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Ordförande
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Vid eventuella förhinder att delta på mötet, vänligen kontakta din
gruppledare.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-05-27

KS 2021/54

Allmänhetens frågestund
Vid varje kommunfullmäktigesammanträde har allmänheten möjlighet att
ställa frågor direkt till politikerna, ”Allmänhetens frågestund”.
Frågestunden pågår i 30 minuter och alla som vill är välkomna att ställa
frågor om kommunens verksamheter. På grund av rådande pandemi tar vi
endast emot skriftliga frågor som sedan besvaras muntligt under
sammanträdet. Frågeställaren har då möjlighet att ta del av svaret genom
att titta på webbsändningen på kommunens hemsida.
Syftet med allmänhetens frågestund är bland annat till för att skapa en
dialog mellan allmänheten och de politiskt folkvalda för att
kommunmedborgarna ska kunna påverka, väcka opinion och få bättre
möjligheter att ta tillvara dina demokratiska rättigheter. Möjligheten att
lyssna på allmänhetens frågestund finns på www.tierp.se.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-05-27

KS 2021/50

Godkännande av föredragningslistan
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föredragningslistan med följande ändringar:
-

att ärende 7-11 stryks från föredragningslistan om inga motioner,
interpellationer, frågor, interpellationssvar eller svar på frågor har
lämnats in.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-04-09

KS 2021/52

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Förslag inkomna till den digitala postlådan på kommunens hemsida och
förslag som lämnats i Demokratierp-brevlådorna på kommunens bibliotek
hanteras av verksamheterna och det är en tjänsteman som svarar på
förslagen. Förslagen och svaren redovisas i kommunfullmäktige.
Följande förslag och svar redovisas:
Dnr KS 2021/387 – Postlådan – Hundrastgård
Förslag: En hundrastgård vid Danielsgården. Ett litet projekt med stort
mervärde.
Svar: Just nu finns det inga planer på att iordningställa och drifta
hundrastgårdar. Förslag är att bilda en förening och arrendera mark av
kommunen.
Dnr KS 2021/544 – Postlådan – Tak/vänthall vid stationen
Förslag: Tak/vänthall samt cykelpump vid stationen i Tierp.
Svar: I nuläget tas underlag fram inför att busslingan vid Tierp station ska
göras om. Förhoppningen är att åtgärderna ska kunna genomföras under
2022-2023. Vilken typ av utformning som åtgärderna resulterar
i är ännu för tidigt att uttala sig om.
Vid Tierps station kommer det att inom en snar framtidnatt upprättas en
cykelpump vid cykelparkeringarna intill kulturhuset.
Förslaget har också vidarebefordrats till Region Uppsala som ansvarar för
utrustning på plattformarna vid tågstationen.
Barnrättskonsekvenser

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

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-05-27

KS 2021/53

Aktuellt från revisionen
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga aktuell information från revisionen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Företrädare för revisionen redogör för aktuell information från revisionen.
Kommunen har fem revisorer varav tre representerar oppositionen. Enligt
12 kap. 1 § kommunallag (KL 2017:725) är revisonens uppgift att årligen
granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller
fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna
kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna ska också
bedöma om resultaten i den delårsrapport som enligt 11 kap. 16 § (KL) ska
behandlas av fullmäktige och årsredovisningen är förenliga med de mål
fullmäktige beslutat. I sin granskning biträds revisorerna av sakkunniga
som ska ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som behövs
för att kunna fullgöra uppdraget.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-27

§ 112
Dnr 2021/78

Svar på motion - Ökad säkerhet i hyresgästers förråd, Simon
Brännström (SD)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen ökad säkerhet i hyresgästers förråd då frågan inte faller
inom kommunens angelägenheter.
Sammanfattning av ärendet

Simon Brännström (SD) föreslår i en motion att fullmäktige beslutar att

Tierpsbyggen AB vidtar åtgärder för att säkra de berörda förråden för
hyresgäster så att det går inte att se igenom förråden samt att
fullmäktige beslutar att Tierp Kommunfastigheter AB vidtar åtgärder
för att säkra de berörda förråden för hyresgäster så att det går inte att
se igenom förråden.
Beslutsmotivering

Frågan om AB Tierpsbyggens, Tierp kommunfastigheter ABs eller andra
hyresvärdars utformning av hyresgästernas förråd rör inte en kommunal
angelägenhet och motionen ska därför avslås.
Barnrättskonsekvenser

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




Svar på motion – Ökad säkerhet i hyresgästers förråd
Motion -Ökad säkerhet i hyresgästers förråd, Simon Brännström
(SD)

Beslutet skickas till



Motionären

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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Dokumentnamn

Svar på motion/ Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2021-04-14

KS 2021/7

Svar på motion – Ökad säkerhet i hyresgästers förråd
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen ökad säkerhet i hyresgästers förråd då frågan inte faller
inom kommunens angelägenheter.
Sammanfattning av ärendet

Simon Brännström (SD) föreslår i en motion att fullmäktige beslutar att

Tierpsbyggen AB vidtar åtgärder för att säkra de berörda förråden
för hyresgäster så att det går inte att se igenom förråden samt att
fullmäktige beslutar att Tierp Kommunfastigheter AB vidtar åtgärder
för att säkra de berörda förråden för hyresgäster så att det går inte
att se igenom förråden.
Beslutsmotivering

Frågan om AB Tierpsbyggens, Tierp kommunfastigheter ABs eller andra
hyresvärdars utformning av hyresgästernas förråd rör inte en kommunal
angelägenhet och motionen ska därför avslås.
Barnrättskonsekvenser

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




Svar på motion – Ökad säkerhet i hyresgästers förråd
Motion -Ökad säkerhet i hyresgästers förråd, Simon Brännström
(SD)

Beslutet skickas till



Motionären
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Motion om ökad säkerhet i hyresgästers förråd
Skapad 2020/12/30
Simon Brännström (SD)

