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Tid och plats  22 mars 2022, kl.13:00 – 17:30, ajournering 13:30-13:55 och 15:48-
15:56, i Stora och lilla A-salen, Tierp 

Paragrafer § 47 - § 84 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-03-24 Anslaget tas ner: 2022-04-15 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Jonas Nyberg 
 

Beslutande   
 

Ledamöter Sara Sjödal (C), Ordförande  
Emma Lokander (M), 1:e vice 
ordförande, §§ 47-79 
Lotta Carlberg (C), §§ 47- 64, 67-79 
Åsa Sikberg (M) 
Ann-Kristin Ringefors (KD), §§ 47-49 
Anders Hällbom (MP) 
Alfred Mujambere (L) 
 

Jonas Nyberg (S) 
Barbro Wiklund (S) 
Linda Friberg (S) 
Torgny Helgesson (S) 
Alexander Karlsson (V) 
Joakim Larsson (SD) 
 

 

Beslutande ersättare Yaqub Ahmed (C), §§ 65-66,  80-84 
Erik Kolm (C), §§ 50-75, 77- 84 
Carola Fredén (M), §§ 80-84 

Christina Holmström (S)  
Maj-Louise Ljungmark (SD) 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Yaqub Ahmed (C), §§ 47- 64, 67-79  
Carola Fredén (M), §§ 47-79 
Erik Kolm (C), §§ 47- 49, 76 
Sven Lokander (M) 
Jenny Lundström (MP), §§ 47-49, 76 
Sarah Nordfors (L) 

Gunnar Jansson (S) 
Matilda Svahn (S)  
Agnetha Andersson (V) 
 
 

 
 

   
Underskrifter 
 Sekreterare 
 
    Maria Ekstrand  
 
 
 Ordförande 
 
    Sara Sjödal 
 
 
 Justerande 
 
    Jonas Nyberg   
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Tjänstemän och övriga Maria Ekstrand, nämndsekreterare 
Helena Carlsson, kommundirektör 
Veikko Niemi, ekonomichef 
Lars Ingeberg, chef Medborgarservice & Näringslivschef, § 48 
Petra Kessler, näringslivsutvecklare, § 48 
Per Angemo, utbildningschef, § 49 
Mikael Sjöberg, verksamhetschef Individ- och Familjeomsorg, § 49 
Ulrica Stjerngren, verksamhetschef Vård och Omsorg, § 49 
Tomas Ulväng, VD TEMAB, § § 76 
Anders Norrström, ekonomichef AB Tierpsbyggen, § 76 
Maria Wirström, administrativ assistent, § 51 
Andreas Sörlin, markförvaltare, §§ 65-66 
Matthew McNeil, enhetschef Barn och ungdom, §§ 80-84 
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  
 

 
 Upprop   
 
 Val av justerare, Jonas Nyberg   
 
§ 47 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:66  
 
§ 48 Utbildning/ information om 

näringslivsfrågor 
KS/2022:67  

 
§ 49 Information om vidtagna åtgärder för en 

budget i balans 2022 
KS/2022:67  

 
§ 50 Lägesuppdatering om krisberedskap KS/2022:33  
 
§ 51 Internkontroll av delegationsbeslut – 

slumpmässigt val av två 
delegationsbeslut 

KS/2022:76  

 
§ 52 Redovisning av delegationsbeslut KS/2022:76  
 
§ 53 Redovisning av inkomna beslut och 

skrivelser 
KS/2022:73  

 
§ 54 Anmälan av ordförandebeslut - 

SEKRETESS 2022 KS 
KS/2022:70  

 
§ 55 Anmälan av beslut fattade med 

kompletterande beslutsrätt av 
förordnade ledamöter 

KS/2022:69  

 
§ 56 Återrapportering av organiserade 

företagsbesök 
KS/2022:64  

 
§ 57 Val av ersättare till stämman i Leader 

Nedre Dalälven 3 
KS/2022:114  

 
§ 58 Riktlinje för medicintekniska produkter KS/2022:173  
 
§ 59 Revidering av delegationsordningen -

BoU 
KS/2022:75  

 
§ 60 Patientsäkerhetsberättelse för Tierps 

kommuns grundskola, grundsärskola, 
KS/2022:180  
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gymnasieskola och gymnasiesärskola år 
2021 

