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Tjänstemän och övriga Maria Ekstrand, nämndsekreterare  
Annika Höök, utskottsekreterare  
Randi Graungaard, kommundirektör 
Helena Carlsson, tillförordnad kommundirektör 
Veikko Niemi, ekonomichef 
Tony Borselius, redovisningschef § 116 
Cecilia Martinelle, ekonom § 116 
Hafiza Klapuh, ekonom § 116 
Birgitta Palo Johansson, ekonom § 116 
Göran Carlsson, ordförande revisionen § 116-117 
K-G Marklund, revisor § 116 
Peter Staland , revisor § 116-117 
Inger Klockerman, revisor § 116-117 
Tomas Ulväng, VD TEMAB/TFAB § 116 
Kenneth Karlsson, ordförande TEMAB/TFAB Styrelse  § 116 
Roger Kjettselberg, VD TKAB/ABTB  § 116 
Bengt-Olov Eriksson, vice ordförande TKAB/ABTB Styrelse  
§ 116 
Eva Berglund, suppleant TKAB/ABTB Styrelse § 116 
Veronica Lindström, operativ chef/vice VD, ABTB § 116 
Oscar Hjelte, Kommuninvest § 116 

 
Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Upprop 

 
  

 Val av justerare, Viktoria Söderling, den 
26 maj kl. 14:00 
 

  

§ 115 Godkännande av föredragningslistan 
 

2021/17  

§ 116 Information från Kommuninvest 
 

2021/47  

§ 117 Tertialrapport 
 

2021/517  

§ 118 Försäljning av mark, del av Tierp 1:1, 
område D i Triangelparken till Lillskär 
AB 
 

  

§ 119 Bemyndigande att underteckna 
handlingar 
 

2021/445  

§ 120 Revidering av kommunstyrelsens 
dokumenthanteringsplan 
 

2021/223  
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§ 121 Avtalssamverkan gällande juridik och 
upphandling 
 

2021/475  

§ 122 Riktlinje för prioriteringar vid 
livsmedelsupphandlingar 
 

2021/482  

§ 123 Sommarpresent 2021 
 

2021/485  

§ 124 Plan för uppföljning gällande 
arbetsmiljöverkets granskning av 
kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete 
 

2020/178  

§ 125 Strategi för kompetensförsörjning 
 

2021/438  

§ 126 Riktlinje för hantering av bisyssla 
 

2021/439  

§ 127 Godkännande av entledigande och val 
 

2021/26  

§ 128 Redovisning av delegationsbeslut 
 

2021/31  

§ 129 Redovisning av protokoll 
 

2021/48  

§ 130 Tyngdtäcken som förskrivningsbart 
hjälpmedel 
 

2021/449  

§ 131 Samverkan i form av idéburet offentligt 
partnerskap gällande social verksamhet. 
 

2021/450  

§ 132 Verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska insats och ansvarig för 
anmälan enligt Lex Maria 
 

2021/470  

§ 133 Redovisning av inkomna beslut och 
skrivelser 
 

2021/55  

§ 134 Slutredovisning av uppdrag gällande 
ungas delaktighet och inflytande 
 

2019/763  

§ 135 Försäljning av Kyrkskolan, del av 
Tierps Kyrkby 2:1 till TKAB 
 

  

§ 136 Taxor vid korttidsuthyrning av padel- 
och tennisbanor, racketar och 
toalettbesök i Tierps köping 
 

2021/385  
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§ 137 Taxor till Kulturhuset Möbelns 
boulehall 
 

2021/471  

§ 138 Revidering av lokala 
ordningsföreskrifter 
 

2021/331  

§ 139 Finansiering av utbyggnad av nya 
exploateringsområden i Tierps kommun 
 

2021/76  

§ 140 Digitaliseringsstrategi för Knivsta, 
Östhammar, Heby, Tierp och 
Älvkarleby samverkanskommuner 
 

2021/427  

§ 141 Regel för hemsändningsbidrag 
 

2021/432  

§ 142 Bevarande och gallring av 
kommunfullmäktiges handlingar 
 

2021/223  

§ 143 Fortsatta åtgärder för att mildra 
effekterna för det lokala näringslivet 
med anledning av coronaviruset 
 

2020/684  

§ 144 Förbud mot att vistas på vissa särskilt 
angivna platser för perioden 8 juni – 30 
september 2021 
 

