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Tid och plats  1 mars 2022, kl.18:00 - 19:50, ajournering 19:12 - 19:23 i A-salen, 

kommunhuset/digitalt sammanträde, Tierp 

Paragrafer § 1 - § 18 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-03-07 Anslaget tas ner: 2022-03-29 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Emma Lokander, Barbro Wiklund 

Beslutande    
Ledamöter Sara Sjödal (C) 

Erik Kolm (C) 

Lotta Carlberg (C) 

Yaqub Ahmed (C) 

Anna Ahlin (C) ordförande 

Anna Ohlström (C) 

Lars Lindgren (C) 

Helén Jaktlund (C) 

Mats Wikander (C) 

Lars–Göran Birkehorn–Karlsen (M) 

Åsa Sikberg (M) 

Sven Lokander (M) 

Carola Fredén (M) 1:e vice ordf. 

Emma Lokander (M) 

Kenneth Karlsson (M) 

Ann–Kristin Ringefors (KD) 

Lars Svensk (KD) 

Oskar Jonsson (MP) 

Jenny Lundström (MP) 

Alfred Mujambere (L) 

 

Viktoria Söderling (S) 

Bengt–Olov Eriksson (S) 2:e vice ordf. 

Jonas Nyberg (S) 

Barbro Wiklund (S) 

Gunnar Jansson (S) 

Christina Svensson (S) 

Lars–Olof Färnström (S) 

Marie–Louise Rindå (S) 

Pontus Söderberg (S) 

Oskar Nilsson (S) 

Christina Holmström (S) 

Torgny Helgesson (S) 

Alexander Karlsson (V) 

Emmanuel Nzisabira (V) 

Joakim Larsson (SD) 

Bengt Lindström (SD) 

Klas Jakobsson (SD) 

Per Karlsson (SD) 

Rosa Ingeborg Malmberg (SD) 

Lars–Ola Sandström (SD) 

 

Beslutande ersättare Filip Håkansson (C) 

Roger Henningsson Brander (C) 

Jessica Tindre Falk (M) 

 

Börje Wennberg (S) 

Inger Andersson (S) 

Benny Larsson (S) 

Krister Andersson (V) 

Sofia Jakobsson (SD) 

Simon Brännström (SD) 
Underskrifter 

 Sekreterare 
 
    Evelina Håkansson 

 
 
 Ordförande 
 
    Anna Ahlin 

 
 
 Justerande 
 
    Emma Lokander                                     Barbro Wiklund 
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Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Leif Lindgren (C) 

Regina Birkehorn (M) 

Ann-Cathrin Larsson (L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Andersson (S) 

Eva Berglund (V) 

Bengt Asplund (SD) 

 

 

Tjänstemän och övriga Evelina Håkansson, sekreterare  

Helena Carlsson, kommundirektör 

Patrik Norberg, teknikansvarig 

Kristin Mosand Haakonsen, kameraansvarig webbsändning 

Maria Ekstrand, support 

Göran Karlsson, ordförande revisionen 

Karl-Gunnar Marklund, revisor 

Peter Staland, revisor 
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Innehållsförteckning  
 

Paragraf Rubrik Dnr  
 

 Upprop   

 

 Val av två justerare samt 

tillkännagivande av tid och plats för 

justering av protokollet - Den 7 mars kl. 

16:00 i Arkivet, kommunhuset 

  

 

§ 1 Allmänhetens frågestund KS/2022:30  

 

§ 2 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:154  

 

§ 3 Aktuellt från revisionen KS/2022:156  

 

§ 4 Anmälan av motioner KS/2022:157, 

KS/2022:195 

 

 

§ 5 Anmälan av frågor KS/2022:159, 

KS/2022:227 

 

 

§ 6 Svar på frågor KS/2022:159  

 

§ 7 Redovisning av ej besvarade motioner KS/2022:125  

 

§ 8 Riktlinje för ekonomisk styrning KS/2021:1005  

 

§ 9 Riktlinje för exploateringsredovisning KS/2021:1007  

 

§ 10 Riktlinje för investeringar KS/2021:1006  

 

§ 11 Reglemente för rådet för 

funktionshinderfrågor 

KS/2021:851  

 

§ 12 Reglemente för kommunalt 

pensionärsråd 

KS/2021:850  

 