 
§ 61 SEKRETESS - Vårdnadsöverflytt KS/2022:240  
 
§ 62 SEKRETESS - Omprövning av 

umgängesbegränsning enligt 14 § LVU 
KS/2022:240  

 
§ 63 SEKRETESS - Omprövning om 

umgängesbegränsning enligt 14 § LVU 
KS/2022:240  

 
§ 64 Plan för närvårdsamverkan mellan 

Tierps kommuns och Region Uppsalas 
ansvarsområden inom området Hälsa 
Stöd Vård och Omsorg 2022 

KS/2022:56, 
KS/2022:204 

 

 
§ 65 Reglering av mark i samband med 

genomförande av Dp 364, Örbyhus 
Centrum 

EDP 2022-211  

 
§ 66 Anläggningsarrende för mobilmast, 

Libbarbo 8:1 
EDP 2022-212   

 
§ 67 Svar på revisionsrapport - Granskning 

av Långsiktig finansiell planering 
KS/2021:1026  

 
§ 68 Slutrapporter - Investerings- och 

exploateringsprojekt 
KS/2022:197  

 
§ 69 Flytt av funktionen MAS (medicinskt 

ansvarig sjuksköterska) till Vård och 
omsorg, samt ombudgetering av medel 
för tjänsten 

KS/2022:200  

 
§ 70 Yttrande på förslag till ny översiktsplan 

för Östhammars kommun 
KS/2022:168  

 
§ 71 Remiss - PTS förslag till nya 

föreskrifter och allmänna råd om byte 
av tillhandahållare av 
internetanslutningstjänst, dnr 21-8336 

KS/2022:243  

 
§ 72 Uppföljning av internkontrollplan KS/2022:263  
 
§ 73 (KF) Redovisning av ej verkställda 

beslut AoO kvartal 4 2021 
KS/2021:187  

 
§ 74 (KF) Redovisning av ej verkställda 

beslut BoU kvartal 4 2021 
KS/2021:187  
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§ 75 (KF) Yrkande om utökad borgensram 

för Tierps kommun fastigheter AB 
KS/2022:51  

 
§ 76 (KF) Årsredovisning 2021 KS/2022:264  
 
§ 77 (KF) Svar på motion - Tierps Lugn!, 

Krister Andersson (V) 
KS/2021:1022  

 
§ 78 (KF) Svar på motion - Ändring av 

avgift för Förhandsbesked, Jonhas Åker 
(SD) 

KS/2021:787  

 
§ 79 (KF) Svar på motion - Distansarbete i 

framtiden, Alexander Karlsson (V) 
KS/2020:865  

 
§ 80 SEKRETESS - Yttrande till 

förvaltningsrätten 
KS/2022:293  

 
§ 81 SEKRETESS- Yttrande till 

förvaltningsrätten 
KS/2022:293  

 
§ 82 SEKRETESS - Yttrande till 

förvaltningsrätten 
KS/2022:293  

 
§ 83 SEKRETESS - Yttrande till 

förvaltningsrätten 
KS/2022:293  

 
§ 84 SEKRETESS - Yttrande till 

förvaltningsrätten 
KS/2022:293  
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§ 47 
Dnr KS/2022:66  
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan. 
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§ 48 
Dnr KS/2022:67  
 
Utbildning/ information om näringslivsfrågor 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen deltar i en utbildning som informerar om 
näringslivsfrågor och dess betydelse för den offentliga sektorn. 
Utbildningen genomförs av Lars Ingeberg, chef Medborgarservice och 
näringslivschef samt Petra Kessler, näringslivsutvecklare.  
 