2021/486  

§ 145 Avgift för tentamen vid Lärcentrum 
 

2021/469  

§ 146 Redovisning av ej verkställda beslut 
2021 
 

2021/187  

§ 147 Redovisning av ej verkställda beslut 
2021 
 

2021/187  

§ 148 Svar på motion - Cykelservicestationer, 
Alexander Karlsson (V) 
 

2020/746  

§ 149 Svar på motion - Pris i ”Pekens anda”, 
Jonas Nyberg (S) 
 

2020/491  

§ 150 Godkännande av entledigande och val 
till kommunalt näringslivsråd 
 

2021/26  

§ 151 Återrapportering av 
kommunfullmäktiges beslut om uppdrag 
till kommunstyrelsen, 2021 

2021/538  

4



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2021-05-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 115 
Dnr 2021/17    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan med följande revideringar: 
 
att ärende 38 - Godkännande av entledigande och val till kommunalt 
näringslivsråd läggs till i föredragningslistan och behandlas efter ärende 37 - 
Svar på motion - Pris i ”Pekens anda”, Jonas Nyberg (S), samt  
 
att ärende 39 - Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut om uppdrag 
till kommunstyrelsen, 2021 läggs till i föredragningslistan och behandlas 
sist i ordningsföljden.  
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§ 116 
Dnr 2021/47    
 
Information från Kommuninvest  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommuninvest informerar om lånemarknaden, kommunens finansiella 
ställning och allmänt om Kommuninvest. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Presentation från Kommuninvest (skickas ut efter mötet) 
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§ 117 
Dnr 2021/517    
 
Tertialrapport  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna rapporten.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Prognosticerat resultat för 2021 är 39,5 mnkr jämfört med budget som är 20, 
1 mnkr, Det är alltså 19,4 mnkr bättre än budget. Den stora positiva 
avvikelsen är under finansiering, + 51,9 mnkr. Av verksamheterna är det 
förskolan som visar ett större positivt resultat på 1,3 mnkr bättre än budget.  
 
Samtliga verksamheter förutom förskolan och medborgarservice visar 
negativa avvikelser mot budget. Totalt är verksamheternas avvikelse -34,6 
mnkr mot budget. Största avvikelserna visar individ- och familjeomsorgen 
med - 17,1 mnkr, grundskolan med -10,1 mnkr, gymnasieskolan -3,2 mnkr 
och äldreomsorgen -2,0 mnkr. Den stora avvikelsen för dessa verksamheter 
är personalkostnader, förutom för individ- och familjeomsorg där vård av 
barn och unga är fortsatt dyrbar verksamhet avseende främst placeringar.  
 
Jämfört med förra prognosen, (mars), så är det enbart grundskolan -1,3 
mnkr och medborgarservice -0,2 mnkr som försämrat sin prognos medan 
övriga verksamheter förbättrat sina prognoser. Det är framför allt 
äldreomsorgen +6,4 mnkr och funktionshindradeomsorgen + 1,3 mnkr som 
förändrat sina prognoser.  
 
Totalt är avvikelsen +7,3 mnkr mellan prognoserna. Prognosen både för 
verksamheternas resultat som för skatteintäkterna är fortsatt osäkra med 
anledning av Covid-19. Vi har nu fått två skatteprognoser från Sveriges 
kommuner och regioner som betydligt positivare än den som budgeten 
bygger på, därav den uppräkning som vi gör i prognosen av skatteintäkterna. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Inga barnrättskonsekvenser är identifierade.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Se sammanfattning av ärendet.  
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Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Tertialrapport jan-april-2021 
 Drifttabell 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
 Chef Ledningsstöd 
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§ 118 
Dnr      
 
Försäljning av mark, del av Tierp 1:1, område D i Triangelparken 
till Lillskär AB  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att sälja Triangelparken område D, i enlighet med gällande markanvisning 
till Lillskär Projekt 15 AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen för Triangelparken i Siggbo (DP 1058) vann laga kraft 2018. 
Därefter värderades marken i Triangelparken under april 2019 och 
områdena A, C och D lades sedan ut på markanvisning samma år, dock utan 
inkomna anbud. Marken lades därför under 2020 ut till direktförsäljning via 
bland annat Objektvision, kommunens hemsida och sociala medier. 
Anbudstiden gick ut i september 2020 och ett flertal anbud hade då 
inkommit. På område D tecknades markanvisning för tiden 2020-12-01 till 
och med 2021-11-30 med Lillskär AB. Bolaget önskar nu ansöka om 
lantmäteriförrättning och ansöka om bygglov, vilket gör att ett 
marköverlåtelseavtal behöver skrivas mellan kommunen och Lillskär 
Projekt 15 AB som är ett helägt dotterbolag till Lillskär AB.  
 