Reviderad 2020/12/30

Kollar man facebookgruppen "Vad händer i Tierps kommun?" så kan man emellan se att
klåfingriga ligister inte kan låta bli andras egendom. I alla fall inte när det gäller en del av
förråden som hyresgästerna till Tierpsbyggen eller Tierp kommunfastigheter nyttjar.
Jag såg själv ett sådant inlägg varpå jag passade på att fråga om denna var hyresgäst för
Tierpsbyggen eller Tierp kommunfastigheter.
I inlägget ser det ut som att förråden i på den adressen separeras med stängsel, vilket
gör det möjligt att se blott vad andra äger genom dessa.
När tjuven kan se sitt byte, så lockas han eller hon ännu mer att roffa åt sig det som inte
är för denne att ta utan att fråga.
Jag ser ett behov av upprusta de förråden som består av stängsel eller annat som är lätt
att se igenom, genom att installera väggar antingen på nuvarande förråd eller att man
river dessa och bygger nytt. Men jag är inte påläst inom bygg, så jag vet inte vad som är
bäst, utan det vill jag lämna till ansvariga aktörer att besluta om.
Därmed föreslår jag

Att fullmäktige beslutar att Tierpsbyggen AB vidtar åtgärder för att säkra
de berörda förråden för hyresgäster så att det går inte att se igenom
förråden.
Att fullmäktige beslutar att Tierp Kommunfastigheter AB vidtar åtgärder för
att säkra de berörda förråden för hyresgäster så att det går inte att se
igenom förråden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-27

§ 113
Dnr 2020/854

Svar på motion - Upprättelse av hundrastgård - Simon
Brännström SD
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Reservation

Joakim Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Simon Brännström (SD) föreslår i en motion att fullmäktige beslutar att det
ska upprättas hundrastgård i Tierp, att det ska upprättas hundrastgård i
Skärplinge och att det ska upprättas hundrastgård i Söderfors.
Beslutsmotivering

Inom Tierps kommun finns privata aktörer som driver/visar intresse av att
driva hundrastgårdar. En kommun ska inte bedriva verksamhet i konkurrens
med näringslivet. Det ligger dessutom inte inom en kommuns åtagande att
bedriva en hundrastgård och det finns inga medel varken för inrättande eller
drift av en sådan avsatta för ändamålet i budget.
Om en förening vill bedriva en hundrastgård på kommunal mark som är
lämplig i sammanhanget så ska avtal upprättas om arrende av denna i
enlighet med beslut ”Taxa för nyttjande av kommunens mark”.
Barnrättskonsekvenser

Förslaget till beslut innebär inga negativa barnrättskonsekvenser.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-04-27
Bifall

Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutsgång

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





Förslag till beslut- Svar på motion - Upprättelse av hundrastgård
Motion – Motion om upprättelse av hundrastgård, Simon
Brännström (SD)
Taxa för nyttjande av kommunens mark

Beslutet skickas till




Motionären
Mark och exploatering

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign
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Dokumentnamn

Förslag till beslut/ Motionssvar
Datum

Diarienummer

2021-02-01

KS 2020/854

Svar på motion – Upprättelse av hundrastgård
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet

Simon Brännström (SD) föreslår i en motion att fullmäktige beslutar att
det ska upprättas hundrastgård i Tierp, att det ska upprättas hundrastgård
i Skärplinge och att det ska upprättas hundrastgård i Söderfors.
Beslutmotivering

Inom Tierps kommun finns privata aktörer som driver/visar intresse av att
driva hundrastgårdar. En kommun ska inte bedriva verksamhet i
konkurrens med näringslivet. Det ligger dessutom inte inom en kommuns
åtagande att bedriva en hundrastgård och det finns inga medel varken för
inrättande eller drift av en sådan avsatta för ändamålet i budget.
Om en förening vill bedriva en hundrastgård på kommunal mark som är
lämplig i sammanhanget så ska avtal upprättas om arrende av denna i
enlighet med beslut ”Taxa för nyttjande av kommunens mark”.
Barnrättskonsekvenser

Förslaget till beslut innebär inga negativa barnrättskonsekvenser.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut- Svar på motion - Upprättelse av hundrastgård
Motion – Motion om upprättelse av hundrastgård, Simon
Brännström (SD)
Taxa för nyttjande av kommunens mark

Beslutet skickas till




Motionären
Mark och exploatering
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Motion om upprättelse av hundrastgård
Skapad 2020/06/30
Simon Brännström (SD)

Reviderad 2020/07/05

Det har kommit till mitt uppmärksamhet att vissa önskar att få se en hundrastgård
upprättad. Med andra ord en plats som man kan I lugn och ro rasta sin hund, utan risk att
irritera eller störa friden för andra som bor I kommunen.

Personligen anser jag att det vore allra bäst om man kunde upprätta flera
hundrastgårdar, eftersom det skulle inte vara särskilt praktiskt för en Söderforsare eller
boende i Skärplinge t.ex. att åka in till Tierp bara för att rasta hunden (bussresa tar ca
30min.), även om den hunden får träffa flera andra hundar. Dock är Månkarbo
undantaget, då de redan har en privat aktör som idag heter Heddas Hundservice, så det
vore dumt att upprätta en hundrastgård där, när man istället kan prioritera områden som
inte har något alls I kommunen. Sen ska vi självklart inte konkurrera med andra bolag som inte är
kommunens egna.

I Uppsala kommun finns det exempelvis kommunala hundrastgårdar I Stabby, Gränby,
Boktryckarparken och vid Gottsundagipen. Det finns också föreningsdrivna
hundrastgårdar på 5 andra platser I Uppsala.
Givetvis förväntar jag mig inte att vi ska ha så många hundrastgårdar, men omkring 3
tycker jag är rimligt.
Därmed föreslår jag
Att fullmäktige beslutar att det ska upprättas hundrastgård i Tierp
Att fullmäktige beslutar att det ska upprättas hundrastgård I Skärplinge
Att fullmäktige beslutar att det ska upprättas hundrastgård I Söderfors
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Taxa för nyttjande av kommunens
mark
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Dokumentets giltighet och beslut
Dokumentnamn: Taxa för nyttjande av kommunens
mark
Gäller för:
Tierps kommun
Gäller fr o m:
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Kommunfullmäktige 123/2020
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Inledning
Bakgrund
Arrenden och nyttjanderätter på kommunal mark:
Kommunen äger totalt ca 1545 ha mark där omkring ca 850 ha saknar detaljplan
och ingår i kommunens markreserver.
Kommunen erbjuder olika slags arrenden och nyttjanderätter på sin markreserv och
allmänna platsmark genom tecknande av avtal eller annan överenskommelse.
Handläggning och upprättande av samtliga kommunala markavtal hanteras av
mark- och exploateringskontoret inom Tillväxt och Samhällsbyggnad.