Utbildningen bidrar till ökad förståelse för arbetet med delmål  

- 8.3 Kommunens uppdrag som kontrollmyndighet, markägare och 
tillståndsgivare ska ske på ett rättssäkert, effektivt och professionellt 
sätt för att skapa bästa förutsättningar för näringslivet att bedriva sin 
verksamhet och växa 

- 8. 4 Verka för att bibehålla och öka antalet företag och stärka 
positiva attityder till entreprenörskap och företagande 

- 11.6 Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög 
kvalitet och tillgänglighet i hela kommunen. 

 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
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§ 49 
Dnr KS/2022:67  
 
Information om vidtagna åtgärder för en budget i balans 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen 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  
• Presentationer 
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§ 50 
Dnr KS/2022:33  
 
Lägesuppdatering om krisberedskap 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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  

 
Lars-Erik Andersson, IT-chef, informera om IT-säkerhet. 
 
Beslutsunderlag  

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 26/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  
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§ 51 
Dnr KS/2022:76  
 
Internkontroll av delegationsbeslut – slumpmässigt val av två 
delegationsbeslut 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna det slumpmässiga valet av två delegationsbeslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Som ett led i internkontrollplanen får utsedd justerare på  
kommunstyrelsens sammanträde två gångar per år slumpmässigt välja två  
delegationsbeslut från delegationspärmen. 
 
Ansvariga enhetschefer/handläggare informerar om handläggningen av de  
valda delegationsbesluten på nästkommande sammanträde för 
kommunstyrelsen. Genomgången fokuserar på hur ärendegången ser ut, 
vilka överväganden som har gjorts, vilken typ av handlingar som ligger till 
grund för beslutet, vilken lagstiftning som är gällande i det specifika ärendet 
och annat av vikt för ärendets handläggning. Detta för att ge 
kommunstyrelsen ökad förståelse för ärendegången och möjlighet att 
kontrollera att delegationen fungerar.  
 
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla  
delegationsbesluten till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har i  
kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit beslutanderätt till utskott,  
ordföranden och tjänstemän. 
 
Slumpmässigt valda delegationsbeslut på kommunstyrelsens 
sammanträde den 22 mars 2022:  

• Handlings id 2022.727, Vård och omsorg insatser enligt SoL, 2022-
01-01 – 2022-01-31.  

• Handlings id 2022.889, Skolskjuts, 2022-02-01 – 2022-03-08 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

• Berörd delegat  
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§ 52 
Dnr KS/2022:76  
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla 
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt kommunallagen, inklusive 
beslut som fattas med vidaredelegation. 
Kommunstyrelsen har i kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit 
beslutanderätt till utskottet, ordföranden och tjänstemän. Beslutanderätt 
kan också i vissa fall delegerats i separata kommunstyrelsebeslut. Beslut 
fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen. 
Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen: 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser  
Handlingsid: KS 2022:730 Period: 2022-01-01 – 2022-01-31 
Handlingsid: KS 2022:912 Period: 2022-02-01 – 2022-02-28 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande LSS  
Handlingsid: KS 2022:728 Period: 2022-01-01 – 2022-01-31 
Handlingsid: KS 2022:884 Period: 2022-02-01 – 2022-02-28 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande SoL  
Handlingsid: KS 2022:727 Period: 2022-01-01 – 2022-01-31 
Handlingsid: KS 2022:885 Period: 2022-02-01 – 2022-02-28 
 
Individ- och familjeomsorg  
Handlingsid: KS 2022:729 Period: 2022-01-01 – 2022-01-31 
Handlingsid: KS 2022.883 Period: 2022-02-01 – 2022-02-28 
 
Anställningsavtal  
Handlingsid: KS 2022:731 Period: 2022-02-01 – 2022-02-28 
 
Bostadsanpassningsbidrag  
Handlingsid: KS 2022:726 Period: Lista 1 
Handlingsid: KS 2022:831 Period: Lista 2 
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Parkeringstillstånd  
Handlingsid: KS 2022:980 Period: 2022-01-16 – 2022-03-09 
 