§ 13 Revidering av Plan- och bygglovstaxa 

inklusive kart- och mättaxa 2022 

KS/2021:827  

 

§ 14 Humlepriset - ett pris i Pekens anda KS/2022:49  
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§ 15 Fortsatta åtgärder för att mildra 

effekterna för det lokala näringslivet 

med anledning av coronaviruset 

KS/2022:167  

 

§ 16 Val av ersättare till 

krisledningsnämnden 

KS/2022:114  

 

§ 17 Godkännande av entledigande och val 

av ny ledamot i jävsnämnden 

KS/2022:114  

 

§ 18 Redovisning av inkomna beslut och 

skrivelser 

KS/2022:73  
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§ 1 
Dnr KS/2022:30  

 

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. 

 

Tre frågor ställdes och besvarades under sammanträdet. Frågorna berörde 

förbättringar av kollektivtrafiken, konstfrusen is i Söderfors samt 

kollektivtrafik och kompletteringstrafik. 

  

http://www.tierp.se/
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§ 2 
Dnr KS/2022:154  

 

Godkännande av föredragningslistan 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att godkänna föredragningslistan med följande revidering:  

 

- att ärende 8 och 9 stryks från föredragningslistan då inga 

interpellationer har lämnats in 

- att ärende 5 Redovisning av kommuninvånarnas postlåda styrks från 

föredragningslistan då inga frågor och svar inkommit.  
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§ 3 
Dnr KS/2022:156  

 

Aktuellt från revisionen 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga aktuell information från revisionen till handlingarna. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Revisorernas ordförande, Göran Karlsson, redogör för aktuell information 

från revisionen. Följande punkter tas upp: 

- Revisionens planering våren 2022  

- Pågående granskningsarbete 

 Bokslut 2021 

 Fördjupad granskning av AB Tierpsbyggen 

- Genomförda granskningar 

 Ekonomistyrning och resursutnyttjande avseende placeringar 

av barn och unga 

 Kompetensförsörjningen i kommunen 

 Kommunens långsiktiga finansiella planering 

- Kommande granskningar 

 Kommunens förebyggande arbete avseende etik, korruption 

och oegentligheter 

 Intern kontroll av lönehanteringsprocessen 

 

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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§ 4 
Dnr KS/2022:157, KS/2022:195  

 

Anmälan av motioner 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlämna den inlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande motion har lämnats in: 

 

- Redovisa kommunens koldioxidbudget, Alexander Karlsson (V), dnr 

KS/2022:195 

 

Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 

 Inlämnad motion 

 

Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen  
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§ 5 
Dnr KS/2022:159, KS/2022:227  

 

Anmälan av frågor 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att den inlämnade frågan får ställas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande fråga har lämnats in: 

 

- Fråga om feriearbete sommaren 2022, Jonas Nyberg (S), dnr KS/2022:227 

 

Beslutsunderlag 

 Inlämnad fråga 
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§ 6 
Dnr KS/2022:159  

 

Svar på frågor 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att frågedebatten anses avslutad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande frågor har lämnats in och besvarats: 

 

- Fråga om feriearbete sommaren 2022, Jonas Nyberg (S), dnr KS/2022:227 

 

Yttrande 

Sara Sjödal (C) och Jonas Nyberg (S) yttrar sig.  

 

Beslutsunderlag 

 Inlämnad fråga 
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§ 7 
Dnr KS/2022:125  

 

Redovisning av ej besvarade motioner 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
  

att godkänna redovisningen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två  

gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.  

Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges sammanträden i februari  

och september.  

 

Följande motioner är obesvarade den 8 februari 2022: 
 

 Distansarbete i framtiden, Alexander Karlsson (V) 2020-11-03 

 Ansök om medlemskap i Klimatkommunerna, Alexander Karlsson  

(V) 2020-12-15 

 Krav gällande utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom 

vård och omsorg, Jonhas Åker (SD) 2021-04-07 

 Inga fler räknade minuter!, Viktoria Söderling (S) 2021-04-07 

 Arbetskläder till idrottslärare, Christina Holmström (S) 2021-04-07 

 Ändring av avgift för Förhandsbesked, Jonhas Åker (SD) 2021-09-

21 

 Lokalbuss i Tierps köping, Viktoria Söderling (S) och Lars-Olof 

Färnström (S) 2021-12-14 

 Tierps Lugn! Krister Andersson (V) 2021-12-14 

 

Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet. 

