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§ 15 
Dnr KS/2022:71  

 

Godkännande av föredragningslistan 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  

 

att godkänna föredragningslistan.  
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§ 16 
Dnr KS/2022:33  

 

Information om vidtagna åtgärder för en budget i balans 2022 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

 

att godkänna informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Per Angemo, utbildningschef, Mikael Sjöberg, verksamhetschef Individ- och 

Familjeomsorg och Ulrica Stjerngren, verksamhetschef Vård och Omsorg 

redovisar utifrån utfallet 2021 för åtgärder man tagit för en budget i balans 

2022.  

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
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§ 18 
Dnr KS/2022:56, KS/2022:204  

 

(KS) Plan för närvårdsamverkan mellan Tierps kommuns och 
Region Uppsalas ansvarsområden inom området Hälsa Stöd 
Vård och Omsorg 2022 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att godkänna informationen om den av Tjänsteledning och Samråd HSVO 

Tierp fastställda Verksamhetsplanen Närvårdssamverkan Tierp 2022, samt 

 

att godkänna informationen om den av Tjänsteledning och Samråd HSVO 

Tierp fastställda Verksamhetsberättelsen Närvårdssamverkan Tierp 2021.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län som 

Kommunfullmäktige ställde sig bakom 2020-12-15, KS 2020/872, så 

åligger det lokal HSVO (Hälsa Stöd Vård och Omsorg) Tierp att ta fram en 

årlig verksamhetsplan för lokal närvårdssamverkan. 

Närvårdsstrateg har tagit fram verksamhetsplanen som remitterats i lokal 

HSVO organisation och som ska uppdateras med aktiviteter utifrån en 

planerad workshop tillsammans med Älvkarleby kommun under våren 

2022. Därefter finns  möjlighet att revidera verksamhetsplanen som ska 

gälla från andra halvåret 2022 samt 2023. Tjänsteledning HSVO Tierp 

ställde sig bakom verksamhetsplanen 2021-11-25 och den fastställdes av 

Samråd  HSVO Tierp 2021-12-08. 

 

Utifrån ovan nämnda  Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län så 

åligger det lokal HSVO Tierp att ta fram en årlig verksamhetsberättelse för 

lokal närvårdssamverkan. Närvårdsstrateg har tagit fram 

verksamhetsberättelsen för 2021 som remitterats i lokal HSVO organisation. 

Tjänsteledning HSVO Tierp ställde sig bakom bedömningarna 

verksamhetsberättelsen, KS/2022:204, 2021-02-01 och den fastställdes av 

Tjänsteledning HSVO Tierp 2021-02-21. 

 

Beslutsunderlag 

  Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Tierp 2022 

 Verksamhetsberättelse Närvårdssamverkan Tierp 2021 
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§ 21 
Dnr KS/2021:1026  

 

(KS) Svar på revisionsrapport - Granskning av Långsiktig 
finansiell planering 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

 

att anta svaret på revisionsrapporten avseende granskning av långsiktig 

finansiell planering och skicka det till kommunrevisionen. 
 

Sammanfattning av ärendet 

KPMG har på uppdrag av Tierps kommuns förtroendevalda revisorer 

granskat den långsiktig finansiell planeringen i kommunen. 

 

Syftet med granskningen har varit att granska kommunens långsiktiga 

finansiering. 

 

Vid KPMG:s granskning gjordes följande bedömning och rekommendation. 

 Undersöka möjligheten att ta fram prognoser avseende 

resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys på längre sikt 

än vad som för närvarande är fallet, d v s få till ett ytterligare längre 

perspektiv i den finansiella planeringen. Dessa prognoser bör sträcka 

sig över en fem- till tioårsperiod och kontinuerligt uppdateras för att 

få en kontinuitet i den finansiella planeringen. I nuläget är det ett 

treårsperspektiv som gäller utifrån kommunens Plan för ekonomi 

och verksamhet. 

 Fastställa målvärden för de verksamhetsmässiga målen med bäring 

på god ekonomisk hushållning.  

 Fortsätta arbetet med att fastställa en ny resursfördelningsmodell 

som ska utgöra grund för fördelning av anslag. 

 Eftersträva att ta fram befolkningsprognoser som är uppdelade per 

geografiskt område. 

 Fortsätta arbetet med att ta fram en ny bostadsförsörjningsplan.  

 Tillse att ett komplett årshjul avseende ekonomi och verksamhet 

läggs in i systemet Stratsys.  