Färdtjänst  
Handlingsid:KS 2022:826 Period: 2022-02-01 – 2022-03-07 
 
Bygglov  
Handlingsid:KS 2022:887 Period: 2022-02-01 – 2022-03-08 
 
Miljö- och hälsoskydd  
Handlingsid:KS 2022:886 Period: 2022-02-01 – 2022-03-08 
 
Mark och exploatering  
Handlingsid:KS 2022:888 Period:  2022-02-01 – 2022-03-08 
 
Skolskjuts  
Handlingsid:KS 2022:889 Period: 2022-02-01 – 2022-03-08 
 
Dödsbo 
Handlingsid:KS 2022:890 Period: 2022-02-28 – 2022-03-03 
 
Övriga delegationsbeslut registrerade i Lex 
Handlingsid: KS 2022:1001 Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 
22 mars 2022, lista 3. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet 
 
Beslutsunderlag 

• Delegationsbeslutslistor från verksamheten 
 
Beslutet skickas till 

• Berörda handläggare 
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§ 53 
Dnr KS/2022:73  
 
Redovisning av inkomna beslut och skrivelser 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i appen 
löpande vart efter dem registrerats i kommunens diarieföringssystem.  
 
Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka 
handlingar som finns att tillgå. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför 

kommunstyrelsens senast sammanträde 
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§ 56 
Dnr KS/2022:64  
 
Återrapportering av organiserade företagsbesök 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna återrapporteringen av organiserade företagsbesök. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun gör kontinuerligt företagsbesök som genomförs av  
tjänstemän från enheten Näringsliv och turism tillsammans med  
kommunpolitiker. Målet är att genomföra minst fyra organiserade  
företagsbesök i månaden och till varje besök finns ett färdigt frågeformulär  
som fylls i.  
 
Syftet med besöken är att företagets tankar, idéer och synpunkter skall  
protokollföras och sedan redovisas för kommunstyrelsen för att skapa en  
tydligare koppling mellan näringslivet och politiken. Företagen kan själva  
anmäla sig på kommunens hemsida och kan då meddela om de önskar att  
någon speciell fråga skall diskuteras under mötet eller om en viss funktion  
från kommunen skall delta. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Sammanställning av organiserade företagsbesök 
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§ 57 
Dnr KS/2022:114  
 
Val av ersättare till stämman i Leader Nedre Dalälven 3 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att som ersättare för kommunens ombud vid årsstämman i Leader Nedre 
Dalälven 3 den 24 mars 2022 utse Sara Sjödal (C). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nedre Dalälvsområdet ligger i gränstrakterna mellan de fyra länen Dalarna, 
Västmanland, Uppsala och Gävleborg och omfattar de sju kommunerna 
Säter, Hedemora Avesta, Sala, Heby, Tierp och Älvkarleby samt socknarna 
Österfärnebo i Sandvikens kommun och Hedesunda i Gävle kommun. 
 
Leader Nedre Dalälvens insatsområden och övergripande mål är: 

• Ett attraktivt område 
• Hållbara jobb 
• Livskraftiga verksamheter 

 
Vid valet till stämman i Leader Nedre Dalälven 2019 (KS § 2014) valdes 
enbart ett ombud. Förslaget till beslut är att välja en ersättare för ombudet 
vid årsstämman den 24 mars 2022.   
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
 
Beslutet skickas till 

• Leader Nedre Dalälven 3 
• Berörda ledamöter 
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§ 58 
Dnr KS/2022:173  
 
Riktlinje för medicintekniska produkter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta Riktlinje för medicintekniska produkter enligt det bilagda förslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen ansvarar för individuellt förskrivna hjälpmedel till personer 
över 21 år. Dessa förskrivs utifrån produktområden och kriterier beslutade 
av Kommunstyrelsen 2020-02-11. I kommunens verksamheter inom Vård 
och omsorg finns även andra typer av medicintekniska produkter än de som 
är förskrivningsbara. Det saknas riktlinje för hur dessa produkter ska 
hanteras i verksamheterna. Sedan 2021 finns större krav på hantering och 
spårbarhet enligt ett EU-direktiv; Medical Device Regulation 2017/745. 
Riktlinje för medicintekniska produkter syftar till att förtydliga ansvaret för 
hantering, uppföljning och användning av dessa produkter. 
 
