om förbud ska underställas kommunfullmäktiges prövning vid 
närmast följande fullmäktigesammanträde.  
 
Om det efter föreskriftens antagande visar sig att risken för trängsel på en specifik plats har 
upphört, ska kommunstyrelsen besluta att upphäva föreskriften i förtid. Innan ett sådant 
beslut fattas bör smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten höras. 

Information till Polismyndigheten och allmänheten 
 
3 § Kommunstyrelsen ska underrätta Polismyndigheten om kommunens beslut om förbud att 

vistas på vissa platser.  
 
4 § När förbud att vistas på vissa platser råder ska platserna skyltas och om möjligt spärras av. 

 
Skyltningen ska beskriva det område som förbudet omfattar, innehålla hänvisning till 
gällande föreskrifter samt påföljd vid överträdelse. 

 
5 §  Beslut om förbud ska kungöras på kommunens digitala anslagstavla. 
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§ 147 
Dnr 2021/469    
 
Avgift för tentamen vid Lärcentrum  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att Tierps kommun höjer tentamensavgiften för tentamensavläggare från 
andra kommuner än Tierps kommun, från 300 kr per tillfälle till 600 kr per 
tillfälle.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Idag har vi en avgift på 300 kr per tillfälle för de tentamensskrivare som 
kommer från andra kommuner än Tierps kommun.  
 
Medborgare i Tierps kommun använder denna tjänst kostnadsfritt.  
 
För att täcka omkostnader bör avgiften höjas till 600 kr per tillfälle. 
   
Tierps kommun tar emot besökare från stora delar av regionen som i 
Kulturhuset avlägger högskolekopplad tentamen. Tierps hållning att ta emot 
invånare från andra kommuner samt läget utmed tåglinjerna bidrar till att vi 
är en attraktiv part att kontakta.  
 
Efter att ha gjort omvärldsbevakning finner vi summan som ovan nämns 
som skälig.  
 
Beslutsmotivering  
Längden på tentamensskrivningen varierar, i vissa fall har studenten 6 
timmar på sig att avlägga tentamen. Varje tillfälle övervakas av personal 
från Kultur & Fritid.  
 
För att få ekonomisk bäring bör avgiften höjas. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Negativa barnrättskonsekvenser bedöms saknas. Höjningen ger att Kultur & 
Fritid kan lägga mer ekonomiska medel på övriga verksamheter vilka i stor 
utsträckning riktas mot barn och unga. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Förslaget väntas ge ett tillskott till Lärcentrum, Kultur & fritid på cirka 30´ 
per år. Detta kommer delvis att täcka personalomkostnader kopplat till 
Lärcentrum. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Kultur & fritid 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

20210414 KS 2021/469
  

  
   
  
    

 
 
Höjning av tentamensavgift vid Lärcentrum 
 
Förslag till beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att Tierps kommun höjer tentamensavgiften för tentamensavläggare från 
andra kommuner än Tierps kommun, från 300 kr per tillfälle till 600 kr per 
tillfälle.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Idag har vi en avgift på 300 kr per tillfälle för de tentamensskrivare som 
kommer från andra kommuner än Tierps kommun.  
 
Medborgare i Tierps kommun använder denna tjänst kostnadsfritt.  
 
För att täcka omkostnader bör avgiften höjas till 600 kr per tillfälle. 
   
Tierps kommun tar emot besökare från stora delar av regionen som i 
Kulturhuset avlägger högskolekopplad tentamen. Tierps hållning att ta 
emot invånare från andra kommuner samt läget utmed tåglinjerna bidrar till 
att vi är en attraktiv part att kontakta.  
 
Efter att ha gjort omvärldsbevakning finner vi summan som ovan nämns 
som skälig.  
 
Beslutsmotivering  
Längden på tentamensskrivningen varierar, i vissa fall har studenten 6 
timmar på sig att avlägga tentamen. Varje tillfälle övervakas av personal 
från Kultur & Fritid.  
 
För att få ekonomisk bäring bör avgiften höjas. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Negativa barnrättskonsekvenser bedöms saknas. Höjningen ger att Kultur 
& Fritid kan lägga mer ekonomiska medel på övriga verksamheter vilka i 
stor utsträckning riktas mot barn och unga. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget väntas ge ett tillskott till Lärcentrum, Kultur & fritid på cirka 30´ 
per år. Detta kommer delvis att täcka personalomkostnader kopplat till 
Lärcentrum. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till  

 Kultur & fritid 
 
 
I tjänsten  
 
Fredrik Westergren  
Chef, enheten för Kulturskola och Lärcentrum 
Kultur & Fritid
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§ 39 
Dnr 2021/187    
 
Redovisning av ej verkställda beslut 2021  
 
Beslut  
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2021. 
 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 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. 
 