Beslutsmotivering  
Lillskär AB tilldelades markanvisning på område D i Triangelparken  i 
december 2020 och ambitionen är att denna ska gå över i en marköverlåtelse 
för byggnation av radhus i bostadsrättsform.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Här finns möjlighet till boende över generationsgränserna och med 
mångfald i boendet, närhet till natur och möjlighet till grönska och egna 
odlingar. Här ska finnas plats för både unga och gamla att utöva 
fritidsaktiviteter. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Köpeskillingen för område D enligt anbudet är 2,3 mkr vilket ger ett resultat 
på ca 2,2 mkr till ansvar 13103 Chef förvaltning och genomförande, 
Exploateringsvht 2104 under 2021. 
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Beslutsunderlag  
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 45/2021 
 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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§ 119 
Dnr 2021/445    
 
Bemyndigande att underteckna handlingar  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse nedanstående personer och ersättare för dessa med bemyndigande 
att underteckna handlingar enligt nedan från och med den 1 juni 2021, samt  
 
att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 173/2020 upphör att gälla från 
och med den1 juni 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av förändringar på tjänster i kommunens verksamhet  
revideras vilka som har bemyndigande att underteckna handlingar. 
 
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar som 
krävs för verkställighet av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 
beslut  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med tillförordnad kommundirektör Helena Carlsson eller 
ekonomichef Veikko Niemi.  
 
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar inom 
verksamhetsområdena som krävs för verkställighet av 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med tillförordnad kommundirektör Helena Carlsson, chef 
Medborgarservice Lars Ingeberg, för verksamhetsområde samhällsbyggnad 
chef samhällsbyggnadsenheten Thomas Kihlström.  
 
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar inom 
respektive blocks/enhets verksamhetsområde som krävs för verkställighet 
av beslut och uppdrag, inklusive budget/verksamhetsplan och 
ledningskontrakt.  
Tillförordnad kommundirektör Helena Carlsson 
Chef Medborgarservice Lars Ingeberg  
Personalchef Eva Berggård Nygren  
Verksamhetschef utbildning Per Angemo  
Verksamhetschef vård- och omsorg Helena Carlsson 
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg Mikael Sjöberg  
Tillförordnad Verksamhetschef kultur- och fritid Lena Fransson  
Ekonomichef Veikko Niemi 
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Undertecknande av lånehandlingar, borgensåtaganden och skuldebrev 
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med tillförordnad kommundirektör Helena Carlsson eller 
ekonomichef Veikko Niemi eller redovisningschef Tony Borselius.  
 
Undertecknande av kollektivavtal  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med tillförordnad kommundirektör Helena Carlsson eller 
personalchef Eva Berggård Nygren.  
 
Undertecknande av pensionsbrev  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med personalchef Eva Berggård Nygren eller 
personalassistent Pia Andersson.  
 
Undertecknande av beställningsskrivelser och eventuella kontrakt samt 
övriga ärenden enligt beslut om upphandling av kommunstyrelsens 
arbetsutskott  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med upphandlingschef Ulf Sandell eller  
kommun- och upphandlingsjurist Jenny Ljungvall Cardoso eller chef  
Medborgarservice Lars Ingeberg.  
 
Undertecknande av externa hyresavtal  
Tillförordnad kommundirektör Helena Carlsson eller ekonomichef Veikko 
Niemi. Med externa hyresavtal avses hyresvärdar utanför kommunkoncernen. 
Behovet och avtalsförslaget ska först stämmas av med fastighetsägaren.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 46/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Tillförordnad kommundirektör  
 Verksamhetschef Utbildning  
 Verksamhetschef IFO  
 Verksamhetschef Kultur och fritid  
 Ekonomienheten  
 Upphandlingsenheten  
 Fastighetssamordnaren i tjänsten 
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§ 120 
Dnr 2021/223    
 
Revidering av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
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  
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 47/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till tillägg och ändringar i kommunstyrelsens 

dokumenthanteringsplan 
 
Beslutet skickas till 
 Nämndsekreterare 
 Informationsstrateg 
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§ 121 
Dnr 2021/475    
 
Avtalssamverkan gällande juridik och upphandling  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
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  
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 48/2021 
 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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§ 122 
Dnr 2021/482    
 
Riktlinje för prioriteringar vid livsmedelsupphandlingar  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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) och Jonhas Åker (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 kommunstyrelsen beslutar 
 
att förslaget omarbetas så att det framgår att kommunen inte ska köpa in 
halalslaktat kött. 
 