Beslutsmotivering 
En formaliserad styrning vad gäller spårbarhet och uppföljning av de 
hjälpmedel som ägs av verksamheterna inom Vård och omsorg förbättrar 
patientsäkerheten och säkerställer att enbart säkra produkter används. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Denna riktlinje bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser då den 
enbart formaliserar vad som redan idag sker i verksamheterna. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet arbete och omsorg § 12/2022 
• Handläggares tjänsteutlåtande 
• Riktlinje för medicintekniska produkter 
•  

Beslutet skickas till 
• Hjälpmedelsansvarig Emma Haglöf 
• Verksamhetschef Ulrica Stjerngren 
• MAS/MAR Anita Rönnback  
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§ 59 
Dnr KS/2022:75  
 
Revidering av delegationsordningen -BoU 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag samt att den reviderade delegationsordningen gäller 
från och med 12 april 2022.  
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD) och Maj-Louise Ljungmark (SD) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att  
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon  
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten  
har rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning.  
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och  
förordningar, uppdateras den regelbundet.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar  
 
att avslå ändringarna i kommunstyrelsens delegationsordning som berör 
punkterna OmBaF001 och OmBaF006, samt 
 
att i övrigt besluta enligt liggande förslag.  
 
Bifall 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen.  
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Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag. 
 
Beslutsunderlag  

• Beslut utskottet barn och ungdom § 30/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Förslag till ändringar i delegationsordningen  

 
Beslutet skickas till  

• Sekretariatet  
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§ 60 
Dnr KS/2022:180  
 
Patientsäkerhetsberättelse för Tierps kommuns grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola år 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna Patientsäkerhetsberättelse för Tierps kommuns grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola, år 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2021 har kvalitets- och patientsäkerhetsarbete bedrivits för att 
säkerställa god och säker hälso- och sjukvård. 
 
Beslutsmotivering 
Patientsäkerhetslagen 2010:659 infördes den 1 januari 2011 och reglerar 
vårdgivarens ansvar och skyldigheter att utreda tillbud, risker och händelser. 
Bland annat ska vårdgivaren årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse 
som beskriver hur arbetet med patientsäkerhet bedrivits under året och 
utvärderats. Patientsäkerhetsberättelsen skall också beskriva utveckling och 
strategier för kommande år. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Patientsäkerhetsberättelsen säkerställer att hälso- och sjukvården som 
bedrivs i Tierps kommuns skolor är säker och av god kvalitet vilket gynnar 
barn och ungdomar. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Systematiskt kvalitets- och säkerhetsarbete kan skapa ekonomiska 
merkostnader för berörda verksamheter. 
  
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet barn och ungdom § 56/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Patientsäkerhetsberättelse 2021 

 
Beslutet skickas till 

• Utbildningschef Per Angemo 
• Verksamhetschef Karina Vallström 
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§ 64 
Dnr KS/2022:56, KS/2022:204  
 
Plan för närvårdsamverkan mellan Tierps kommuns och Region 
Uppsalas ansvarsområden inom området Hälsa Stöd Vård och 
Omsorg 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 18/2022 
•  Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Tierp 2022 
• Verksamhetsberättelse Närvårdssamverkan Tierp 2021 
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§ 66 
Dnr EDP 2022-212  
 
Anläggningsarrende för mobilmast, Libbarbo 8:1 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att utarrendera ett område om ca 100 kvm i Örbyhus på fastigheten 
Libbarbo 8:1 för att anlägga en stadigvarande mobilmast med tillhörande 
teknikbod.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Net4Mobility har ansökt och beviljats bygglov för att montera och bibehålla 
en mobilmast i Örbyhus på fastigheten Libbarbo 8:1. Enligt nu gällande taxa 
ska denna typ av arrende gå till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Andreas Sörlin, markförvaltare, närvarar när ärendet behandlas på 
kommunstyrelsens sammanträde den 22 mars 2022. Ledamöterna har 
möjlighet att ställa frågor.  
 