Det har rapporterats totalt 14 beslut enligt LSS och SoL till IVO för 
perioden 1 januari till 31 mars 2021, kvartal 1. 3 av besluten har rapporterats 
som verkställda och 2 av besluten har rapporterats som avslutade utan att ha 
blivit verkställda. 
 
Ej verkställda beslut: 

- Hemtjänst. Beslutsdatum: 2020-11-27. Den enskilde har tackat nej 
till erbjudande. 

- Korttidsboende/växelvård enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-07-17. 
Orsak till dröjsmålet är att den enskilde har tackat nej till erbjuden 
plats med anledning av Covid-19. Avlösarservice har beviljats i 
avvaktan på verkställighet. 

- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Beslutsdatum: 
2020-01-14. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet är kommunens 
generella svårighet att rekrytera lämpliga stödfamiljer. 
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- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. 
Med anledning av att den enskilde vistas på HVB tills tidigast 2022-
03-31 kommer beslutet om permanent boende inte att verkställas 
dessförinnan.  

- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Beslutsdatum: 
2019-09-20. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet är kommunens 
generella svårighet att rekrytera lämpliga stödfamiljer. I avvaktan på 
verkställighet av stödfamilj har korttidsboende erbjudits som 
alternativ.  

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-08-11. 
Orsak till dröjsmålet är att den enskilde har tackat nej till erbjuden 
plats. 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-04-22. 
Orsak till dröjsmålet är att den enskilde har tackat nej till två 
erbjudanden. Ett tredje erbjudande har lämnats men besked har ej 
ännu givits av kund. Alternativa stödinsatser är verkställda i 
avvaktan. 

- Dagverksamhet enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-11-09. 
Dagverksamheten är ännu stängd med anledning av covid-19. 
Erbjudande om hemtjänst i avvaktan på verkställighet har lämnats 
men den enskilde har tackat nej. 

 
Avbrott i verkställighet: 

- Daglig verksamhet enligt LSS. Datum för avbrott i verkställighet: 
2020-12-10. Anledning till avbrott är covid-19. Erbjudande om 
annan verksamhet har erbjudits med då har den enskilde tackat nej. 

 
Beslut som avslutats utan verkställighet: 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-09-11. 
Datum för avslut: 2021-02-19. Skäl till dröjsmålet är dels att det har 
varit begränsad inflyttning på flera boenden med anledning av covid-
19 samt att den enskilde har tackat nej till ett erbjudande. Beslutet 
har nu avslutats då boende ej längre är aktuellt. 

- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Datum för avbrott i 
verkställighet: 2020-06-22. Datum för avslut: 2021-04-26. Den 
enskilde har på egen begäran avslutat beslutet.  

 
Beslut som har verkställts: 

- Dagverksamhet enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-04-07. Datum för 
verkställighet: 2021-04-22. Orsak till dröjsmålet är att 
dagverksamheten har varit stängt med anledning av covid-19. I 
avvaktan på att verksamheten skulle öppna erhölls stödinsatser. 

- Stöd i boende. Beslutsdatum: 2020-11-27. Datum för verkställighet: 
2021-04-10. Beslutet är verkställt men det dröjde mer än 3 månader 
att verkställa med anledning av att det inte tidigare fanns personal 
för uppdraget. 
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- Daglig verksamhet enligt LSS. Datum för avbrott i verkställighet: 
2020-03-09. Datum för verkställighet: 2021-03-08. Den enskilde 
ville på egen begäran byta arbetsplats.  

 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas av den rapportering som görs till IVO 
av ej verkställda beslut.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande. 
 
Beslutet skickas till 

 Kvalitet och strategisk utveckling. 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-05-05 KS 2021/187
  

  
   
  
    

 
 
Redovisning av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL 
 
Förslag till beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2021. 
 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 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. 
 
Det har rapporterats totalt 14 beslut enligt LSS och SoL till IVO för 
perioden 1 januari till 31 mars 2021, kvartal 1. 3 av besluten har 
rapporterats som verkställda och 2 av besluten har rapporterats som 
avslutade utan att ha blivit verkställda. 
 
Ej verkställda beslut: 

- Hemtjänst. Beslutsdatum: 2020-11-27. Den enskilde har tackat nej 
till erbjudande. 

