
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-06-16

Tid och plats

Paragrafer

Utses att justera

Plats och tid för justering

16 juni 2020, kl. 18:00 – 19:30 i Kommunhuset, A-salen, Tierp 

36-57

Barbro Wiklund, Sven Lokander

Rådrummet, kommunhuset 22 juni kl. 08:00

Beslutande 
Ledamöter Sara Sjödal (C) §§ 36-45, 47, 48, 

51-57
Lotta Carlberg (C) §§ 36-45, 47-52,
55-57
Yaqub Ahmed (C) §§ 36-45, 47-57
Anna Ahlin (C), ordförande §§ 36-
45, 47-57
Lars–Göran Birkehorn–Karlsen (M)
§§ 36-45, 47-57
Åsa Sikberg (M) §§ 36-45, 47-53,
55-57
Sven Lokander (M) §§ 36-51, 53-57
Carola Fredén (M), 1:e vice
ordförande §§ §§ 36-45, 47-57
Ann–Kristin Ringefors (KD) §§ 36-
45, 47-57
Joachim Stormvall (MP) §§ 36-45,
47-57
Alfred Mujambere (L) §§ 36-45, 47-
57

Viktoria Söderling (S) §§ 36-45, 47, 
48, 51-53, 55-57
Bengt–Olov Eriksson (S), 2:e vice 
ordförande
Jonas Nyberg (S) § 36-45, 47-57
Barbro Wiklund (S) § 36-45, 47-57
Gunnar Jansson (S) § 36-45, 47-57
Christina Svensson (S) 
Lars–Olof Färnström (S) § 36-45, 47-
51, 53-57
Alexander Karlsson (V) § 36-45, 47-
57
Emmanuel Nzisabira (V)
Joakim Larsson (SD) §§ 36-45, 48-57
Jonhas Åker (SD) §§ 36-45, 48-57
Klas Jakobsson (SD) §§ 36-45, 47-57

Beslutande ersättare Filip Håkansson (C) Simon Brännström (SD)

Underskrifter

Sekreterare

Evelina Håkansson

Ordförande

Anna Ahlin (§§ 36-45, 47-57)         Bengt-Olov Eriksson (§ 46)

Justerande 

Barbro Wiklund      Sven Lokander
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Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän och övriga Randi Graungaard, kommundirektör
Evelina Håkansson, sekreterare 
Göran Carlsson, revisorernas ordförande

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2020-06-22 Anslaget tas ner: 2020-07-14

Protokollets förvaringsplats Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp
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Innehållsförteckning 

Paragraf Rubrik Dnr

Upprop

Val av två justerare samt 
tillkännagivande av tid och plats för 
justering av protokollet - Den 22 juni kl. 
08:00 i Rådrummet

§ 36 Godkännande av föredragningslistan 2020/31

§ 37 Redovisning av kommuninvånarnas 
postlåda

2020/85

§ 38 Anmälan av motioner 2020/194

§ 39 Revidering av reglemente för 
lönenämnden

2020/438

§ 40 Revidering av reglemente för IT-
nämnden

2020/436

§ 41 Ändring av reglemente för den 
gemensamma överförmyndarnämnden

2020/480

§ 42 Taxa för felparkeringsavgift 2020/322

§ 43 Taxa för grävtillstånd 2020/363

§ 44 Årsredovisning och verksamheternas 
verksamhetsberättelser 2019

2020/183

§ 45 Revisionsberättelse för år 2019 2020/506

§ 46 Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 
2019

2020/506

§ 47 Ansvarsfrihet för valnämnden 2019 2020/506

§ 48 Ansvarsfrihet för jävsnämnden 2019 2020/506

§ 49 Ansvarsfrihet för lönenämnden 2019 2020/506

§ 50 Ansvarsfrihet för IT-nämnden 2019 2020/506
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§ 51 Årsredovisning räddningsnämnden 2019 2020/271

§ 52 Ansvarsfrihet för räddningsnämnden 
2019

2020/271

§ 53 Ansvarsfrihet för 
överförmyndarnämnden 2019

2020/516

§ 54 Ansvarsfrihet för styrelsen i 
Samordningsförbundet Uppsala län

2020/337

§ 55 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för 
år 2019 för stiftelsen Tierps sockens 
magasinfond och Gustav Gilljams i 
Yvre donationsfond