Beslutsmotivering 
Mastens tilltänkta placering är på ett område som idag inte bedöms ha några 
naturvärden som kan bli påverkade. Avgiften ligger i enlighet med de 
master som TEMAB har placerade på tex vattentornen. Masten bedöms inte 
ha någon påverkan på omgivningen. 
 
Barnrättskonsekvenser 
En ny mobilmast i Örbyhus skapar bättre mobilnät för samtliga medborgare, 
vilket möjliggör för en trygg och aktiv fritid för barn och unga. 
  
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 9.1 Att bygga ut en tillförlitlig och 
hållbar infrastruktur, där kollektivtrafik och olika mobilitetslösningar är en 
naturlig del för att stödja ekonomisk utveckling och människors 
välbefinnande.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Arrendeavgiften är 15 000 kr/år med årlig indexuppräkning. Intäkten 
tillfaller Ansvar 13103, Chef Förvaltning och genomförande, vht 2101 
Allmän markreserv drift/uh. 
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Beslutsunderlag 
• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 20/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Arrendeavtal 

 
Beslutet skickas till 

• Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
• Ekonom Samhällsbyggnad 
• Chef Förvaltning och Genomförande 
• Markförvaltare 
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§ 67 
Dnr KS/2021:1026  
 
Svar på revisionsrapport - Granskning av Långsiktig finansiell 
planering 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
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 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 21/2022 
• 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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§ 68 
Dnr KS/2022:197  
 
Slutrapporter - Investerings- och exploateringsprojekt 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
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 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 22/2022 
• 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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§ 69 
Dnr KS/2022:200  
 
Flytt av funktionen MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) till 
Vård och omsorg, samt ombudgetering av medel för tjänsten 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 23/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Beslut CSG 
• Riskbedömning och handlingsplan 

 
Beslutet skickas till 

• Ekonomienheten 
• Verksamhetschef Vård och omsorg 
• Verksamhetschef Gemensam service 
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§ 70 
Dnr KS/2022:168  
 
Yttrande på förslag till ny översiktsplan för Östhammars 
kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna yttrandet och skicka det till Östhammars kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Östhammar kommun arbetar med framtagandet av en ny översiktsplan. 
2022-02-14 inleddes samråd för planförslaget. Tierps kommun har givits 
möjlighet att lämna yttrande på planförslaget. 
 
Beslutsmotivering 
Tierps kommun bedöms utifrån genomgång av förslaget till översiktsplan 
inte komma att negativt påverkas av föreslagen markanvändning. De 
ställningstaganden och avväganden som görs i planförslaget delas av Tierps 
kommun. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet samhällsbyggnad § 25/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Yttrande på förslag till ny översiktsplan för Östhammars kommun 

 
Beslutet skickas till 

• Östhammars kommun 
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§ 71 
Dnr KS/2022:243  
 
Remiss - PTS förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om 
byte av tillhandahållare av internetanslutningstjänst, dnr 21-
8336 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att inte besvara remissen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen föreslår en ny lag som ersätter den nuvarande lagen om 
elektronisk kommunikation (LEK). Den nya lagen genomför EU:s direktiv 
om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation. I 
samband med den nya lagen träder i kraft avser Post och telestyrelsen (PTS) 
att ta fram nya föreskrifter och allmänna råd avseende byte av 
tillhandahållare av internetanslutningstjänst. Tierps kommun har fått 
möjlighet att inkomma med synpunkter avseende Post och telestyrelsens nya 
föreskrifter samt konsekvensutredning. Sista svarsdatum är 1 april 2022.  
 