 

Yttrande 

Alexander Karlsson (V) yttrar sig.  

 

Beslutsunderlag 

 Beslut kommunstyrelsen § 37/2022 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
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Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
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§ 8 
Dnr KS/2021:1005  

 

Riktlinje för ekonomisk styrning 

 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa reviderad riktlinje för ekonomisk styrning, samt  

 

att upphäva riktlinje för ekonomisk styrning fastställd 2019-12-19 (KS § 

111/2019). 

 
Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjen har genomgått en stor revidering då den nuvarande riktlinjen är 

baserad på styrningsmodellen balanserad styrning. Riktlinjen har också 

uppdaterats men rätt laghänvisningar med mera. De finansiella målen har 

uppdaterats utifrån kommunens nuvarande ekonomiska läge.  

 

I den nuvarande riktlinjen (KS § 111/2019) finns det infogade kommentarer 

om vilka ändringar som genomförts.  

 

Tony Borselius, redovisningschef, informerar muntligt om ärendet på 

kommunstyrelsens sammanträde den 15 februari 2022. Ledamöterna har 

möjlighet att ställa frågor. 

 
Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet. 

 
Mål och uppdrag 

Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål:  

 

16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 

rättssäkra. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

 

Bifall 

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

 Beslut kommunstyrelsen § 38/2022 

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 129/2021 

 Handläggarens tjänstutlåtande 

 Riktlinje för ekonomisk styrning 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
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§ 9 
Dnr KS/2021:1007  

 

Riktlinje för exploateringsredovisning 

 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa riktlinje för exploateringsredovisning. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Det har tidigare inte funnits någon riktlinje för exploateringsredovisning för 

Tierps kommun. Kommunens exploateringsverksamhet har dock ökat i 

omfattning vilket medfört att det nu finns behov för den här typen av 

riktlinje.  

 

Förslaget till beslut är att fastställa den framtagna riktlinjen för 

exploateringsredovisning. Rådande lagstiftning och RKR:s, Rådet för 

Kommunal Redovisning, rekommendationer har varit vägledande i 

framtagandet av riktlinjen.  

 
Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet. 

 
Mål och uppdrag 

Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål:  

 

16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 

rättssäkra. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

 

Bifall 

Sara Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 39/2022 

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 131/2021 

 Handläggarens tjänstutlåtande 

 Riktlinje för exploateringsredovisning 
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Beslutet skickas till  

 Ekonomienheten 
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§ 10 
Dnr KS/2021:1006  

 

Riktlinje för investeringar 

 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa reviderad riktlinje för investeringar, samt  

 

att upphäva gällande riktlinje för investeringar från 2015-12-15 (KS § 

37/2015). 

 

Reservation 

Joakim Larsson (SD), Bengt Lindström (SD), Klas Jakobsson (SD), Per 

Karlsson (SD), Rosa Ingeborg Malmberg (SD), Lars–Ola Sandström (SD), 

Sofia Jakobsson (SD) och Simon Brännström (SD) reserverar sig till förmån 

för eget yrkande.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjen för investeringar har funnits i sex år och är i behov av 

uppdatering. Förändringarna i riktlinjen har sin grund i den genomgående 

och grundläggande processkartläggningen och processutvecklingen som 

genomförts i kommunen under de senaste sex åren. Syftet med 

revideringarna har även vara att förtydliga riktlinjen så att den ska bli enkel 

att tillämpa i praktiken.  

 

I den nuvarande riktlinjen (KS § 37/2015) finns det infogade kommentarer 

om vilka ändringar som genomförts. 

 
Beslutsmotivering  

Syftet med revideringen är att anpassa riktlinjen till nuvarande processer 

och rekommendationer. 

 
Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet. 

 
Mål och uppdrag 

Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål:  

 

16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 

rättssäkra. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

 

Ändringsyrkade 

Joakim Larsson (SD) yrkar att hänvisningarna till 1%-målet för konst ersätts 

med en skrivning om 0,5%. 

 

Bifall 

Sara Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

 

Avslag 

Sara Sjödal (C) yrkar avslag till Joakim Larssons (SD) yrkande. 

 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 

kommunfullmäktige.  

 

Ordförande ställer proposition på avslag eller bifall till Joakim Larssons 

(SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet 

och besluta enligt liggande förslag. 