- Korttidsboende/växelvård enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-07-17. 
Orsak till dröjsmålet är att den enskilde har tackat nej till erbjuden 
plats med anledning av Covid-19. Avlösarservice har beviljats i 
avvaktan på verkställighet. 

- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Beslutsdatum: 
2020-01-14. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet är kommunens 
generella svårighet att rekrytera lämpliga stödfamiljer. 
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- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. 
Med anledning av att den enskilde vistas på HVB tills tidigast 
2022-03-31 kommer beslutet om permanent boende inte att 
verkställas dessförinnan.  

- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Beslutsdatum: 
2019-09-20. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet är kommunens 
generella svårighet att rekrytera lämpliga stödfamiljer. I avvaktan 
på verkställighet av stödfamilj har korttidsboende erbjudits som 
alternativ.  

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-08-11. 
Orsak till dröjsmålet är att den enskilde har tackat nej till erbjuden 
plats. 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-04-22. 
Orsak till dröjsmålet är att den enskilde har tackat nej till två 
erbjudanden. Ett tredje erbjudande har lämnats men besked har ej 
ännu givits av kund. Alternativa stödinsatser är verkställda i 
avvaktan. 

- Dagverksamhet enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-11-09. 
Dagverksamheten är ännu stängd med anledning av covid-19. 
Erbjudande om hemtjänst i avvaktan på verkställighet har lämnats 
men den enskilde har tackat nej. 

 
Avbrott i verkställighet: 

- Daglig verksamhet enligt LSS. Datum för avbrott i verkställighet: 
2020-12-10. Anledning till avbrott är covid-19. Erbjudande om 
annan verksamhet har erbjudits med då har den enskilde tackat nej. 

 
Beslut som avslutats utan verkställighet: 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-09-11. 
Datum för avslut: 2021-02-19. Skäl till dröjsmålet är dels att det har 
varit begränsad inflyttning på flera boenden med anledning av 
covid-19 samt att den enskilde har tackat nej till ett erbjudande. 
Beslutet har nu avslutats då boende ej längre är aktuellt. 

- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Datum för avbrott 
i verkställighet: 2020-06-22. Datum för avslut: 2021-04-26. Den 
enskilde har på egen begäran avslutat beslutet.  

 
Beslut som har verkställts: 

- Dagverksamhet enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-04-07. Datum för 
verkställighet: 2021-04-22. Orsak till dröjsmålet är att 
dagverksamheten har varit stängt med anledning av covid-19. I 
avvaktan på att verksamheten skulle öppna erhölls stödinsatser. 

- Stöd i boende. Beslutsdatum: 2020-11-27. Datum för 
verkställighet: 2021-04-10. Beslutet är verkställt men det dröjde 
mer än 3 månader att verkställa med anledning av att det inte 
tidigare fanns personal för uppdraget. 
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- Daglig verksamhet enligt LSS. Datum för avbrott i verkställighet: 
2020-03-09. Datum för verkställighet: 2021-03-08. Den enskilde 
ville på egen begäran byta arbetsplats.  

 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas av den rapportering som görs till IVO 
av ej verkställda beslut.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande. 
 
Beslutet skickas till  

 Kvalitet och strategisk utveckling. 
 
 
I tjänsten  
 
Johanna Kastenholm 
Utredare/utvecklare 
Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 149 
Dnr 2021/187    
 
Redovisning av ej verkställda beslut 2021  
 
Beslut  
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2021.  
 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 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.  
 
Vid rapporteringen av kvartal 1 har det rapporterats totalt två beslut enligt SoL 
för barn och unga, varav ett är verkställt. 
 
Ej verkställda beslut: 

- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2020-11-27. Det pågår en rekrytering i 
dagsläget men då det inte är helt slutfört har beslutet rapporterats som ej 
verkställt.  
 

Beslut som har verkställts: 
- Personligt stöd i form av stödsamtal. Beslutsdatum: 2020-10-01. Datum 

för verkställighet: 2021-01-28. Orsak till dröjsmålet var att den externa 
utförare som skulle verkställa beslutet hade viss väntetid innan beslutet 
kunde verkställas. 

 
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  

 Handläggarens tjänsteutlåtande. 
 
Beslutet skickas till 

 Kvalitet och strategisk utveckling. 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2021-05-05 KS 2021/187
  

  
   
  
    

 
 
Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL 
 
Förslag till beslut 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2021.  
 
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 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.  
 
Vid rapporteringen av kvartal 1 har det rapporterats totalt två beslut enligt SoL 
för barn och unga, varav ett är verkställt. 
 