Syfte
Syftet med taxedokumentet är att tydliggöra för kommunens medlemmar vilka
avgifter som gäller för olika användningsområden av kommunal mark. Taxan
medför att arbetet med hantering av ärenden underlättas och ska säkerställa att alla
ska behandlas lika.
Enligt kommunallagens 2 kap 3 § ska kommuner behandla sina medlemmar lika,
om det inte finns sakliga skäl för något annat. Detta kallas likställighetsprincipen.

Omfattning
Kommunen erbjuder:
•

Jordbruks- och betesarrenden som löper med ett år i taget. Uppsägning
sker skriftligt minst åtta månader innan avtalets utgång. Om uppsägning inte
sker i tid förlängs arrendet på oförändrade villkor. Taxan sätts per hektar.
Stödrätter: Om kommunen innehar stödrätter knutna till mark som
arrenderas ut, kommer kommunen att hyra ut dessa stödrätter till arrendatorn
under arrendetiden genom ett separat hyresavtal.

•

Jaktarrenden löper ett år i taget. Arrendet erbjuds i första hand till jaktlag.
Uppsägning sker skriftligt minst åtta månader innan avtalets utgång. Om
uppsägning inte sker i tid, förlängs arrendet på oförändrade villkor. Taxan
sätts per hektar.

•

Anläggningsarrenden löper antingen på 2-5 år i taget (kortsiktiga)
alternativt 5 år eller längre (långsiktiga). Anläggningsarrenden erbjuds för
näringsverksamhet. Uppsägning sker skriftligt minst åtta månader för
kortsiktiga anläggningsarrenden, alternativt ett år för långsiktiga
anläggningsarrenden, innan avtalets utgång. Om uppsägning inte sker i tid,
förlängs arrendet på oförändrade villkor. Taxan skiljer på kortsiktiga och
långsiktiga anläggningsarrenden.
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•

Övriga arrenden löper på ett till fem år, med en uppsägningstid på tre
månader upp till ett år. Uppsägning sker skriftligt. Om uppsägning inte sker
i tid förlängs arrendet ett år i taget med en uppsägningstid om tre till sex
månader och i övrigt på oförändrade villkor.

•

Kommersiella upplåtelser på allmän plats, tillfälliga markupplåtelser,
erbjuds privata aktörer utan avtal, t ex på utpekad torghandelsplats eller
marknadsplats.

Arrendeavgifter och övriga markupplåtelser indexregleras (följer
konsumentprisindex) och betalas årligen i förskott. Taxorna sätts och
aktualitetsprövas samt beslutas av fullmäktige varje mandatperiod.

Avgiftsbestämmelser
Kommunens taxa för arrenden och markupplåtelser
Arrenden:
Avgift:
Anläggningsarrende
15 000 kr/år, mark för verksamhet, långsiktiga
Anläggningsarrende
3 000 kr/år, mark för vht, etablering/upplag, kortsiktiga
Jordbruksarrende, bete
500 kr/ha, dock lägst 1 000 kr/år
Jordbruksarrende, åker
750 kr/ha, dock lägst 1 500 kr/år
Jaktarrende
75 kr/ha, dock lägst 1 000 kr/år
Lägenhetsarrende
5 000 kr/år (båthus, friggebod, fritidshus mm)
Lägenhetsarrenden i anslutning till egen fastighet (p-plats, husbil, vedupplag):
• Max 50 kvm
500 kr/år
• 50-100 kvm
1 000 kr/år
Lägenhetsarrenden, tillfälliga etableringar (byggbodar/byggställning mm)
• 0 – 12 mån
500 kr/period
Mervärdesskatt (moms) utgår alltid på avgift för jordbruksarrende och jaktarrende.
Markupplåtelse för tillfälliga uteserveringar: 2 000 kr/år
Markupplåtelse föreningar: 750 kr/år, avser endast mark för föreningsverksamhet.
Markupplåtelse för auktion, offentliga möten, kulturevenemang: 500 kr/tillfälle
Markupplåtelser för större anläggningar såsom vindkraftverk, mobilmast och
solcellspark bedöms individuellt beroende på omfattning. Beslut för dessa tas i KS.
Torghandelsplatser, enstaka, ca 9 kvm
5 000 kr/helår + 2 500 kr för el
2 500 kr/halvår + 1 250 kr för el
500 kr/dag, eget elverk behövs
UF-företag och skolklasser kostnadsfritt (bokning av plats behövs)
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Marknadsplats, marknadsdagar, ca 3 kvm:
500 kr/dag + 100 kr för el
UF-företag och skolklasser kostnadsfritt (bokning av plats behövs)
Markupplåtelser för cirkus, tivoli och liknande:
3 000 kr + 1 000 kr för el + vatten 100 kr/dag
därefter per påbörjat dygn 1 000 kr + 500 kr för el/dygn + vatten 100 kr/dag
Parkeringsplatser med motorvärmaruttag
Stora salutorget 1 000 kr/år (inkl. moms)
Båtplats:
800 kr/år (inkl. moms)
Servitut på kommunal mark:
Byggnad
15 000 kr i engångsersättning
Mark
10 000 kr i engångsersättning

Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder
Allmänt
Avgifterna är framtagna i enlighet med bestämmelserna i lag (1957:259) om rätt för
kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats mm.
Ersättning utgår i form av en avgift med belopp, som kan anses skäligt med hänsyn
till ändamålet med upplåtelsen.
Avgiftsskyldighet
Tillståndshavaren erlägger avgift enligt denna taxa och står för samtliga övriga
kostnader som uppstår i samband med upplåtelsen.

Definitioner
Begrepp
Markreserv

Definition
Ett kommunalt område med mark som ej är
detaljplanerad, för att trygga kommande tänkta
exploateringar, infrastruktur mm
Mark tillgänglig för allmänheten
När en jordägare upplåter nyttjanderätt, t ex
mark, mot vederlag.
Upplåtelse av mark till arrendator för byggnader
för att bedriva någon form av
näringsverksamhet
Mark för upplåtelse för jordbruksändamål
Mark för upplåtelse för jakt
En upplåtelse av mark som inte uppfyller
förutsättningarna för jordbruks-, bostads- eller
anläggningsarrende. Kan t ex vara båtplats, pplats, kolonilott etc.