Tierp kommun avser att inte besvara remissen. Tierps kommun har bland 
annat varit i kontakt med Region Uppsala som uppger att de ser att remissen 
främst är riktad till nätägare. Med största sannolikhet kommer tex  Svenska 
Stadsnätsföreningen (SSNF) svara på remissen och/eller uppmuntra deras 
medlemmar att svara utifrån en bestämd svarsmall. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänstutlåtande 
• Remiss med handlingar  

 
Beslutet skickas till 

• Bredbandssamordnare 
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§ 72 
Dnr KS/2022:263  
 
Uppföljning av internkontrollplan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna rapporten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en väl fungerande intern kontroll. 
Ordnandet av intern kontroll och riskhantering är en del av ledningen av 
kommunen och kommunens bolag.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Internkontrollplanen är en del av arbetet med delmål 16.2 Kommunens 
verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Rapport uppföljning internkontroll 2021  

 
Beslutet skickas till 

• Ekonomichef 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-03-22 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

38 
 

 
 
 
§ 73 
Dnr KS/2021:187  
 
(KF) Redovisning av ej verkställda beslut AoO kvartal 4 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2021. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 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. 
 
För perioden 1 oktober till 31 december 2021, kvartal 4, har det rapporterats 
totalt 3 beslut enligt SoL, varav 2 var rapporterade som ej verkställda beslut 
och 1 som verkställt beslut. Totalt har 1 beslut enligt LSS rapporterats, 
vilket rapporterades som verkställt.  
 
Ej verkställda beslut: 

- 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.  

- Korttidsboende/växelvård enligt SoL. Beslutsdatum: 2021-05-31. 
Erbjudande om plats har tidigare lämnats men den enskilde har då 
tackat nej. Motiveringsarbete har pågått och en planerad 
växelvårdsvistelse är inbokad. Vid tiden för rapportering till IVO 
hade inte vistelsen genomförts varför beslutet rapporterades som ej 
verkställt. Uppföljning sker vid rapporteringen av kvartal 1 2022. 
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Beslut som har verkställts: 
- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2021-06-28. 

Datum för verkställighet: 2021-11-01. 
- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2021-06-21. Datum 

för verkställighet: 2021-10-27. Önskemål om en specifik arbetsplats 
fanns vilket gjorde att tiden för verkställighet drog ut på tiden. 

 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas av den rapportering som görs till IVO 
av ej verkställda beslut.   
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet arbete och omsorg § 15/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande. 

 
Beslutet skickas till 

• Kvalitet och strategisk utveckling, Johanna Kastenholm 
• Vård och omsorg, Ulrica Stjerngren 
• Individ och familj, Mikael Sjöberg 
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§ 74 
Dnr KS/2021:187  
 
(KF) Redovisning av ej verkställda beslut BoU kvartal 4 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2021.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 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.  
 
För perioden 1 oktober till 31 december 2021, kvartal 4, har det rapporterats 
totalt 3 beslut enligt SoL för barn och unga, varav 1 är rapporterat som ej 
verkställt och 2 som verkställda.   
 
Ej verkställda beslut: 

- Kontaktfamilj. Utökad omfattning. Beslutdatum för utökning: 2021-
06-21. Ytterligare en kontaktfamilj ska erbjudas. Tre omgångar med 
utredning och bedömning av eventuell kontaktfamilj har genomförts 
sedan förra rapporteringen men utan att rekrytering därefter har 
genomförts. 
 

Beslut som har verkställts: 
- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2021-07-01. Datum för verkställighet: 

2021-11-10. 
- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2021-06-04. Datum för verkställighet: 

2021-10-25. 
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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 § 57/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

• Kvalitet och strategisk utveckling, Johanna Kastenholm 
• Vård och omsorg, Ulrica Stjerngren 
• Individ och familj, Mikael Sjöberg 
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§ 75 
Dnr KS/2022:51  
 
(KF) Yrkande om utökad borgensram för Tierps kommun 
fastigheter AB 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår 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 
• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 24/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Yrkande från Tierps kommunfastigheter AB 

 
Beslutet skickas till 

• TKAB 
• Kommuninvest, Theresia Färm 
• Ekonomienheten 
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§ 76 
Dnr KS/2022:264  
 
(KF) Årsredovisning 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna årsredovisningen för 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning och bokslut har upprättats för år 2021. 
 