 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 40/2022 

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 130/2021 

 Handläggarens tjänstutlåtande 

 Riktlinje för investeringar 

 Riktlinje för investeringar (KS § 37/2015) 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
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§ 11 
Dnr KS/2021:851  

 

Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor 

 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Det kommunala rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för samråd och 

ömsesidig information mellan företrädare för kommunala 

funktionshinderorganisationer och kommunen. Reglementet för rådet för 

funktionshinderfrågor fastställdes i kommunfullmäktige ärende § 75/2013. 

Reglementet har under hösten 2021 genomgått en revidering. 

 

En workshop och genomgång av reglementet har hållits med rådet för 

funktionshinderfrågor under två av deras sammanträden under hösten 2021. 

Ändringar som gjorts innefattar i korthet följande:  

 Det inledande stycket har utvecklats, och visar nu kopplingen mellan 

det nationella målet för funktionshinderpolitiken och kommunens 

råd för funktionshinderfrågor.  

 Processen att nominera representanter till rådet har ändrats. Antalet 

ledamöter från funktionshinderorganisationerna fastställs nu inte på 

förhand. I stället får alla funktionshinderorganisationer verksamma i 

kommunen frågan om de vill nominera en ledamot och en ersättare. 

Samarbetsorganisationen Funktionsrätt Tierp ansvarar för detta. 

Kommunstyrelsen fastställer därefter antalet ledamöter baserat på 

inkomna nomineringar. Detta säkerställer att alla organisationer har 

möjligheten att vara representerade vilket är viktigt eftersom många 

olika perspektiv behöver synliggöras i frågor som rör personer med 

funktionsnedsättning.  

 Enligt det nya reglementet har ersättare endast närvarorätt då en 

ledamot har förhinder att delta vid sammanträdet.  

 Nomineringarna ska inkomma 1 november inför ny mandatperiod i 

stället för som tidigare 1 december. Detta för att passa med 

kommunstyrelsens sammanträden.  

 Ett tillägg har gjorts att jämställd representation ska eftersträvas.  

 Diverse språkliga förtydliganden och formaliaändringar har gjorts. 
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Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet. 
 
Mål och uppdrag 

Ett välfungerande råd för funktionshinderfrågor bidrar till att uppnå delmål 

16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling 

ska öka samt delmål 10.7 Verka för att alla människor, oavsett kön, 

funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk ställning, 

blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

 

Bifall 

Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag. 
 

Yttrande 

Ann-Cathrin Larsson (L) yttrar sig.  
 
Beslutsunderlag 

 Beslut kommunstyrelsen § 41/2022 

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 11/2021 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor 

 Protokollsutdrag Rådet för funktionshinderfrågor 2021-12-07, § 27  

Reglementet för Rådet för funktionshinderfrågor 

 

Beslutet skickas till  

 Ordförande för rådet för funktionshindradefrågor 

 Sekreterare för rådet för funktionshindradefrågor 

 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 

 Utredare/utvecklare  
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§ 12 
Dnr KS/2021:850  

 

Reglemente för kommunalt pensionärsråd 

 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa Reglemente för kommunalt pensionärsråd. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Det kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig 

information mellan företrädare för pensionärernas organisationer och 

kommunen. Reglementet för det kommunala pensionärsrådet fastställdes i 

kommunfullmäktige ärende § 128/2010. Reglementet har under hösten 2021 

genomgått en revidering. 

 

Reglementet har diskuterats under pensionärsrådets två sammanträden under 

hösten 2021. Ändringar som gjorts innefattar i korthet följande:  

 Ett inledande stycke har lagts till som ger en bakgrund till varför 

rådet finns.  

 Tidigare framgick av reglementet att antalet ledamöter fastställs av 

kommunstyrelsen baserat på antalet medlemmar i respektive 

pensionärsorganisation. Detta har ändrats så att antalet ledamöter 

och ersättare från varje pensionärsorganisation i förväg är fastställt i 

reglementet, vilket är i samklang med hur det fungerar i praktiken i 

dagsläget.  

 Nomineringarna ska inkomma 1 november inför ny mandatperiod i 

stället för som tidigare 1 december. Detta för att passa med 

kommunstyrelsens sammanträden.  