Bifall 
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
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Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt 
liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 49/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Riktlinjer för livsmedelsupphandling 

 
Beslutet skickas till 

 Kommun och upphandlingsjurist  
 Kostchef 
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§ 123 
Dnr 2021/485    
 
Sommarpresent 2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
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  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 50/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande  
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Beslutet skickas till 
 Ekonomienheten 
 Ekonomichefen 
 Kommundirektören 
 Verksamhetschef Medborgarservice 
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§ 124 
Dnr 2020/178    
 
Plan för uppföljning gällande arbetsmiljöverkets granskning av 
kommunens systematiska arbetsmiljöarbete  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
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  

 Beslut kommunstyrelsens förhandlingsdelegation § 20/2021 
 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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§ 125 
Dnr 2021/438    
 
Strategi för kompetensförsörjning  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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  

 Beslut kommunstyrelsens förhandlingsdelegation § 21/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Strategi för kompetensförsörjning 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör  
 HR-chef 
 Chef Kvalité och strategisk utveckling 
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§ 126 
Dnr 2021/439    
 
Riktlinje för hantering av bisyssla  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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  

 Beslut kommunstyrelsens förhandlingsdelegation § 22/2021 
 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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§ 127 
Dnr 2021/26    
 
Godkännande av entledigande och val  
 
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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§ 128 
Dnr 2021/31    
 
Redovisning av delegationsbeslut  
 
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 
 
Färdtjänst  
Handlingsid:2021.2234 Period: 2021-04-12 - 2021-05-10 
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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 2021.2443 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 
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§ 129 
Dnr 2021/48    
 
Redovisning av protokoll  
 
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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§ 130 
Dnr 2021/449    
 
Tyngdtäcken som förskrivningsbart hjälpmedel  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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  

 Beslut utskottet arbete och omsorg § 37/2021 
 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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§ 131 
Dnr 2021/450    
 
Samverkan i form av idéburet offentligt partnerskap gällande 
social verksamhet.  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att Tierps kommun ingår idéburet offentligt partnerskap, IOP, med Tierps 
Kretsloppsservice enligt villkoren i detta avtal 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har under ett antal år haft ett samarbete med Tierps 
Kretsloppsservice och utgivit ett bidrag till verksamheten. För att utveckla 
detta samarbete har  idéburet offentligt partnerskap, IOP, diskuterats. Ett 
förslag på avtal har upprättats och det ska enligt delegationsbestämmelserna 
för Tierps kommun beslutas av kommunstyrelsen. 
Syftet med överenskommelsen är att skapa möjlighet för grupper som står 
långt ifrån arbetsmarknaden att kunna närma sig densamma, samt även att 
skapa en meningsfull mötesplats för målgruppen. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser bedöms saknas. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Ersättningen motsvarar samma summa som utges idag varför inga 
merkostnader uppkommer med anledning av detta beslut. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut utskottet arbete och omsorg § 38/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Avtal om idéburet offentligt partnerskap 

 
Beslutet skickas till  

 Individ och familjeomsorg 
 Tierps Kretsloppsservice 
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§ 132 
Dnr 2021/470    
 
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats och 
ansvarig för anmälan enligt Lex Maria  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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  
 Beslut utskottet barn och ungdom 146/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Utbildningschef 
 Verksamhetschef elevhälsa 
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§ 133 
Dnr 2021/55    
 
Redovisning av inkomna beslut och skrivelser  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i appen 
löpande vart efter dem registrerats i kommunens diarieföringssystem.  
 
Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka 
handlingar som finns att tillgå. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför 

kommunstyrelsens senast sammanträde 
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§ 134 
Dnr 2019/763    
 
Slutredovisning av uppdrag gällande ungas delaktighet och 
inflytande  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår 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. 