Allmän platsmark
Arrende
Anläggningsarrende
Jordbruksarrende
Jaktarrende
Lägenhetsarrende
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§ 114
Dnr 2020/985

Svar på motion - Kärnvapenfri framtid - anslut till ICAN Cities
Appeal - Alexander Karlsson (V), Agnetha Andersson (V) och
Emmanuel Nzisabira (V)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen Kärnvapenfri framtid då frågan inte faller inom
kommunens angelägenheter.
Reservation

Agnetha Andersson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Alexander Karlsson (V), Agnetha Andersson (V) och Emmanuel Nzisabira
(V) föreslår i en motion att fullmäktige beslutar att Tierps kommun

ansluter sig till ICAN Cities Appeal till stöd för FN:s konvention om
kärnvapenförbud, samt att uppdra till kommunstyrelsens ordförande
att informera ICAN om att Tierps kommun ansluter sig till ICAN:s
Cities Appeal.
Beslutsmotivering

Frågan om Sveriges säkerhets- och utrikespolitik är en fråga för staten och
inte en kommunal angelägenhet och motionen ska därför avslås. Det
ställningstagande styrks av en dom från Förvaltningsrätten i Göteborg, mål
nr 11052-20, då man slår fast att Göteborgs stads anslutning till ICAN cities
appeal är ”en tydlig opinionsyttring på det utrikespolitiska området” – en
angelägenhet enbart för staten.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte påverkas av beslutet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Agnetha Andersson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.

Ordförande sign

Justerare sign
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Bifall

Sara Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Agnetha Anderssons
(V) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande
förslag.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut - Svar på motion – Kärnvapenfri framtid - anslut
till ICAN Cities Appeal
Motion - Kärnvapenfri framtid - anslut till ICAN Cities Appeal Alexander Karlsson (V), Agnetha Andersson (V) och Emmanuel
Nzisabira (V)

Beslutet skickas till



Motionärerna

Ordförande sign

Justerare sign
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Dokumentnamn

Svar på motion/ Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2021-04-14

KS 2020/985

Svar på motion – Kärnvapenfri framtid - anslut till ICAN Cities
Appeal
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen Kärnvapenfri framtid då frågan inte faller inom
kommunens angelägenheter.
Sammanfattning av ärendet

Alexander Karlsson (V), Agnetha Andersson (V) och Emmanuel Nzisabira
(V) föreslår i en motion att fullmäktige beslutar att Tierps kommun

ansluter sig till ICAN Cities Appeal till stöd för FN:s konvention om
kärnvapenförbud, samt att uppdra till kommunstyrelsens ordförande
att informera ICAN om att Tierps kommun ansluter sig till ICAN:s
Cities Appeal.
Beslutsmotivering

Frågan om Sveriges säkerhets- och utrikespolitik är en fråga för staten och
inte en kommunal angelägenhet och motionen ska därför avslås. Det
ställningstagande styrks av en dom från Förvaltningsrätten i Göteborg, mål
nr 11052-20, då man slår fast att Göteborgs stads anslutning till ICAN
cities appeal är ”en tydlig opinionsyttring på det utrikespolitiska området”
– en angelägenhet enbart för staten.
Barnrättskonsekvenser

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




Förslag till beslut - Svar på motion – Kärnvapenfri framtid - anslut
till ICAN Cities Appeal
Motion - Kärnvapenfri framtid - anslut till ICAN Cities Appeal Alexander Karlsson (V), Agnetha Andersson (V) och Emmanuel
Nzisabira (V)

Beslutet skickas till



Motionärerna
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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.

Ordförande sign

Justerare sign
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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

Ordförande sign

Justerare sign
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Dokumentnamn

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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§ 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

Ordförande sign

Justerare sign
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Dokumentnamn

Svar på motion/ Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2021-04-20

KS 2020/491

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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§ 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 demokratiberedningen i uppdrag att utveckla former och forum för att stärka ungas
inflytande och delaktighet i det lokala samhället. Med anledning av covid19 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.
Ordförande sign

Justerare sign
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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 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. 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,
Ordförande sign

Justerare sign
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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

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 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 demokratiberedningen i uppdrag att utveckla former och forum för att stärka ungas
inflytande och delaktighet i det lokala samhället. Med anledning av covid19 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.

Ordförande sign

Justerare sign

41

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Demokratiberedningen
2021-04-19
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 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. 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.
Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Demokratiberedningen
2021-04-19

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

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (3)
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 demokratiberedningen i uppdrag att utveckla former och forum för att stärka ungas
inflytande och delaktighet i det lokala samhället. Med anledning av covid19 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 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. 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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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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Demokratiberedningen
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Slutredovisning av uppdrag
- Demokratiberedningen
Stärka ungas inflytande och delaktighet
i det lokala samhället

Gemensam service
Kvalitet och strategisk utveckling
815 80 Tierp
Besöksadress: Centralgatan 7
Telefon: 0293-21 80 00 Fax: 0293-712 54

Handläggare
Louise Pettersson
Utredare/utvecklare
Telefon: 0293-21 8238
E-post: Louise.Pettersson@tierp.se
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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?

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

Enkät till barn och unga upp till 25 år i Tierps kommun
Sammanställning av enkätsvar
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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 demokratidagen 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 eförslag 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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Uppdragsbeskrivning
2019-08-16
Dnr. KS 2017.124

Uppdragsbeskrivning
Stärka ungas inflytande och delaktighet i det lokala samhället

Verksamhetsområde
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier
815 80 Tierp
Besöksadress: Centralgatan 7
Telefon: 0293-21 80 00 Fax: 0293-712 54

Handläggare
Louise Pettersson
Utredare/utvecklare
Telefon: 0293-21 8238
Epost: louise.Pettersson@tierp.se
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Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade § 144/2017 att ge i uppdrag till kommunfullmäktiges 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 verksamhetsområden, 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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Sammanställning av enkätsvar
Demokratiberedningen
2021-03-17
Dnr. KS 2021/763

Sammanställning av enkätsvar
Hur vill du som ung vara med och
påverka din kommun?