 Ett tillägg har gjorts att geografisk och jämställd representation ska 

eftersträvas.  

 Diverse språkliga förtydliganden och formaliaändringar har gjorts. 
 
Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet. 
 
Mål och uppdrag 

Ett välfungerande kommunalt pensionärsråd bidrar till att uppnå delmål 16.1 

Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling ska öka 

samt delmål 10.7 Verka för att alla människor, oavsett kön, 

funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk ställning, 

blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  

 

Bifall 

Åsa Sikberg (M) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag 

 Beslut kommunstyrelsen § 42/2022 

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 10/2022 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Reglemente för kommunalt pensionärsråd 

 Protokollsutdrag från kommunalt pensionärsråd 2021-12-06 - § 20 

Revidering av Pensionärsrådets reglemente 

 

Beslutet skickas till  

 Ordförande för pensionärsrådet  

 Sekreterare för pensionärsrådet  

 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 

 Utredare/utvecklare  
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§ 13 
Dnr KS/2021:827  

 

Revidering av Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och 
mättaxa 2022 

 
Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att anta Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, 2022, 

 

att taxan ska gälla från och med att beslutet vunnit laga kraft, samt 

  

att taxan ersätter nuvarande Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och 

mättaxa, 2022, beslutad av Kommunfullmäktige 2021-11-10 § 131. 

 
Sammanfattning av ärendet 

En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få 

täckning för sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras 

via avgifter. 

 

Beslut om Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa togs vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-14 (KS § 131/2021). Inför 

beslutet genomfördes en översyn enbart av de taxadelar som berör lov, 

anmälan och förhandsbesked. Översyn av de delar som berör kart- och 

mätverksamhet hade då inte arbetats in i det nya taxaförslaget. 

Det nu aktuella förslaget till taxa innebär justeringar enbart för de delar som 

berör kart- och mättjänster, dvs tabell B1, B2 och B4.  

För tabell A samt tidigare beslutad timtaxa (timavgift) föreslås inga 

ändringar. 

 

Förslag till ändring innebär att de fasta taxenivåerna för kart- och 

mättjänsterna, nybyggnadskarta och utstakning nu är bättre anpassade i 

förhållande till nuvarande timtaxa och ärendenas genomsnittliga tidsåtgång.  

En justering av intervallet för de olika taxenivåerna utifrån fastighetsarea 

och antal utstakade punkter har gjorts. För nybyggnadskartor har det även 

förtydligats att taxan beräknas utifrån den karterade tomtarealen.  

Ett namnbyte och förenkling av kategorin B.2 Primärkarta har gjorts. 

 

Kart- och mätavgift 

Det nya förslaget till kart- och mättaxa för nybyggnadskartor och utstakning 

har räknats fram utifrån uppskattad tidsåtgång för ett genomsnittsärende för 

varje kategori och kommunens nuvarande timtaxa för PBL-ärenden. Detta 

har gjorts med hjälp av SKR:s mall för Plan och bygglovstaxa. 
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Taxan har även förenklats och förtydligats. För nybyggnadskartor har 

intervallet för tomtstorlek för de olika prisnivåerna justerats. Den lägsta 

taxenivån gäller nu för tomter mellan 0-5000 kvm, här inom faller de flesta 

vanliga villatomter. Tidigare var intervallet 0-2000 kvm.  

 

För den högsta prisnivån, där det inte finns en övre gräns för fastighetsarean 

har timdebitering för mätarbete lagts till. Detta för att denna del av arbetet 

kommer att variera mest beroende på tomtstorlek.  

 

Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta har ändras från fasta taxenivåer 

till timdebitering eftersom dessa ärenden kan skilja sig mycket åt i 

tidsåtgång. Typ av karta och fastighetsarea är inte det som påverkar 

tidsåtgången mest. Den gällande taxan har dock fasta priser baserat på detta. 

För utstakning föreslås ett fast pris för utstakning av 1-4 punkter, vilket är 

det vanligaste antalet punkter som stakas ut i ett ärende, och sedan ett fast 

pristillägg per punkt utöver det (denna variant föreslås även i SKR:s mall). 

Namnet på tjänsten i taxan ändras från grovutstakning till enbart utstakning 

för att i framtiden även kunna täcka in finutstakningar.  