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. 
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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. 
 
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, 
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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 inköp 
av verktyg uppskattas till cirka 60 000 kronor för första året. 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  

 Beslut demokratiberedningen § 13/2021 
 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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§ 135 
Dnr      
 
Försäljning av Kyrkskolan, del av Tierps Kyrkby 2:1 till TKAB  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår 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  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 51/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Köpekontrakt TKAB med bilagor 
 Värdering Properate AB 

 
Beslutet skickas till 

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

38



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2021-05-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 136 
Dnr 2021/385    
 
Taxor vid korttidsuthyrning av padel- och tennisbanor, racketar 
och toalettbesök i Tierps köping  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår 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  

 Beslut kommunstyrelsen arbetsutskott § 52/2021 
 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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§ 137 
Dnr 2021/471    
 
Taxor till Kulturhuset Möbelns boulehall  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår 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. 
 
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. 
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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  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 53/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Bilaga 1: Taxor till Kulturhusets Möbelns boulehall 

 
Beslutet skickas till 

 Kultur och Fritid 
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§ 138 
Dnr 2021/331    
 
Revidering av lokala ordningsföreskrifter  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår 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.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bifall 
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 54/2021 
 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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§ 139 
Dnr 2021/76    
 
Finansiering av utbyggnad av nya exploateringsområden i 
Tierps kommun  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår 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  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 55/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 TEMABs skrivelse i ärendet 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Samhällsbyggnad  
 VD TEMAB 
 Ekonomichef 
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§ 140 
Dnr 2021/427    
 
Digitaliseringsstrategi för Knivsta, Östhammar, Heby, Tierp och 
Älvkarleby samverkanskommuner  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår 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  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 56/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Digitaliseringsstrategi för Knivsta, Östhammar, Heby, Tierp och 

Älvkarleby samverkanskommuner 
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Beslutet skickas till 

 Digitaliseringsstrateg 
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§ 141 
Dnr 2021/432    
 
Regel för hemsändningsbidrag  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta regel för hemsändningsbidrag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tillgänglighet till grundläggande service för människor och företag är en 
viktig del för att skapa goda livs- och boendemiljöer i alla delar av 
kommunen. Dagligvarubutikerna har de senaste decennierna minskat 
kraftigt. År 1980 fanns det fjorton landsbygdsbutiker utanför Tierps 
centralort, endast sex stycken finns kvar idag. 
 
Det finns flera statliga stöd som syftar till att bevara kommersiell service i 
glesbygd. Ett sådant är hemsändningsbidrag som innebär bidrag till 
kommuner för att bekosta hemsändning av dagligvaror till de hushåll som 
har störst avstånd till eller saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till sin 
närmaste butik.  
 
Tierps kommun har sedan år 1979 gett bidrag för hemsändning av 
dagligvaror till hushåll i glesbygd som saknar möjligheter att ta sig till sin 
närmaste butik. Hemsändning av dagligvaror är framför allt viktigt för äldre 
i glesbygd men det utgör också ett viktigt tillskott till flera av 
landsbygdsbutikerna. Under många år har det varit ett fåtal butiker och 
hushåll som nyttjat bidraget till en för kommunen låg kostnad. 
 
Under 2020 har kostnaderna för stödet dock ökat mycket kraftigt, till följd 
av Covid-19-pandemin och ett ökat intresse av hemkörning av dagligvaror. 
Kommunen betalar i dagsläget ut 100 kr per hushåll och 
hemsändningstillfälle, varav Region Uppsala står för 50 procent av 
kostnaden. Under år 2019 uppgick bruttokostnaden till 222 000 kr. En 
kostnadsnivå som har varit ganska konstant bakåt i tiden. Under år 2020 
ökade detta till 591 000 kr. alltså mera än en fördubbling. 
 
Såväl förordningen (SFS 2000:284) om stöd till kommersiell service som 
Tierps kommuns varuförsörjningsplan reglerar villkoren för kommunens 
hemsändningsbidrag. Det finns dock en otydlighet i hur regelverket ska 
tolkas och användas varför detta preciseras i Regel för hemsändningsbidrag 
i Tierps kommun. 
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Beslutsmotivering  
Kostnaderna för hemsändningsbidraget har ökat kraftigt under 2020 i 
kommunen till följd av Covid-19-pandemin. Det råder idag oklarhet hos 
handlarna om hur stödet kan användas, varför nya mer preciserade regler 
har tagits fram som syftar till att tydliggöra regelverket.  
 