 Fastställa ändamålsenliga lokalförsörjningsplaner politiskt.  

 Tillskapa en lokalförsörjningsgrupp i kommunen. 

 För att framöver utveckla den långsiktiga finansiella planeringen, 

utmana sig själva för att hitta ”rätt” nivå, d v s hur mycket 

kommunen kan växa och vilka begränsningar som finns. Inom 
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ramen för detta bör kommunen också beakta hur den ska agera vid 

olika typer av scenarier som kan tänkas uppstå.  

 Fortsätta att följa demografiska förändringar och hur detta bl a 

påverkar skol-och omsorgsbehov. 

 Utveckla arbetet och analysen vad gäller statistik och nyckeltal samt 

även arbetet och analysen vad gäller jämförelser/benchmarking med 

andra kommuner 

 

Tierps kommun svarar nu på granskningen. 

 

Beslutsmotivering 

I bifogat dokument Svar på revisionsrapport - Granskning av långsiktig 

finansiell planering finns kommunens svar med redan vidtagna och 

planerade åtgärder avseende de påpekanden som revisorerna hade i sin 

granskning. 

 

Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte anses påverkas direkt 

av beslutet att anse granskningen besvarad. Indirekt påverkas barn och unga 

av att kommunen har en god och ändamålsenlig plan för långsiktig 

finansiering för att kunna möta kommande behov.  

 

Mål och uppdrag 

Beslutet bidrar till en god långsiktig finansiell planering. På sikt berör detta 

många delmål men främst;  

 

Beslutet bidrar till arbetet med delmål 11.6 Ett gott utbud av offentlig och 

kommersiell service med hög kvalité och tillgänglighet i hela kommunen  

och delmål 16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar.  

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  

 Svar på revisionsrapport - Granskning av långsiktig finansiell 

planering 

 Revisionens utlåtande - Revisorernas utlåtande - Granskning av 

långsiktig finansiell planering 

 Revisionsrapport - Granskning av Långsiktig finansiell planering 

 

Beslutet skickas till 

 Revisionen 

 Ekonomichef 
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§ 22 
Dnr KS/2022:197  

 

 (KS) Slutrapporter - Investerings- och exploateringsprojekt 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

 

att godkänna bifogade slutrapporter och slutredovisningar.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnad har lämnat in slutrapporter/slutredovisningar för följande 

investeringar/exploateringar.  

 

Benämning   Investeringsutgift Budget 

Åtgärder pga Dp 364 2 067 407,62 1 500 000 

Lekplatser 2021 2 167 513,84 3 000 000  

Beläggningsprogram 2021  2 206 694,55 3 000 000 

Vendelbadet  2 384 297,00 1 500 000 

Gammelgården/Järnbruksparken 4 081 177,00 3 500 000 

Infarter Siggbo  4 011 586,00 (del av 

trädgårdsstaden) 

 

Barnrättskonsekvenser 

Beslutet att godkänna bifogade slutrapporter och slutredovisningar har inga  

barnrättskonsekvenser. Några av projekten har specifikt bidragit till positiva 

effekter för barn och unga.  

 

Beslutsunderlag 

- Handläggarens tjänsteutlåtande  

- Slutredovisning Åtgärder pga DP 364 

- Slutredovisning Lekplatser 2021 

- Slutredovisning Beläggningsprogram 2021 

- Slutredovisning Vendelbadet 

- Slutredovisning Gammelgården/Järnbruksparken 

- Slutredovisning Infarter Siggbo  

 

Beslutet skickas till  

- Chef Samhällsbyggnad  

- Chef Förvaltning och genomförande  

- Ekonomienheten  
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§ 23 
Dnr KS/2022:200  

 

(KS) Flytt av funktionen MAS (medicinskt ansvarig 
sjuksköterska) till Vård och omsorg, samt ombudgetering av 
medel för tjänsten 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

 

att funktionen MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) flyttas från 

Gemensam service till Vård och omsorg, samt 

 

att i driftsbudgeten överföra 841 385 kr från Kvalitet och strategisk 

utveckling ansvar 11701, verksamhet 0330 till Vård och omsorg ansvar 

7792, verksamhet 7021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsten som MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) ligger på 

Gemensam service, sedan 2016 har MAS tillhört enheten Kvalitet och 

strategisk utveckling. I diskussioner mellan Verksamhetschef Vård och 

omsorg, enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling, Kommundirektör och 

MAS har framkommit att samtliga parter önskar en förändring som innebär 

att MAS-tjänsten flyttas över till Vård och omsorg. 