Ej verkställda beslut: 

- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2020-11-27. Det pågår en rekrytering i 
dagsläget men då det inte är helt slutfört har beslutet rapporterats som 
ej verkställt.  
 

Beslut som har verkställts: 
- Personligt stöd i form av stödsamtal. Beslutsdatum: 2020-10-01. 

Datum för verkställighet: 2021-01-28. Orsak till dröjsmålet var att den 
externa utförare som skulle verkställa beslutet hade viss väntetid innan 
beslutet kunde verkställas. 

 
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  
 Handläggarens tjänsteutlåtande. 

 
Beslutet skickas till  

 Kvalitet och strategisk utveckling. 
 
 
I tjänsten  
 
Johanna Kastenholm 
Utredare/utvecklare 
Kvalitet och strategisk utveckling 
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Svar på motion/ Förslag till beslut     Datum Diarienummer 

2021-04-14 KS 2020/746
  

  
   
  
    

 
Svar på motion – Cykelservicestation 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen anses besvarad.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Alexander Karlsson (V) föreslår i en motion att fullmäktige beslutar att 
kommunstyrelsen ges i uppdrag att upprätta cykelservicestationer i 
de större tätorterna. 
 
Beslutsmotivering 
Att främja ökad cykling är angeläget och ligger helt i linje med 
intentionerna i Agenda 2030 då cykeln både är ett klimatsmart och 
hälsofrämjande transportmedel. Att verka för attraktiva och välutrustade 
cykelparkeringar, bland annat i anslutning till Upptågsstationerna i 
kommunen är en viktig del i detta. Pumpmöjligheter kommer upprättas i de 
två största tätorterna, Tierp och Örbyhus, och inom ramen för 
stationsutveckling på dessa orter pågår redan utredning av möjligheter till 
att inrätta cykelservicestationer. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte påverkas av beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Svar på motion- Cykelservicestationer 
 Motion – Cykelservicestationer, Alexander Karlsson (V) 

 
Beslutet skickas till  

 Motionären 
 Samhällsbyggnad 
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Svar på motion – Pris i ”Pekens anda” 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Jonas Nyberg (S) föreslår i en motion att fullmäktige beslutar att införa 
ett nytt pris i ”Pekens anda” för ett mycket långvarigt ideellt arbete 
och engagemang och att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram ramverk för vad som krävs för att kunna få 
priset. Vad priset ska bestå av och hur ofta priset kan delas ut. 
 
Beslutsmotivering 
Ett livslångt engagemang i linje med Per-Erik Karlssons (Pekens) gärning 
är verkligen värt att uppmärksamma och motionen tillstyrks därför.   
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte påverkas av beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Svar på motion – Pris i ”Pekens anda” 
 Motion -  Pris i ”Pekens anda”, Jonas Nyberg (S) 

 
Beslutet skickas till  

 Motionären 
 Kultur och fritid 
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Motion till kommunfullmäktige i Tierp.   

I ungefär 60 år hade Per-Erik Karlsson (Peken) från Hållnäs mängder med uppdrag inom 
föreningslivet både lokalt och även på regional nivå. Han var engagerad i ishockeyn från början i 
Slada IK som efter några år blev Hållnäs IF till dagens SHK Hockey.  Engagemanget fanns i många 
föreningar både på lokal nivå, regionalt och även på nationell nivå. I början av 2018 avled Per-Erik 
Karlsson (Peken) när han fortfarande var engagerad i flera föreningar. 

Det Peken har gjort för föreningslivet har skapat avtryck utifrån att ishallen i Skärplinge bär hans 
namn. Det arbete som han under hela sitt vuxna liv har gjort ideellt i många föreningar har skapat en 
anda där ideellt engagemang är något som håller ihop och utvecklar föreningar, byar och orter. 

I vår kommun har vi ett antal priser och stipendier som delas ut årligen. Men vi har inget pris för ett 
livslångt ideellt engagemang. Mitt förslag är att det inrättas ett nytt pris som delas ut till någon 
person som verkligen har gjort något extra för föreningslivet under väldigt lång tid. 

Jag föreslår  

att Kommunfullmäktige beslutar att införa ett nytt pris i ”Pekens anda” för ett mycket långvarigt 
ideellt arbete och engagemang 

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ramverket för vad som krävs för 
att kunna få priset. Vad priset ska bestå av och hur ofta priset kan delas ut. 

 

Tierp 2020-05-25 

 

 

Jonas Nyberg (S)
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