Berörda handlare, näringslivsrådet, pensionärsrådet och rådet för funktions-
hinderfrågor har haft möjlighet att lämna synpunkter. I det slutgiltiga 
förslaget har hänsyn tagits till de synpunkter som inkommit. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas direkt 
av beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Ett tydliggörande av regelverket kommer göra att färre får tillgång till stödet 
jämfört med 2020 vilket kan minska kostnaderna för kommunen. Det nya 
regelverket möjliggör samtidigt för att bidraget ska kunna användas 
temporärt för personer över 70 år och riskgrupper för Covid-19 vilket kan 
leda till fortsatt höga kostnader under 2021. Finansiering sker via ansvar 
12107, verksamhet 1900, bidrag avgifter, konto 45310. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 57/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Regel för hemsändningsbidrag  
 Varuförsörjningsplan för Tierps kommun 

 
Beslutet skickas till 

 Näringslivsutvecklare  
 Ekonomiassistent  
 Chef Medborgarservice  
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§ 142 
Dnr 2021/223    
 
Bevarande och gallring av kommunfullmäktiges handlingar  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår 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  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 58/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till beslut om bevarande respektive gallring av 

kommunalfullmäktiges handlingar 
 
Beslutet skickas till 

 Nämndsekreterare 
 Informationsstrateg 
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§ 143 
Dnr 2020/684    
 
Fortsatta åtgärder för att mildra effekterna för det lokala 
näringslivet med anledning av coronaviruset  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår 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  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 59/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Beslut KS 2020/323 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Ekonomichefen 
 Kommundirektören 
 Verksamhetschef Medborgarservice 
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§ 144 
Dnr 2021/486    
 
Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser för 
perioden 8 juni – 30 september 2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår 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. 
 
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 
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§ 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 
Grunden för att åtgärden ska övervägas, enligt de punkter som finns i 
föreskriften, är att det finns en påtaglig risk för medborgarnas hälsa i och 
med de allvarliga konsekvenser smittspridningen av Covid-19 för med sig. 
Ett beslut om att tillfälligt förbjuda tillträde att vistas i en park eller på en 
badplats där rekommenderade restriktioner ej kan hållas för att undvika 
smittspridning av Covid-19 är en åtgärd som påverkar alla ålderskategorier i 
samhället, därmed skyddas också barn och ungdomar såväl primärt som 
sekundärt från att riskera smittas av Covid-19.   
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 60/2021 
 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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§ 145 
Dnr 2021/469    
 
Avgift för tentamen vid Lärcentrum  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår 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. 
 
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. 
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Beslutsunderlag  

 Beslut utskottet barn och ungdom § 147/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Kultur & fritid 
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§ 146 
Dnr 2021/187    
 
Redovisning av ej verkställda beslut 2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2021. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 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. 

- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. 
Med anledning av att den enskilde vistas på HVB tills tidigast 2022-
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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  

 Beslut utskottet arbete och omsorg § 39/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande. 

 
Beslutet skickas till 

 Kvalitet och strategisk utveckling. 
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§ 147 
Dnr 2021/187    
 
Redovisning av ej verkställda beslut 2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2021.  
 
Kommunstyrelsen föreslår 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.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut utskottet barn och ungdom § 149/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande. 
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Beslutet skickas till 
 Kvalitet och strategisk utveckling. 
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§ 148 
Dnr 2020/746    
 
Svar på motion - Cykelservicestationer, Alexander Karlsson (V)  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen anses besvarad.  
 
Reservation 
Alexander Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Alexander Karlsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
 
att bifalla motionen.  
 