Gemensam service
Kvalitet och strategisk utveckling
815 80 Tierp
Besöksadress: Centralgatan 7
Telefon: 0293-21 80 00 Fax: 0293-712 54

Handläggare
Louise Pettersson
Utredare/utvecklare
Telefon: 0293-21 82 38
Epost: Louise.Pettersson@tierp.se
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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)
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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
Kommunstyrelsen
2021-05-25

§ 135
Dnr EDP 2021-797

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

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-25





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

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-11

§ 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

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-11
Beslutet skickas till








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

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (2)
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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2 (2)

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-25

§ 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
Padelbanor
Tennisbana
Hyra av racket
Per tillfälle
Toalettbesök

Vardagar fram till
kl.16:00
200 kronor
100 kronor

Kvällar, lördag och
söndag
250 kronor
125 kronor

50 kronor
5 kronor

50 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

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-25
Beslutet skickas till





Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad
Kultur och fritidschef
Enhetschef fritid, bad och friluftsliv

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-11

§ 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
Padelbanor
Tennisbana
Hyra av racket
Per tillfälle
Toalettbesök

Vardagar fram till
kl.16:00
200 kronor
100 kronor

Kvällar, lördag och
söndag
250 kronor
125 kronor

50 kronor
5 kronor

50 kronor
5 kronor

Beslutsmotivering

Som underlag för förslaget till taxor har jämförelse gjorts med taxor för
liknande banor.
Barnrättskonsekvenser

Inga konsekvenser.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-11
Beslutet skickas till





Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad
Kultur och fritidschef
Enhetschef fritid, bad och friluftsliv

Ordförande sign

Justerare sign

108

Sekreterare sign

1 (2)
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
Padelbanor
Tennisbana
Hyra av racket
Per tillfälle
Toalettbesök

Vardagar fram till
kl.16:00
200 kronor
100 kronor

Kvällar, lördag och
söndag
250 kronor
125 kronor

50 kronor
5 kronor

50 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-25

§ 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.
Ordförande sign

Justerare sign
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kultur & fritid beräknar att taxorna ger cirka 40.000 kr/spelsäsong (oktoberapril).
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

Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-11

§ 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.

Ordförande sign

Justerare sign
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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 (oktoberapril).
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

Ordförande sign

Justerare sign
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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.

117

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-25

§ 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.

Ordförande sign

Justerare sign
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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

Ordförande sign

Justerare sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-11

§ 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.

Ordförande sign

Justerare sign
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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

Ordförande sign

Justerare sign
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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
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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.
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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

Örbyhus
Hornkroken
Kvarnparken
Örbyhus skola

Månkarbo
Illmårdsbergsvägen
Tallbacksskolan, Gunnarsbovägen

Skärplinge
Kvarnvägen
Ol-Andersskolan, Sätravägen
Vinkelvägen

Tobo
Idrottsvägen
Radhusvägen
Karlholmsbruk
Björkängsskolan, Korsnäsvägen
Skogsbovägen
Skällstigen

Kyrkbyn
Onstavägen/Pilvägen
Kyrkskolan, Backbrovägen

Hållnäs
Hållnäs skola

Mehedeby
Blåbärsvägen
Mehede skola, Läsvägen

Vendel
Vendels skola

Söderfors
Bruksskolan, Tamms väg
Nygatan
Smedsvägen
Västermalmsvägen/Ankarströmsvägen
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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, SätravallenSöderfors IP,
Bruksvallen Tierp IP, Vegavallen

Motions- och skidspår
Karlholm
Mehedeby
Månkarbo
Skärplinge
Strömsberg
Söderfors
Tierp
Tobo
Vavd
Vendel
Örbyhus

Naturbadplatser
Dalälven, Mehedeby Djupöbadet,
Karlholm Havsbad, Ängskär
Lövstabukten, Fagerviken
Södra bruksdammen, Lövstabruk
Trollsjön, Tierp,
Tämnarån, Ubblixbo
Tämnarån, Ullfors
Tempererade bad
Aspenbadet, Tierp Björkängsbadet,
KarlholmRörholmsbadet, Söderfors
Vendelbadet, Örbyhus
Campingplatser
Rörholmsbadet med camping
Ängskärs havsbad och camping
Naturreservat
Iggelbo
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Bilaga A
Områden med förbud
mot alkoholförtäring
Bilaga A 2007-06-26
Bilaga till Lokala ordningsföreskrifter
Tätort: Tierps köping
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Bilaga B
Områden med förbud
mot alkoholförtäring
Bilaga B 2007-06-26
Bilaga till Lokala ordningsföreskrifter
Tätort: Söderfors
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Bilaga C
Bilaga C 2007-06-26

Bilaga till Lokala ordningsföreskrifter
Områden med förbud mot alkoholförtäring
Tätort: Örbyhus
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Bilaga D
Bilaga D 2007-06-26

Bilaga till Lokala ordningsföreskrifter
Områden med förbud mot alkoholförtäring
Tätort: Karlholmsbruk
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Bilaga E
Bilaga E 2007-06-26

Bilaga till Lokala ordningsföreskrifter
Områden med förbud mot alkoholförtäring
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 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.
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, brandsläckningsutrustningar, 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

Örbyhus
Hornkroken
Kvarnparken
Örbyhus skola
Tobo
Idrottsvägen
Radhusvägen
Karlholmsbruk
Björkängsskolan, Korsnäsvägen
Skogsbovägen
Skällstigen

Månkarbo
Illmårdsbergsvägen
Tallbacksskolan, Gunnarsbovägen

Skärplinge
Kvarnvägen
Ol-Andersskolan, Sätravägen
Vinkelvägen

Kyrkbyn
Onstavägen/Pilvägen
Kyrkskolan, Backbrovägen

Hållnäs
Hållnäs skola

Mehedeby
Blåbärsvägen
Mehede skola, Läsvägen

Vendel
Vendels skola

Söderfors
Bruksskolan, Tamms väg
Nygatan
Smedsvägen
Västermalmsvägen/Ankarströmsvägen
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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

Begravningsplatser
Hållnäs kyrka
Lövstabruk kyrka (Spjutbo)
Nathanaelkyrkan
Söderfors kyrka
Tegelsmora kyrka
Tierps kyrka
Tolfta kyrka
Vendels kyrka
Västlands kyrka
Österlövsta kyrka

Naturbadplatser
Dalälven, Mehedeby
Djupöbadet, Karlholm
Havsbad, Ängskär
Lövstabukten, Fagerviken
Södra bruksdammen, Lövstabruk
Trollsjön, Tierp,
Tämnarån, Ubblixbo
Tämnarån, Ullfors