 

Kategorin B.2 Primärkarta har bytt namn till Baskarta för att bättre motsvara 

den produkt vi erbjuder. Efter ändringen finns nu kartprodukterna Baskarta, 

utdrag ur kartdatabas och Baskarta, fältkontrollerad i taxan.  

 

Anna Persson, t.f. chef Tillväxt och samhällsbyggnad, informerar muntligt 

om ärendet på kommunstyrelsens sammanträde den 15 februari 2022. 

Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor. 

 
Beslutsmotivering  

Det nya förslaget till plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, har 

justerats gällande Kart och mättaxa. Detta för att det är oklart vad de fasta 

taxenivåerna för nybyggnadskartor och utstakning i nuläget bygger på. 

Nivån på taxan i förhållande till nuvarande timtaxa och den nedlagda tiden i 

ärendena motsvarar varandra dåligt. De nuvarande taxenivåerna är därmed 

även svåra att förklara och motivera. 

 

Övriga ändringar enligt förslaget gäller beskrivningar av olika tjänster bidrar 

till att göra taxan tydligare och lättare att förstå.  
 

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 11 kap. 5 § 

kommunallagen (2017-725). Enligt självkostnadsprincipen får kommuner 

inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster de 

tillhandhåller, 11 kap 6 § KL. Även 12 kap 8-10 §§ plan- och bygglagen 

(2010:900) ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter. 
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Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet. 

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  

Taxorna ska stämma överens med de tjänster kommunen tillhandhåller inom 

området och täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom 

rubricerade områden. 

 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 43/2022 

 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 151/2021 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, 2022 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Planering och Myndighet 

 Chef Förvaltning och Genomförande 

 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
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§ 14 
Dnr KS/2022:49  

 

Humlepriset - ett pris i Pekens anda 

 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att inrätta Humlepriset – ett pris i Pekens anda och att anta Riktlinje för 

Humlepriset - ett pris i Pekens anda. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Jonas Nyberg (S) föreslog i en motion den 25 maj 2020 att Tierps kommun 

skulle inrätta ett nytt pris i Pekens, Per-Erik Karlssons, anda. Den 28 juni 

2021 beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen samt att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ramverk för priset. Kultur och Fritid 

har tagit fram ett förslag till riktlinjer för priset som finns bifogade i ärendet.  

 

Juryn som bereder ärendet ska bestå av ordförande och vice ordförande från 

föreningsrådet samt två tjänstepersoner från Kultur och Fritid. Emma 

Lokander (M) och Jonas Nyberg (S) har valts att ingå i juryn fram till dess 

att ordförande och vice ordförande i föreningsrådet har utsetts.  

 
Barnrättskonsekvenser 

Priset syftar till att uppmärksamma personer som haft ett omfattande och 

långvarigt engagemang i Tierps föreningsliv och samhälle. Ett rikt 

föreningsliv och aktivt civilsamhälle är väsentligt för att skapa mötesplatser 

för såväl barn som vuxna. I artikel 15 i FN:s barnkonvention står det att barn 

har rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster. 
 
Mål och uppdrag 

Beslutet bidrar till att uppfylla delmål 6.4.a Ökat deltagande i det lokala 

föreningslivet ska stödjas då brobyggandet mellan människor via den ideella 

sektorn är nyckeln till att möta de utmaningar som pågående 

värderingsförändringar ger upphov till. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

År 2022 kommer kostnaden för priset att hanteras inom ramen för Kultur 

och Fritid då pandemin inneburit inställd verksamhet. År 2023 och framåt 

kommer kostnaden för priset ingå i ordinarie budgetberedning.  
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Förslag till beslut på sammanträdet  

 

Bifall 

Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till liggande förslag. 
 

Yttrande 

Joakim Larsson (SD) yttrar sig.  
 