2020/503

§ 56 Redovisning av inkomna beslut och 
skrivelser

2020/122

§ 57 Åtgärder omställningskostnader - 
Högbergsparken

2020/535
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§ 36
Dnr 2020/31   

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föredragningslistan med följande revideringar: 

följande ärenden stryks från föredragningslistan då inga interpellationer 
eller frågor har lämnats in;

 Anmälan av interpellationer
 Anmälan av frågor

följande ärenden stryks från föredragningslistan då inga svar på 
interpellationer eller frågor har lämnats in;

 Eventuella svar på interpellationer
 Eventuella svar på frågor
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§ 37
Dnr 2020/85   

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Förslag inkomna till den digitala postlådan på kommunens hemsida och
förslag om lämnats i Demokratiep-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 2020/502 – Postlådan – Kolonilotter i Söderfors
Finns det någon plan att skapa områden för kolonilotter i Söderfors för att 
kunna odla ekologiskt och närproducerat?

Svar: I dagsläget finns ingen plan för att anlägga kolonilotter i kommunen. 
Men om intresse finns så kan man bilda en förening som arrenderar mark av 
kommunen och finansieringen av anläggandet kan ske via avgifter av 
medlemmar, sponsring och bidrag. 

Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.
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§ 38
Dnr 2020/194   

Anmälan av motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna de inlämnade motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Följande motioner har lämnats in:

 Motion – Pris i ”Pekens anda”, Jonas Nyberg (S)
 Motion – Arbetsskor till personalen inom vård och omsorg, Viktoria 

Söderling (S)
 Motion – Ätbara parker, Alexander Karlsson (V)

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut
 Inlämnade motioner

Beslutet skickas till
 Kommunstyrelsen
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§ 39
Dnr 2020/438   

Revidering av reglemente för lönenämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att anta Reglemente för lönenämnden att gälla från och med den 1 juli 2020
under förutsättning att samtliga samverkande kommuners
kommunfullmäktige antar reglementet, samt

att nu gällande reglemente antaget i Tierps kommun KF § 117/2015, i
Knivsta kommun KF § 229/2019 och i Älvkarleby kommun KF § 171/2015
upphävs den 1 juli 2020.

Sammanfattning av ärendet
PwC har efter revison lämnat rekommendation till Lönenämnden att se över
styrdokument och rutinbeskrivningar för att säkerställa att hänvisningar till
lagstiftning är uppdaterade och korrekta.

En översyn av reglementet för gemensam Lönenämnd är gjord i samråd med
kommunjurist för att säkerställa att reglementet följer kommunallagen.
Vidare har reglementet uppdaterats så att strukturen är den samma i både
Lönenämndens och IT-nämndens reglemente.

Följande förändringar förslås:

Paragraf 6 delas upp i två paragrafer vilket innebär att ersättare till
ordförande blir paragraf 7.

Enligt kommunallagen är det kommunfullmäktige som utser annan ledamot
vid ordförandens längre frånvaro, varför paragraf 7 stycke 2 har ändrats.

Paragraf 12 är helt ny och säkerställer att alla ingående kommuners högsta
tjänsteperson medges rätten att delta i överläggningar men inte i besluten.

Paragraferna 16 och 17 är helt nya och saknades i det nuvarande
reglementet.

Tierps kommuns mall för reglementen har använts.
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Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsen § 106/2020
 Beslut lönenämnden § 8/2020
 Reglemente för lönenämnden

Beslutet skickas till
 Lönechef
 Älvkarleby kommun
 Knivsta kommun
 Lönenämnden 
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§ 40
Dnr 2020/436   

Revidering av reglemente för IT-nämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att anta Reglemente för IT-nämnden att gälla från och med den 1 juli 2020
under förutsättning att samtliga samverkande kommuners
kommunfullmäktige antar reglementet, samt

att nu gällande reglemente antaget i Tierps kommun KF § 85/2018, i Heby
kommun KF § 87/2018, i Knivsta kommun KF § 112/2018, i Älvkarleby
kommun KF § 56/2018 och i Östhammars kommun KF 77/2018 upphävs
den 1 juli 2020.