 

Huvudargumentet för nuvarande placering har varit att säkerställa MASens 

möjlighet att utöva sitt ansvar utan risk för påtryckningar. I samband med 

LOU –upphandlingen av ett vård- och omsorgboende påbörjades processen 

att se över Vård och omsorgs ledningsorganisation för att anpassa 

organisationen till de nya förutsättningarna. Översynen innebär också ett 

möjliggörande av flytt av MAS-tjänst. 

 

Ärendet behandlades i CSG 2021-12-08. 

 

Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Medel kopplade till tjänsten totalt 841 385 kr (lönekostnad, IT-kostnad och 

fortbildning) flyttas från enheten Kvalitet och strategisk utveckling till Vård 

och omsorg. Lokalkostnad står redan Vård och omsorg för. 
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Ombudgeteringen görs inom beslutad budget för kommunens nettokostnad, 

dvs det är ingen utökning av budgeterad nettokostnad. 

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Beslut CSG 

 Riskbedömning och handlingsplan 

 

Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 

 Verksamhetschef Vård och omsorg 

 Verksamhetschef Gemensam service 
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§ 24 
Dnr KS/2022:51  

 

(KF) Yrkande om utökad borgensram för Tierps kommun 
fastigheter AB 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 

kommunfullmäktige besluta 

 

att tillstyrka höjd borgensram till 700 mnkr för Tierps kommunfastigheter, 

samt  

 

att höja ramen för derivat till 140 mnkr. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tierps kommunfastigheter AB har yrkat på en höjning av borgenseramen 

från 600 mnkr till 700 mnkr. Nuvarande lånestock är 510 mnkr. Med 

anledning av de förskolor som kommunen har beställt av TKAB så måste 

bolaget ha möjligheter att finansiera byggnationerna. Den utökade 

borgensramen ryms inom de gränser som Kommuninvest har fastställt. 

 

Beslutsmotivering 

För att möjliggöra nybyggnation av beställda förskolor behöver TKAB en 

utökad borgensram. 

 

Barnrättskonsekvenser 

Kommunen har ett stort behov av att förnya befintliga förskolor och utöka 

kapaciteten för att möjliggöra en god och effektiv förskoleverksamhet.  

 

Mål och uppdrag 

Beslutet leder till uppfyllelse av följande särskilda uppdrag: 

 

6.2.k I Kyrkbyn ska skolverksamheten återupptas i samma omfattning som 

tidigare.  

6.2.l Byggnation av ny förskola i Söderfors.  

6.2.m Befintliga förskolelokaler som ersätts med ny förskola i Skärplinge 

säljs/återgår till lägenheter/återlämnas till skolan.  

6.2.n Byggnation av SKR-konceptförskola på Vallskogatomten. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga särskilda ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
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Beslutsunderlag 

- Yrkande från Tierps kommunfastigheter AB 

- Handläggarens tjänsteutlåtande 

 

Beslutet skickas till 

 TKAB 

 Kommuninvest, Theresia Färm 

 Ekonomienheten 
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§ 25 
Dnr KS/2022:33  

 

Information och avstämning av arbetet i nätverket för 
medborgardialog som systematiskt arbetssätt 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

 

att godkänna informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Tierps kommun deltar under 2021-2023 i Sveriges kommuner och regioners 

(SKR) nätverk för medborgardialog som systematiskt arbetssätt, för att 

utveckla kommunens arbete med medborgardialog och få in 

medborgardialogen i den ordinarie styrprocessen. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott tillsammans med kommundirektör utgör styrgrupp för arbetet. 

Arbetet projektleds från Kvalitet och strategisk utveckling. 

 

Vid mötet diskuteras nuläget, vad kommunen ska fokusera på framöver och 

vad som ska prioriteras under 2022. 

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-03-09 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

    

21 

 

 

 

 

§ 26 
Dnr KS/2022:33  

 

(KS) Lägesuppdatering om krisberedskap 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att godkänna informationen, samt 

 

att uppdra kommundirektören att fortlöpande säkerställa kommunens 

driftstabilitet inom de områden som direkt berörs av aktuellt läge. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Helena Carlsson, kommundirektör, ger en lägesuppdatering om 

krisberedskap som berör följande områden:  

 

 Samverkansarbete i länet 

 Samverkan internt i kommunkoncernen  

 Status i verksamheten  

 

 

 