Motions- och skidspår
Karlholm
Mehedeby
Månkarbo
Skärplinge
Strömsberg
Söderfors
Tierp
Tobo
Vavd
Vendel
Örbyhus

Tempererade bad
Aspenbadet, Tierp
Björkängsbadet, Karlholm
Rörholmsbadet, Söderfors
Vendelbadet, Örbyhus
Campingplatser
Rörholmsbadet med camping
Ängskärs havsbad och camping
Naturreservat
Iggelbo
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Bilaga A
2007-06-26

TIERPS
KOMMUN

Bilaga till Lokala ordningsföreskrifter
Områden med förbud mot alkoholförtäring

Tätort: Tierps köping
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Bilaga B
2007-06-26

TIERPS
KOMMUN

Bilaga till Lokala ordningsföreskrifter
Områden med förbud mot alkoholförtäring

Tätort: Söderfors
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Bilaga C
2007-06-26

TIERPS
\griip

KOMMUN

Bilaga till Lokala ordningsföreskrifter
Områden med förbud mot alkoholförtäring

Tätort: Örbyhus
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Bilaga D
2007-06-26

TIERPS
KOMMUN

\mik

Bilaga till Lokala ordningsföreskrifter
Områden med förbud mot alkoholförtäring

Tätort: Karlholmsbruk
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Bilaga E
2007-06-26

TIERPS
KOMMUN

41.

Bilaga till Lokala ordningsföreskrifter
Områden med förbud mot alkoholförtäring
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-25

§ 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

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-11

§ 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

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

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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Tierps Energi & Miljö AB
tisdag den 8 december 2020
Sida 1 av 2
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.

0293-21 99 00

temab.tierp.se

kundtjanst@temab.tierp.se
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Box 9, 815 21 Tierp

Tierps Energi & Miljö AB
tisdag den 8 december 2020
Sida 2 av 2

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
Ordförande

Tomas Ulväng
VD

Föredragande i ärendet är Tomas Ulväng, Vd.

0293-21 99 00

temab.tierp.se

kundtjanst@temab.tierp.se
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Box 9, 815 21 Tierp

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-25

§ 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
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-11

§ 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
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1 (2)
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
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Digitaliseringsstrateg
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Jenny Ampiala
Digitaliseringsstrateg
Kvalitet och strategisk utveckling
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Digitaliseringsstrategi
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Organ § XX/20XX
XX-styrdokument

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.

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.
1
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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. Samverkanskommunerna 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.





4

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

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.







5

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

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/05/regeringen-ser-over-styrningen-av-digitala-tjanster/
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-25

§ 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.
Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-25
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






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

Beslutet skickas till





Näringslivsutvecklare
Ekonomiassistent
Chef Medborgarservice

Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-11

§ 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.
Ordförande sign

Justerare sign
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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
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Sekreterare sign

1 (2)
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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2 (2)
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
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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. 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.
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.
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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
Tierp
Ersta
Strömsberg
Glesbygd Tierp

6067
108
121
304

Karlholmsbruk
Sandby
Västland
Glesbygd Karlholm

1227
113
118
524

Kyrkbyn
Månkarbo

181
684

720
214

Ullfors, Raklösen,
Ålfors
Glesbygd Kyrkbyn,
Månkarbo

85

Skärplinge
Försäter, Åkerby,
Elinge
Lövstabruk

1789

Glesbygd
Skärplinge/Lövstabruk

629

Örbyhus
Tobo
Hovgårdsberg,
Karby, Husby
Upplanda, Gyllby,
Persbylånga
Glesbygd
Örbyhus/Tobo

2045
578
220

Edvalla
Fagerviken, Edsätra
Vavd

72
114
50

345

Glesbygd Hållnäs

889

Söderfors
Mehedeby
Glesbygd
Söderfors/Mehedeby

1743
467
195

106

1386

Restförda
Totalt

24
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)
Tierp
Uppsala län
Riket

21
354
9851

Andel som bor utanför
tätort
34 %
20 %
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.
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67h/vecka

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-25

§ 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

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-11

§ 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

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (2)
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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2 (2)

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.
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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
Bevara/Gallra
Kommentar
processen
Arbetsordning för
Bevaras
kommunfullmäktige och beredningar
Lagar och förordningar med beröring Gallras vid inaktualitet
på politisk styrning, t.ex:
Kommunallag (2017:725)
Förvaltningslag (2017:900)
1974 års regeringsform (1974:152)
Reglementen
Bevaras
T.ex. reglemente över ersättningar till Tierps
kommuns förtroendevalda, reglemente för
Tierps kommuns revisorer, reglemente för
kommunstyrelsen.
Tierps kommuns vision, värdeord o.
Bevaras
dyl. samt ev. tillhörande dokument
Övriga styrande kommuninterna
Bevaras
Beslutande nivå tillser att diarieföring sker.
dokument rörande politisk styrning
och beslutsfattande samt
organisationen av detta
1.1.1 Behandla ärenden & frågor samt ta beslut i kommunfullmäktige
KF och beredningarnas ärende- och
Bevara/Gallra
Kommentar
beslutsdokumentation
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Registrering

Förvaring

Beslut KF

Diarieförs i
Evolution i
Nej

Diarieakt

2021-06-08

Bibliotek/
tjänsterum

2021-06-08

Diarieförs i
Evolution

Diarieakt

2021-06-08

Diarieförs i
Evolution
Diarieförs i
Evolution

Diarieakt

2021-06-08

Diarieakt

2021-06-08

Registrering

Förvaring

Beslut KF

Allmänhetens frågestund

Frågor, interpellationer och
motioner (förslag) till
kommunfullmäktige
Förslag och yrkanden till
kommunfullmäktige
Delgivningar

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.

Artvise och
Evolution

Artvise och
Evolution

2021-06-08

Diarieförs i
Evolution

Diarieakt

2021-06-08

Bevaras

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.
Med skriftligt svar då sådant ges.

-

Ingår i fullmäktiges protokoll.

-

-

2021-06-08

Se kommentar

Avser informationsmeddelanden (som inte
kräver beslut) i frågor rörande fullmäktiges
ansvarsområde. Delgivningar hanteras i
GoodReader. Delgivningsinformationen kan
föras till olika ärenden.