Sammanfattning av ärendet
IT-nämnden har mottagit PwC´s rapport angående Tierp kommuns
anpassningar till lagstiftningsförändringar som kommer av ny
förvaltningslag samt ny kommunallag.

IT-nämnden kommer framöver att, som del av Tierps kommun, ingå i de
kommande processerna för att fortlöpande uppdatera reglemente och
delegationsordning för IT-nämnden. Utbildning av personal sker inom
ramen för de processer som beslutas och anordnas av kommunstyrelsen.

Följande revideringar föreslås:

Ändring 1
Ursprunglig text:
§ 7 Ersättare för ordförande
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldsta ledamoten
ordförandes uppgifter.
Om ordförande på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att
fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandes samtliga uppgifter.
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Ändrat till:
§ 7 Ersättare för ordförande
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldsta ledamoten
ordförandes uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att
fullgöra uppdraget för en längre tid, ersätts ordförande enligt ovan tills
kommunfullmäktige utsett annan ledamot att vara ersättare för ordföranden.
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Ändring 2
Ny paragraf:
§ 8 Anmälan av förhinder
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller
del av sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat. På
grund av den nya paragrafen numreras paragraf 8-16 om till 9-17.

Ändring 3
Ursprunglig text:
16 § Revision
Nämnden ska granskas av revisorerna inom värdkommunen och rapporten
ska delges övriga kommuner.
Frågan om ansvarsfrihet för den gemensamma nämnden ska prövas av
fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna.
Det är bara fullmäktige i den samverkande kommunen som valt personen i
fråga som vid vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från
uppdraget.

Ändrat till:
§ 17 Revision
Nämnden ska granskas av var och en av samverkande kommunernas
revisorer. Rapporter ska delges övriga kommuner.
Frågan om ansvarsfrihet för den gemensamma nämnden ska prövas av
fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna.
Det är bara fullmäktige i den samverkande kommunen som valt personen i
fråga som vid vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från
uppdraget.

Tierps kommuns mall för reglementen har använts.

Beslutsmotivering 
IT-nämnden måste löpande följa lagstiftningsförändringar och etablera
dessa i styrningen av nämndes arbete. Ovanstående åtgärder säkrar att
processer etableras och följs.
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Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsen § 107/2020
 Beslut IT-nämnden § 7/2020
 Reglemente för IT-nämnden

Beslutet skickas till
 Förvaltningschef IT
 Heby kommun
 Knivsta kommun
 Älvkarleby kommun
 Östhammars kommun
 IT-nämnden
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§ 41
Dnr 2020/480   

Ändring av reglemente för den gemensamma 
överförmyndarnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att tillåta att ledamöter och ersättare i den gemensamma
överförmyndarnämnden får delta i nämndens sammanträden på distans, 

att göra tillägg till nämndens reglemente i enlighet med bilaga 1.

Sammanfattning av ärendet
Under föreliggande extraordinära förhållanden har frågan om deltagande på 
distans för ledamöter och ersättare i den gemensamma 
överförmyndanämnden, aktualiserats. Gällande kommunallag medger 
deltagande på distans. För att det ska vara möjligt för ledamöter och 
ersättare i den gemensamma överförmyndarnämnden att delta i nämndens 
sammanträden på distans, måste beslut om det fattas av kommunfullmäktige 
i de samverkande kommunerna. Därutöver måste reglementet för nämnden 
innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det får ske samt vad som i 
övrigt ska gälla för sådant deltagande. Det föreslås att respektive 
kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna beslutar att deltagande 
på distans ska tillåtas och att det görs ett tillägg om det i nämndens 
reglemente.

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsen § 108/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Missiv, revidering av reglemente för den gemensamma 

överförmyndarnämnden, protokollsutdrag samt Bilaga 1

Beslutet skickas till
 Överförmyndarnämnden Uppsala kommun
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§ 42
Dnr 2020/322   

Taxa för felparkeringsavgift 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att anta Taxa för felparkeringsavgift.