Bifall 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
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Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Alexander Karlssons 
(V) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 Svar på motion- Cykelservicestationer 
 Motion – Cykelservicestationer, Alexander Karlsson (V) 

 
Beslutet skickas till 

 Motionären 
 Samhällsbyggnad 
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§ 149 
Dnr 2020/491    
 
Svar på motion - Pris i ”Pekens anda”, Jonas Nyberg (S)  
 
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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
  
Bifall 
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till motionen och till liggande förslag.  
 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
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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§ 150 
Dnr 2021/26    
 
Godkännande av entledigande och val till kommunalt 
näringslivsråd  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna Mats Johansson begäran om entledigande från sina uppdrag som 
representant för ÖTV- företagarförening i kommunalt näringslivsråd, samt  
 
att som ny representant för ÖTV- företagarförening i kommunalt 
näringslivsråd, under perioden 26 maj 2021 till och med 31 december 2022, 
välja Annika Johansson.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Näringslivsrådet är knutet till kommunstyrelsen och ska främja en långsiktig 
och hållbar utveckling av det lokala näringslivet och verkar för god 
företagsutveckling och nyinvesteringar. Rådets verksamhet ska bidra till ett bra 
företagsklimat som i sin tur främjar konkurrenskraft och branschutveckling. 
Rådet kan utgöra remissorgan i enskilda ärenden i den omfattning som 
kommunstyrelsen beslutar och då särskilt i frågor som rör 
rådets verksamhetsområde. 
 
Näringslivsrådet utses av kommunstyrelsen och väljs för varje ny 
mandatperiod. Näringslivets representanter utses från kommunens 
företagarföreningar ( tre representanter), kommunens ambassadörsnätverk (en 
representant) och LRFs kommungrupp (en representant). Näringslivets 
organisationer ska före den 1 december, inför ny mandatperiod, lämna förslag 
till kommunstyrelsen på ledamöter. 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
 Näringsliv och turism 
 Lönecentrum 
 Berörda förtroendevalda och representanter från näringslivet 

65



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2021-05-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 151 
Dnr 2021/538    
 
Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut om uppdrag till 
kommunstyrelsen, 2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga återrapporteringen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 4 - 5 §§ ska nämnderna redovisa 
till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har 
lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§. 
 
Verkställande av kommunfullmäktiges beslut återrapporteras till fullmäktige 
två gånger om året. I rapporteringen redovisas samtliga uppdrag som är 
pågående, ej ännu verkställda eller sedan senaste rapporteringen, slutförda. 
Rapporteringen sker två gånger per år, i juni och i december. 
 

Följande uppdrag till kommunstyrelsen är pågående eller ej ännu 
verkställda: 
Beslutsdatum Uppdrag Återrapportering  

2019-12-12 
§ 150 
 

KS 2019/908 
Grundskolans organisation. 
Se över grundskolans 
organisation och lokal-
utnyttjande i syfte att 
organisationen följer lagen 
och att våra lokaler nyttjas på 
ett optimalt sätt, att inga 
större förändringar i grund-
skolans organisation görs 
förrän utredningen överläm-
nats till och hanterats i 
kommunstyrelse och 
fullmäktige.  
Kommunfullmäktige beslut-
ade § 98/2020 att tidpunkten 
för överlämnande av förslag 

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

till beslut om grundskolans 
organisation, flyttas fram till 
fullmäktiges sammanträde i 
september 2021. 

2021-03-03 
§ 15 

KS  2020/939 
Att, enligt kommunens 
finanspolicy, omsätta 
befintliga lån samt ta upp 
eventuellt nya lån för år 2021 
inom en ram på 75 mnkr. 

Pågående 

2021-04-07 
§ 39 

KS 2020/991 
Återkomma till 
kommunfullmäktige med 
förslag till ändrade 
ägardirektiv avseende 
avkastningskravet. 

Pågående 

 

Följande uppdrag till kommunstyrelsen är sedan senaste 
återrapporteringen den 15 december 2020, slutförda: 
 
Beslutsdatum Uppdrag Återrapportering  

2019-11-05 
§ 124 

KS 2019/361 Att utreda 
möjligheten till bilfritt på 
Centralgatan, mellan Södra 
Esplanaden och Brunnsgatan, 
och att utredningen tar ett 
helhetsgrepp om trafik-
situationen i Tierps centrum. 

Fortsatt utredning 
kommer integreras i 
arbetet med ny detaljplan 
för området "Gästis" och 
"handelsbanken" och 
Södra esplanaden. Även 
busstrafik kommer 
beaktas i sammanhanget. 
 

2020-02-25 
§ 14 

KS 2019/844 Kommunfull-
mäktiges presidium har fått i 
uppdrag att utarbeta förslag 
till nytt Reglemente för 
Tierps kommuns revisorer. 

Klar.  
Beslut KF § 42/2021 
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Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Sekretariatet 
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