Se
kommentar

Se
kommentar

2021-06-08

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.
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Inkomna handlingar och
korrespondens till och från
förtroendevalda

Se kommentar

Avser t.ex. inbjudningar. Handlingar (post, epost 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.

Vid behov

Diarieakt
eller på
lämplig plats

2021-06-08

Evolution
Möteshanteringen
Nej

Evolution och 2021-06-08
G-mapp

Om bevaras görs en bedömning av registreringsbehovet, vid behov registreras dessa handlingar i
diariet i Evolution och läggs i diarieakt.
Kommunfullmäktiges
kallelser/föredragningslistor/
dagordningar
Kommunfullmäktiges
justeringsanslag

Bevaras

Kommunfullmäktiges
beslutsunderlag och övriga
handlingar till ärenden

Bevaras

Kommunfullmäktiges protokoll

Bevaras

Kommunfullmäktiges beslut med
beslutsunderlag i enskilt ärende

Bevaras

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.
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.
Protokoll bevaras samlat i kronologisk ordning
utan registrering.
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.
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Digitala
anslagstavlan

2021-06-08

Verksamhets- Diarieakt
system eller
eller hos
verksamhet
Evolution

2021-06-08

Nej

2021-06-08

Diarieförs
i Evolution

Närarkiv
Ledningsstöd
Diarieakt

2021-06-08

Protokollsanteckningar och särskilda
yttranden

Bevaras

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

Evolution

Reservationer

Bevaras

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

Evolution

Uppropslistor

Gallras vid inaktualitet

Nej

Webbsändningar från
kommunfullmäktiges möten

Bevaras

Dvs. listorna gallras vid inaktualitet efter att
protokollet justerats (uppgifterna förs in i
protokollet och bevaras där).
Webbsändningarna visas på hemsidan under en
begränsad tid.

Voteringslistor

Bevaras

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.
Förvaras tillsammans med protokoll

1.1.2 Behandla ärenden & frågor i kommunfullmäktiges beredningar
Beredningarnas dokumentation
Bevara/Gallra
Kommentar
Beredningarnas kallelser/
föredragningslistor/dagordningar

Bevaras

Avser fasta och tillfälliga beredningar.

Beredningarnas underlag och övriga
handlingar till ärenden som beslutas i
kommunfullmäktige
Beredningars mötesprotokoll

Bevaras

Avser fasta och tillfälliga beredningar.

Bevaras

Avser fasta och tillfälliga beredningar.
Protokoll bevaras samlat i kronologisk ordning
utan registrering.
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Evolution och 2021-06-08
protokollsbilaga
Evolution och 2021-06-08
protokollsbilaga
Ingår i
2021-06-08
protokoll

Nej

Quick
Channel,
filkatalog,
skiva

2021-06-08

Nej

Närarkiv
Ledningsstöd

2021-06-08

Registrering

Förvaring

Beslut KF

Evolution
Möteshanteringen
Diarieförs i
Evolution

Evolution och 2021-06-08
G-mapp
Diarieakt

2021-06-08

Nej

Närarkiv
Ledningsstöd

2021-06-08

Beredningarnas uppdrag och ev.
missivbrev

Bevaras

Avser fasta och tillfälliga beredningar.

Beredningarnas yttranden med
underlag

Bevaras

T.ex. uppdrag att utarbeta förslag till vision,
policy, eller annat styrdokument. Registreras och
förvaras tillsammans med ärende, förslag, eller
andra sammanhörande handlingar.
Avser fasta och tillfälliga beredningar.

Delgivningar

Se kommentar

Inkomna handlingar och
korrespondens till och från
förtroendevalda i beredningar

Se kommentar

Förs till ärende.
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.
Avser t.ex. inbjudningar. Handlingar (post, epost 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 registreringsbehovet, vid behov registreras dessa handlingar i
diariet i Evolution. Handlingarna förvaras på
lämplig plats.

202

Diarieförs i
Evolution

Diarieakt

2021-06-08

Diarieförs i
Evolution

Diarieakt

2021-06-08

Se
kommentar

Se
kommentar

2021-06-08

Vid behov

På lämplig
plats

2021-06-08

(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
Bevara/Gallra
Kommentar
administrativt stöd till beslutsfattare
Annonser/kungörelser om möten och Se kommentar
Annonsering/kungörelse inför fullmäktigemöten
sammanträden
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).

Avsägelser, entlediganden och
nytillsättningar

Dokumentation rörande information
och utbildning till förtroendevalda

Bevaras

Se 1.3.4

Annonsering/kungörelse publiceras även från
2018 på webben via kommunens hemsida, och
på kommunens digitala anslagstavla.
Avser ledamöter i kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, utskott och beredningar,
ledamöter i bolagsstyrelser mm.

Registrering

Förvaring

Beslut KF

Nej

Hos annonsansvarig

2021-06-08

Diarieförs i
Evolution

Diarieakt

2021-06-08

Se 1.3.4

2021-06-08

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.
Hanteras i enlighet med avdelning 1.3.4 i
Se 1.3.4
dokumenthanteringsplanen.
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Handlingar rörande avtackningar och
uppvaktningar

Se kommentar

Protokollsregister

Bevaras

Register över ledamöter

Bevaras

Avser t.ex. tackkort, tal, och fotografier.
Handlingar som bedöms vara av betydelse på
längre sikt bevaras, övriga handlingar gallras vid
inaktualitet.
Om register görs ska dessa läggas tillsammans
med protokollen vid arkivering.
Uppgifter om ledamöter (namn, kontaktuppgifter
mm. för personer med politiskt uppdrag).
Uppgift om entlediganden och nytillsättningar
som skett under perioden bevaras.

Vid behov

På lämplig
plats

Nej

Med
2021-06-08
protokoll
TromanWebb 2021-06-08

I system

2021-06-08

Registeruppgifter i TromanWebb kan dock
gallras löpande vid behov (t.ex. ändring av
namn, adress eller telefonnummer).
Register över ledamöter – för
arvodeshanteringen
Sammanträdestider (plan) över
politiska möten

Bevaras

I system

Bevaras

Avser separat årsvis sammanställning av
mötestider.

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.