Sammanfattning av ärendet
Tierps kommun har en parkeringsavgift om 600 kronor enligt tidigare 
beslut, KS 2013/695, som verkat likvärdigt oavsett överträdelse. Planering 
och Myndighet ser ett behov av att reglera denna avgift till att följa 
överträdelsens allvarlighetsgrad i högre utsträckning. I dokumentet Taxa för 
felparkeringsavgift föreslås därför den högsta avgiften för de överträdelser 
som innebär någon form av trafikfara för övriga trafikanter eller 
utryckningsfordon. Vid överträdelse av mildare grad, exempelvis parkerat 
längre än tillåten tid på anvisad parkeringsplats, genererar en lägre avgift. 

Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser anses inte föreligga i direkt koppling till taxan, då de 
inte omfattas av den typ av trafikantgrupp som får framföra ett motordrivet 
fordon. Äldre barn som får framföra mopedbilar eller liknande fordon berörs 
i samma utsträckning som övriga fordonstrafikanter, men har en likvärdig 
skyldighet som övriga trafikanter att förhålla sig till rådande trafikregler. 

Dock kommer taxan att gynna samtliga oskyddade trafikanter, där barn och 
unga har stor representation i det offentliga rummet, genom att öka 
trafiksäkerheten för dem. Om motortrafiken följer de regleringar som finns, 
och regleringarna aktualiseras kontinuerligt så genererar det ett bättre 
samspel och därmed ökad trafiksäkerhet för samtliga parter.

Beslutsmotivering 
Syftet med taxan för felparkeringsavgift är att minska antalet felparkerade 
bilar som skapar risk för annan eller är hinder för tredje part och därmed 
bidra till ökad trafiksäkerhet.

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsen § 109/2020
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 69/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Taxa för felparkeringsavgift
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Beslutet skickas till
 Samhällsplanerare Infrastruktur och hållbarhet
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§ 43
Dnr 2020/363   

Taxa för grävtillstånd 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att anta Taxa för grävtillstånd, samt

att taxan ska gälla från och med 1 juli 2020. 

Sammanfattning av ärendet
För att gräva, schakta, sponta (stödmur) eller göra liknande ingrepp i 
kommunens mark krävs ett särskilt så kallat grävtillstånd från kommunen. 
Tierps kommun har en befintlig taxa för detta ändamål som gäller till och 
med 30 juni 2020.

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

Beslutsmotivering 
Innevarande taxa för grävtillståndstaxa motsvarar kostnader för hantering av 
grävtillstånd.

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsen § 110/2020
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 70/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Taxa för grävtillstånd

Beslutet skickas till
 Chef Tillväxt och samhällsbyggnad
 Bredbandssamordnare
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§ 44
Dnr 2020/183   

Årsredovisning och verksamheternas verksamhetsberättelser 
2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisningen för 2019.

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning och bokslut har upprättats för år 2019. 
Förvaltningsberättelsen är kommunstyrelsens översikt och analys av de 
olika verksamhetsområdena inklusive de kommunala bolagen, och lämnas 
till kommunfullmäktige för godkännande. Verksamhetsberättelserna ska 
kompletteras med utbildningsverksamheternas verksamhetsberättelser.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bifall
Sara Sjödal (C) och Joakim Lasson (SD) yrkar bifall till liggande förslag. 

Yttrande
Viktoria Söderling (S), Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) och Jonas 
Nyberg (S) yttrar sig. 

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsen § 65/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Årsredovisning 2019 Tierps kommun - Del 1
 Årsredovisning 2019 Tierps kommun - Del 2
 Årsredovisning 2019 AB Tierpsbyggen
 Årsredovisning 2019 Tierps kommunfastigheter AB

Beslutet skickas till
 Ekonomichef
 Chef kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 45
Dnr 2020/506   

Revisionsberättelse för år 2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga Revisionsberättelse för år 2019 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelse 
och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer i de kommunala 
bolagen. Revisionen har biträtts av sakkunniga från PwC, som genomfört 
granskningen. 

Styrelse, nämnder och fullmäktiges beredning ansvarar för att verksamheten 
bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns 
en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges 
uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen 
har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i 
bilagan "Revisorernas redogörelse för år 2019".

Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser saknas så barn och unga bedöms inte påverkas av 
beslutet. 
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Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Revisionsberättelse för år 2019
 Revisionens redogörelse för revisionsverksamheten 2019
 Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2019
 Revisionsrapport – Granskning av delårsrapport 2019
 Revisionsrapport – Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete
 Revisionsrapport – Granskning av kommunens anpassning till 

lagstiftningsändringar
 Revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsens 

ekonomistyrning
 Granskningsrapporter för år 2019 gällande bolagen
 Lekmannarevision av Tierps kommuns bolag 2019
 Årsredovisningar inklusive revisionsberättelser för bolagen 2019

Beslutet skickas till
 Ekonomienheten
 Kommundirektör
 Verksamhetschefer
 Kommunens revisorer
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§ 46
Dnr 2020/506   

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess ledamöter och 
ersättare för år 2019.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Barbro Wiklund (S), Gunnar Jansson (S), 
Jonas Nyberg (S), Viktoria Söderling (S), Anna Ahlin (C), Lotta Carlberg 
(C), Sara Sjödal (C), Yaqub Ahmed (C), Joakim Larsson (SD), Jonhas Åker 
(SD), Klas Jakobsson (SD), Carola Fredén (M), Lars-Göran Birkehorn 
Karlsen (M), Åsa Sikberg (M), Alexander Karlsson (V), Ann-Kristin 
Ringefors (KD), Joachim Stromvall (MP) och Alfred Mujambere (L) i 
handläggningen och beslutet i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap, 24 § ska fullmäktige vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen
avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.

Revisionen har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. 
Granskningen har inriktats mot att bedöma kommunstyrelsens och 
nämndernas ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 
Granskning har också genom de lekmannarevisorer som utsetts, skett av 
verksamheten i kommunens företag AB Tierpsbyggen, Tierps 
kommunfastigheter AB, TEMAB Fjärrvärme AB och Tierps Energi och 
Miljö AB. Granskningen har även omfattat den verksamhet som under året 
bedrivits av gemensam lönenämnd och gemensam IT-nämnd samt de 
gemensamma nämnderna överförmyndarnämnden i Uppsala och 
räddningsnämnden i Uppsala. Kommunrevisionen tillstyrker att 
kommunstyrelsen och dess ledamöter och ersättare beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019.

Enligt 5 kap, 48 §, andra punkten kommunallagen (2017:725),
får en ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta
i beslutet om ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv.
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Barnrättskonsekvenser
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 

Förslag till beslut på sammanträdet

Bifall
Sven Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Revisionsberättelse för år 2019
 Revisionens redogörelse för revisionsverksamheten 2019

Beslutet skickas till
 Kommunstyrelsen
 Revisorerna
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§ 47
Dnr 2020/506   

Ansvarsfrihet för valnämnden 2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja ansvarsfrihet för valnämnden och dess ledamöter och ersättare för 
år 2019.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Joakim Larsson (SD) och Jonhas Åker (SD) i 
handläggningen och beslutet i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap, 24 § ska fullmäktige vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen
avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.

Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av 2019 
års redovisning. Granskningen har utförts av PwC. Valnämnden har 
granskats i samband med granskning av årsredovisningen. 
Kommunrevisionen tillstyrker att valnämnden och dess ledamöter och 
ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Enligt 5 kap, 48 §, andra punkten kommunallagen (2017:725),
får en ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta
i beslutet om ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv.

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

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Revisionsberättelse för år 2019
 Revisionens redogörelse för revisionsverksamheten 2019

Beslutet skickas till
 Valnämnden
 Revisorerna
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§ 48
Dnr 2020/506   

Ansvarsfrihet för jävsnämnden 2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja ansvarsfrihet för jävsnämnden och dess ledamöter och ersättare 
för år 2019.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap, 24 § ska fullmäktige vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen
avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.

Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av 2019 
års redovisning. Granskningen har utförts av PwC. Jävsnämnden har 
granskats i samband med granskning av årsredovisningen. 
Kommunrevisionen tillstyrker att jävsnämnden och dess ledamöter och 
ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Enligt 5 kap, 48 §, andra punkten kommunallagen (2017:725),
får en ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta
i beslutet om ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv.