Beslutsunderlag 

 Beslut kommunstyrelsen § 44/2022 

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 13/2022 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Riktlinjer till Humlepriset – ett  pris i Pekens anda 

 Nomineringar från gruppledare 

 

Beslutet skickas till  

 Verksamhetschef Kultur och Fritid  
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§ 15 
Dnr KS/2022:167  

 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att korta betaltiden till leverantörer för att bidra till att stärka företagens 

likviditet, 

 

att förlänga tidsfristen för att betala utställda fakturor från kommunen till 

31 december, 

 

att vara generös med att bevilja ytterligare anstånd med betalning av 

utställda fakturor vid behov, 

 

att underlätta för butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet 

på gator och torg, 

 

att inte ta ut någon markupplåtelseavgift för restaurangers uteserveringar,  

 

att reducera tillsynsavgiften för serveringstillstånd till 0 kr,  

 

att uppmana de kommunala bolagen att agera enligt ovanstående i den mån 

de berörs och fatta likalydande beslut, 

 

att kostnaderna för detta (163 tkr) belastar de generella KS-medel som 

avsatts i budget under kommundirektören till Medborgarservice, 

 

samt att åtgärderna ska gälla för perioden 1 januari – 31 december 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

2020 och 2021 har kommunstyrelsen beslutat om olika åtgärder för att 

mildra de negativa effekterna för det lokala näringslivet med anledning av 

pandemin.  

 

Delar av näringslivet har vittnat om stora konsekvenser för verksamheten 

mot bakgrund av pandemin. Restriktionerna har tagits bort likväl förväntas 

konsekvenserna av pandemin påverka näringarna under en lång tid 

framöver, så kallad postcovid. 
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För att ge de drabbade bästa möjliga förutsättningar att komma tillbaka efter 

två år av Pandemi behöver ett antal områden fortsätta att gälla även efter 

pandemin. 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. Restriktionerna har tagits bort men konsekvenserna av 

pandemin har en fortsatt stor negativ påverkan för det lokala näringslivet. 

Lättnader är av största vikt för att fortsätta stötta företagen i Tierps 

kommun. 

 

Barnrättskonsekvenser 

Direkta barnkonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet annat än indirekt. 

 

Mål och uppdrag 

Beslutet bidrar till arbetet med delmål 8.4 Verka för att bibehålla och öka 

antalet företag och stärka positiva attityder till entreprenörskap och 

företagande. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ingen markupplåtelseavgift för uteserveringar: ca 3 500 kr  

Ingen tillsynsavgift för serveringstillstånd: ca 163 000 kr 

 

Kostnaderna föreslås att tas 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.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

 

Bifall 

Sara Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

 

Beslutsunderlag 

 Beslut kommunstyrelsen § 45/2022 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
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Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 

 Ekonomichef 

 Kommundirektör 

 Verksamhetschef Medborgarservice 
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§ 16 
Dnr KS/2022:114  

 

Val av ersättare till krisledningsnämnden 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att till ersättare i krisledningsnämnden under perioden 8 mars 2022 till och 

med 31 december 2022 välja: 

 

Lotta Carlsberg (C) 

Alfred Mujambere (L) 

Linda Friberg (S) 

Torgny Helgesson (S). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 9 § i krisledningsnämndens reglemente består krisledningsnämnden 

av fem ledamöter och fyra ersättare varav en ledamot väljs att vara 

krisledningsnämndens ordförande och en ledamot väljs att vara vice 

ordförande. Ledamöter, ordföranden och ersättare i krisledningsnämnden 

ska ha motsvarande befattning i kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 

Vid valet till krisledningsnämnden 2018 (kf § 156) valdes endast ledamöter, 

ordförande och vice ordförande.  

 

Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 

 

Beslutet skickas till 

 Berörda ledamöter 

 Lönecentrum 

 Administrativ assistent Ledningsstöd 

 Säkerhetssamordnare 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

2022-03-01 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

    

32 

 

 

 

 

§ 17 
Dnr KS/2022:114  

 

Godkännande av entledigande och val av ny ledamot i 
jävsnämnden 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna Henrik Sundins begäran om entledigande från sitt uppdrag 

som ledamot i jävsnämnden, samt 

 

att till ny ledamot i jävsnämnden under perioden 8 mars 2022 till och med 

den 31 december 2022 välja Karo Hovhannisian (M).  

 

Sammanfattning av ärendet 

Henrik Sundin har den 9 februari 2022 inkommit med en begäran om 

entledigande från sitt uppdrag i jävsnämnden.  

 

Yttrande 

Emma Lokander (M) yttrar sig.  

 

Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 

 Inkommen begäran om entledigande 

 Nominering från gruppledare 

 

Beslutet skickas till 

 Berörda ledamöter 

 Lönecentrum 

 Administrativ assistent Ledningsstöd 
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§ 18 
Dnr KS/2022:73  

 

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna informationen. 

 

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. 

 

 

 

 