1.1.6 Behandla övriga frågor rörande politisk styrning (vakant)
Övrig dokumentation rörande politisk Bevara/Gallra
Kommentar
styrning (vakant)

Diariet i
Evolution

Registrering
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Förtroendemannarutinen
Diarieakt

2021-06-08

-

2021-06-08

Förvaring

Beslut KF

2021-06-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-25

§ 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
Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-25

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

Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-05-11

§ 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
Ordförande sign

Justerare sign
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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

Ordförande sign

Justerare sign
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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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§ 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
Ordförande sign

Justerare sign
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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

Ordförande sign

Justerare sign
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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.

Ordförande sign

Justerare sign
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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

Ordförande sign

Justerare sign
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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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§ 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.
Ordförande sign

Justerare sign
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Beslutsunderlag




Beslut utskottet barn och ungdom § 147/2021
Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till



Kultur & fritid

Ordförande sign

Justerare sign
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2021-05-11

§ 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.

Ordförande sign

Justerare sign
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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

Ordförande sign

Justerare sign
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1 (2)
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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-25

§ 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 2022Ordförande sign

Justerare sign
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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 covid19 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.

Ordförande sign

Justerare sign
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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.

Ordförande sign

Justerare sign
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Utskottet arbete och omsorg
2021-05-10

§ 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.
Ordförande sign

Justerare sign
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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 202203-31 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 covid19 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.
Ordförande sign

Justerare sign
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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.

Ordförande sign

Justerare sign
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1 (3)
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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§ 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.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-25
Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2021-05-11

§ 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.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2021-05-11

Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (2)
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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-25

§ 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
2019-12-12
§ 150

Ordförande sign

Återrapportering

KS 2019/908
Pågående.
Grundskolans organisation.
Se över grundskolans
organisation och lokalutnyttjande i syfte att
organisationen följer lagen
och att våra lokaler nyttjas på
ett optimalt sätt, att inga
större förändringar i grundskolans organisation görs
förrän utredningen överlämnats till och hanterats i
kommunstyrelse och
fullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade § 98/2020 att tidpunkten
för överlämnande av förslag
Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-25

2021-03-03
§ 15

2021-04-07
§ 39

till beslut om grundskolans
organisation, flyttas fram till
fullmäktiges sammanträde i
september 2021.
KS 2020/939
Pågående
Att, enligt kommunens
finanspolicy, omsätta
befintliga lån samt ta upp
eventuellt nya lån för år 2021
inom en ram på 75 mnkr.
KS 2020/991
Pågående
Återkomma till
kommunfullmäktige med
förslag till ändrade
ägardirektiv avseende
avkastningskravet.

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 trafiksituationen 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 Kommunfullmäktiges presidium har fått i
uppdrag att utarbeta förslag
till nytt Reglemente för
Tierps kommuns revisorer.

Klar.
Beslut KF § 42/2021

Barnrättskonsekvenser

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

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-05-25
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till




Kommundirektör
Sekretariatet

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (3)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-05-21

KS 2021/538

Återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till
kommunstyrelsen
Förslag till 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
2019-12-12
§ 150

Återrapportering

KS 2019/908
Pågående.
Grundskolans organisation.
Se över grundskolans
organisation och lokalutnyttjande i syfte att
organisationen följer lagen
och att våra lokaler nyttjas på
ett optimalt sätt, att inga
större förändringar i grundskolans organisation görs
förrän utredningen överlämnats till och hanterats i
kommunstyrelse och
fullmäktige.
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2021-03-03
§ 15

2021-04-07
§ 39

Kommunfullmäktige beslutade § 98/2020 att tidpunkten
för överlämnande av förslag
till beslut om grundskolans
organisation, flyttas fram till
fullmäktiges sammanträde i
september 2021.
KS 2020/939
Pågående
Att, enligt kommunens
finanspolicy, omsätta
befintliga lån samt ta upp
eventuellt nya lån för år 2021
inom en ram på 75 mnkr.
KS 2020/991
Pågående
Återkomma till
kommunfullmäktige med
förslag till ändrade
ägardirektiv avseende
avkastningskravet.

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 trafiksituationen 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 Kommunfullmäktiges presidium har fått i
uppdrag att utarbeta förslag
till nytt Reglemente för
Tierps kommuns revisorer.

Klar.
Beslut KF § 42/2021

Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
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3 (3)
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till




Kommundirektör
Sekretariatet

I tjänsten
Kristina Sennblad
Enhetschef
Lednignsstöd
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1 (1)
Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2021-05-05

KS 2021/26

Godkännande av entledigande och val av ny ersättare i
kommunstyrelsen
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Sarah Näslunds (L) begäran om entledigande från sitt
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen, samt
att till ny ersättare i kommunstyrelsen för perioden 9 juni 2021 till och med
31 december 2022 välja Sara Nordfors (L).
Sammanfattning av ärendet
Sarah Näslund (L) har den 3 maj 2021 inkommit med en begäran om
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag





Förslag till beslut
Begäran om entledigande
Nominering från gruppledare

Beslutet skickas till




Berörda ledamöter
Administrativ assistent Ledningsstöd
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1 (1)
Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2021-04-15

KS 2021/26

Godkännande av entledigande från uppdrag i
kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Anette Petterssons (S) begäran om entledigande från sitt uppdrag
som ersättare i kommunfullmäktige,
att godkänna Sarah Näslunds (L) begäran om entledigande från sitt uppdrag
som ersättare kommunfullmäktige, samt
att godkänna Anna-Karin Bomans (C) begäran om entledigande från sitt
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
Sammanfattning av ärendet
Anette Pettersson (S) har den 15 april 2021 inkommit med en begäran om
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Sarah Näslund (L) har den 3 maj 2021 inkommit med en begäran om
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Anna-Karin Boman (C) har den 17 maj 2021 inkommit med en begäran om
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige måste godkänna avsägelserna och skicka beslutet till
Länsstyrelsen som sedan utser en nya ersättare.
Beslutsunderlag




Förslag till beslut
Begäran om entledigande

Beslutet skickas till



Länsstyrelsen Uppsala län
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1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2021-05-27

KS 2021/55

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

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

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




Handläggarens tjänsteutlåtande
Inkomna handlingar och upprättade protokoll sedan utskicket av
handlingar inför kommunfullmäktiges senast sammanträde

I tjänsten
Maria Wirström
Administrativ assistent
Ledningsstöd
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