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

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Revisionsberättelse för år 2019
 Revisionens redogörelse för revisionsverksamheten 2019

Beslutet skickas till
 Jävsnämnden
 Revisorerna
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§ 49
Dnr 2020/506   

Ansvarsfrihet för lönenämnden 2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja ansvarsfrihet för lönenämnden och dess ledamöter och ersättare 
från Tierps kommun för år 2019.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Sara Sjödal (C) och Viktoria Söderling (S) i 
handläggningen och beslutet i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap, 24 § ska fullmäktige vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen
avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.

Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av 2019 
års redovisning. Granskningen har utförts av PwC. Lönenämnden har 
granskats i samband med granskning av årsredovisningen. 
Kommunrevisionen tillstyrker att lönenämnden och dess ledamöter och 
ersättare från Tierps kommun beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019.

Enligt 5 kap, 48 §, andra punkten kommunallagen (2017:725),
får en ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta
i beslutet om ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv.

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

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Revisionsberättelse för år 2019
 Revisionens redogörelse för revisionsverksamheten 2019

Beslutet skickas till
 Lönenämnden
 Revisorerna
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§ 50
Dnr 2020/506   

Ansvarsfrihet för IT-nämnden 2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja ansvarsfrihet för IT-nämnden och dess ledamöter och ersättare 
från Tierps kommun för år 2019.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Sara Sjödal (C) och Viktoria Söderling (S) i 
handläggningen och beslutet i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap, 24 § ska fullmäktige vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen
avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.

Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av 2019 
års redovisning. Granskningen har utförts av PwC. IT-nämnden har 
granskats i samband med granskning av årsredovisningen. 
Kommunrevisionen tillstyrker att IT-nämnden och dess ledamöter och 
ersättare från Tierps kommun beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019.

Enligt 5 kap, 48 §, andra punkten kommunallagen (2017:725),
får en ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta
i beslutet om ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv.

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

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Revisionsberättelse för år 2019
 Revisionens redogörelse för revisionsverksamheten 2019

Beslutet skickas till
 IT-nämnden
 Revisorerna
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§ 51
Dnr 2020/271   

Årsredovisning räddningsnämnden 2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att lägga Årsredovisning 2019 Räddningsnämnden Gemensam nämnd för 
Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen är den gemensamma räddningsnämndens avrapportering 
till kommunstyrelserna/kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och 
Östhammars kommuner. Det positiva resultatet är 0,9 procent av budgeten. 
Främsta orsaken till det positiva resultatet är att nämnden fått utökat 
kommunbidrag för ökning av deltidsorganisationen och för ökade 
lokalhyreskostnader för nya brandstationer. Under året har nämnden inte 
haft motsvarande kostnader på grund av att utökning av 
deltidsorganisationen  planeras till 2020 och att de ökade 
lokalhyreskostnaderna inte varit under hela 2019 på grund av inflyttningar 
under vår och sommar.

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

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut
 Protokollsutdrag från Räddningsnämnden sammanträde 20200212
 Årsredovisning 2019 Räddningsnämnden Gemensam nämnd för 

Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner

Beslutet skickas till
 Räddningsnämnden
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§ 52
Dnr 2020/271   

Ansvarsfrihet för räddningsnämnden 2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja ansvarsfrihet för Tierps kommuns ledamöter och ersättare i 
räddningsnämnden för år 2019.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Lars-Olof Färnström (S) och Sven Lokander (M) 
i handläggningen och beslutet i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap, 24 § ska fullmäktige vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen
avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.

Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av 2019 
års redovisning. Granskningen har utförts av PwC. Räddningsnämnden har 
granskats i samband med granskning av årsredovisningen. 
Kommunrevisionen tillstyrker att Tierps kommuns ledamöter och ersättare i 
räddningsnämnden beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Enligt 5 kap, 48 §, andra punkten kommunallagen (2017:725),
får en ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta
i beslutet om ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv.

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

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Revisionsberättelse för år 2019
 Revisionens redogörelse för revisionsverksamheten 2019
 Revisionsrapport avseende 2019- Uppsala kommun Granskning av 

bokslut för Räddningsnämnden 
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Beslutet skickas till
 Räddningsnämnden
 Revisorerna 
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§ 53
Dnr 2020/516   

Ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden 2019 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja ansvarsfrihet för Tierps kommuns ledamöter och ersättare i 
överförmyndarnämnden för år 2019.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Lotta Carlberg (C) i handläggningen och beslutet 
i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap, 24 § ska fullmäktige vid ett
sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen
avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska
motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.

Kommunrevisionen har överlämnat berättelse avseende granskning av 2019 
års redovisning. Granskningen har utförts av PwC. Överförmyndarnämnden 
har granskats i samband med granskning av årsredovisningen. 
Kommunrevisionen tillstyrker att Tierps kommuns ledamöter och ersättare i 
överförmyndarnämnden beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Enligt 5 kap, 48 §, andra punkten kommunallagen (2017:725),
får en ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta
i beslutet om ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv.

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

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Revisionsberättelse för år 2019
 Revisionens redogörelse för revisionsverksamheten 2019
 Uppsala kommun Granskning av bokslut för ÖFN 2019

Beslutet skickas till
 Överförmyndarnämnden
 Revisorerna
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§ 54
Dnr 2020/337   

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja ansvarsfrihet för Tierps kommuns ledamöter och ersättare i 
styrelsen för Samordningsförbundet Uppsala län.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Viktoria Söderling (S), Åsa Sikberg (M) och 
Lotta Carlberg (C) i handläggningen och beslutet i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och 
årsredovisning för 2019 och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet. Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning 
till om förbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

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

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Revisionsberättelse avseende 2019 Samordningsförbundet

Beslutet skickas till
 Samordningsförbundet Uppsala län
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§ 55
Dnr 2020/503   

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2019 för stiftelsen 
Tierps sockens magasinfond och Gustav Gilljams i Yvre 
donationsfond 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa resultat- och balansräkning för fonderna, samt

att bevilja styrelsens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2019.

Sammanfattning av ärendet
Tierp sockens magasinfond och Gustav Gilljam i Yvre donationsfonds 
revisorer har överlämnat revisions- och årsberättelse för år 2019. 

Revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs och att 
styrelsens ledamöter beviljasansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Revisionsberättelse för år 2019 för stiftelsen Tierps sockens 

magasinfond och Gustav Gilljams i Yvre donationsfond
 Årsberättelse för år 2019 för stiftelsen Tierps sockens magasinfond 

och Gustav Gilljams i Yvre donationsfond

Beslutet skickas till
 Stiftelsen Tierps sockens magasinfond och Gustav Gilljams i Yvre 

donationsfond
 Tierp sockens magasinfond och Gustav Gilljam i Yvre 

donationsfonds revisorer
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§ 56
Dnr 2020/122   

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser 

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. 

Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka 
handlingar som finns att tillgå.

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

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför 

kommunfullmäktiges senast sammanträde
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§ 57
Dnr 2020/535   

Åtgärder omställningskostnader - Högbergsparken 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar

att i förtid med omedelbar verkan säga upp kontraktet gällande 
Högbergsparken och återföra fastigheten till AB Tierpsbyggen från och med 
den 1 juli 2020, samt

att ett skadestånd på 21,29 mnkr utbetalas till AB Tierpsbyggen förutom den 
hyra på 2,2 mnkr som har betalats för första halvåret 2020.

Reservation
Sara Sjödal (C), Lotta Carlberg (C), Yaqub Ahmed (C), Anna Ahlin (C),
Lars–Göran Birkehorn–Karlsen (M), Åsa Sikberg (M), Sven Lokander (M),  
Carola Fredén (M), Ann–Kristin Ringefors (KD), Joachim Stormvall (MP) 
och Alfred Mujambere (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Tierps kommun hyr ett antal lokaler som inte behövs och därför inte nyttjas 
av den kommunala verksamheten. 

En av dessa är Högbergsparken som kostar kommunen 4,4 mkr per år.

Husen står tomma samtidigt som det är ett stort behov av bostäder.
Försök har gjorts att blockförhyra dessa till såväl privata intressenter som 
andra bostadsföretag såsom t.ex. ägare av studentbostäder.

ABTB har beräknat att en kompensation motsvarande 21 mkr eller 57 
månadshyror behövs för att möjliggöra uthyrning av lägenheterna i 
Högbergsparken.

Enligt kommunens beräkningar bör 15,4 mkr motsvarande 42 månadshyror 
räcka då ABTB har full rådighet över fastigheterna under uppsägningstiden.

Beslutsmotivering 
För att frigöra utrymme ekonomiskt till de verksamheter som behöver det så 
bör denna kostnad tas som en omställningskostnad. På så sätt kommer den 
inte belasta driften kommande år. Samtidig frigörs lägenheter som kan 
möjliggöra en inflyttning till kommunen.
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Barnrättskonsekvenser
Om inte Tierps kommun kommer tillrätta med dessa kostnader som inte 
tillför verksamheten något så kommer det i förlängningen att påverka 
möjligheten att ge adekvat ekonomisk tilldelning och i förlängningen 
besparingskrav på kärnverksamheterna. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Kostnaden för den förtida hyran ska räknas som en omställningskostnad och 
ska därför inte återbetalas och belastar inte heller årets utfall. Det samma 
gäller hyran på 2,2 mkr för första halvåret minus den hyresintäkt som har 
funnits för de elever på Högbergsskolan som har hyrt enstaka lägenheter 
där. Hyran för Högbergsparken har inte funnits med i budget 2020 då det 
förväntades bli uthyrd från november/december 2019.

Detta innebär att årets balanskravsresultat blir 17,6 miljoner kronor sämre. 
Men eftersom att detta är en omställningskostnad så behöver det inte 
återställas enligt balanskravet under förutsättning att fullmäktige beslutar att 
detta är synnerliga skäl. Detta beslut innebär även att kommunens resultat 
kommer att påverkas negativt med totalt 17,6 miljoner kronor under 2020.

Kommunens likviditet påverkas men bedömningen är att det inte innebär 
behov av upplåning. Samtidigt påverkas ABTBs likviditet i positiv riktning 
med motsvarande belopp
 
Kostnaden för denna och andra omställningskostnader inom kommunen 
bokförs på ansvar 10101 (kommundirektör) och verksamhet 0260 
(Omställningsåtgärder omorganisation).

Förslag till beslut på sammanträdet

Yrkande
Sara Sjödal (C) yrkar i enlighet med reservation i kommunstyrelsen, 

att i förtid med omedelbar verkan säga upp kontraktet gällande 
Högbergsparken och återföra fastigheten till AB Tierpsbyggen från och med 
den 1 juli 2020,

att motsvarande 42 månadshyror utbetalas till AB Tierpsbyggen som en 
klumpsumma på 15,4 mkr förutom den hyran på 2,2 mkr som har betalats 
för första halvåret 2020, samt

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att när hyres- och räntenivåer m.m. är 
klart avseende lägenheterna på Högbergsparken vid behov återkomma med 
förslag till utbetalning av hyra under ytterligare uppsägningstid samt att 
detta i så fall betraktas som en omställningskostnad för Högbergsparken.
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Bifall
Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), Alexander Karlsson (V) och 
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Åsa Sikberg (M) yrkar bifall till Sara Sjödals (C) yrkande. 

Avslag
Sara Sjödal (C) yrkar avslag till Viktoria Söderlings (S) förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden förslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 

Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Sara Sjödals (C) 
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag. 

Sara Sjödal (C) begär omröstning. 

Beslutsgång omröstning
Följande omröstningsproposition godkänns:

 Den som vill bifalla liggande förslag rösta ja
 Den som vill bifalla Sara Sjödals (C) yrkande röstar nej

Resultat:
Ja – 13 röster
Nej – 12 röster

Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar enligt liggande 
förslag. (Omröstningsprotokoll/bilaga/).

Beslutsunderlag 
 Beslut kommunstyrelsen § 120/2020
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Blankett för omställningskostnad Högbergsparken

Beslutet skickas till 
 Ekonomichef
 Kommundirektör
 AB Tierpsbyggen och Tierps Kommunfastigheter AB
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