Förvaltningsberättelsen är kommunstyrelsens översikt och analys av de 
olika verksamhetsområdena inklusive nämnder och de kommunala bolagen 
och lämnas till kommunfullmäktige för godkännande. 
 
Bilagda årsredovisningar gällande Tierps kommunfastigheter AB och AB 
Tierpsbyggen har inlämnats i preliminärt format. De är antagna av bolagens 
styrelser men är ännu inte behandlade på bolagsstämmorna.   
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättkonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Årsredovisning 2021 Tierps kommun 
• Årsredovisning 2021 IT-nämnd 
• Årsredovisning 2021 Lönenämnd 
• Årsredovisning 2021 AB Tierpsbyggen 
• Årsredovisning 2021 Tierps kommunfastigheter AB 

 
Beslutet skickas till 

• Ekonomichef 
• Chef Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 77 
Dnr KS/2021:1022  
 
(KF) Svar på motion - Tierps Lugn!, Krister Andersson (V) 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen, samt 
 
att lämna motionens förslag till Namngivningskommitté för att beakta vid 
framtida namngivning av gator och torg enligt ordinarie beslutsprocess.  
 
Reservation 
Alexander Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Krister Andersson (V) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar 
att tillägna Kristina Lugn en plats i Tierp, exempelvis en gata eller ett torg.   
 
Beslutsmotivering 
Kristina Lugns livsgärning och bidrag till det svenska kulturarvet är av 
nationell betydelse. Kommunen ser därför positivt på namngivning av gata, 
torg eller annan form av allmän plats i kommunen, för att hylla Kristina 
Lugn.  
 
Ärenden beträffande namngivning bereds dock av kommunens 
Namngivningskommitté, varefter ärendet beslutas av utskottet 
samhällsbyggnad. Som svar föreslås därför en alternativ att-sats som är i 
enlighet med kommunens delegationsordning.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Alexander Karlsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen.  
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Bifall 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
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 

• Förslag till beslut – Svar på motion - Tierps Lugn! 
•  Motion - Tierps Lugn!, Krister Andersson (V) 

 
Beslutet skickas till 

• Motionären 
• Kommunarkitekten 
• Namngivningskommittén 
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§ 78 
Dnr KS/2021:787  
 
(KF) Svar på motion - Ändring av avgift för Förhandsbesked, 
Jonhas Åker (SD) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Jonas Åker (SD) föreslår i en motion: 
 
-att kostnaden för förhandsbesked inom planlagt område sänks till 2700 kr 
-att kostnaden för förhandsbesked utanför planlagt område sänks till 3100 
kr 
-alternativt 3 förhandsförsök för den fastslagna summan för dags dato  
 
Därefter ger vi till Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnad att i uppdrag 
utarbeta direktiv enligt ovan.  
 
Beslutsmotivering 
Motionen inkom under 2021, motionen relateras till avgiftsnivåer i Plan- 
och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 2021. Då gällande avgifter var 
7 700 kr för förhandsbesked inom planlagt område och 9 100 kr utanför 
planlagt område. 
 
I motionen framförs att Tierps kommun är en glesbygdskommun där många 
gårdar upphör med jordbruksverksamhet vilket resulterar i ökad mängd 
tillgänglig mark för nybyggnation. För att möjliggöra ökad spekulation 
kring nybyggnad med mindre risk för dyra avslag förslås sänkta avgifter. 
 
Handläggning av ärende gällande förhandsbesked är en omfattande 
prövning av platsens lämplighet för den åtgärd som ansökan gäller. Utanför 
detaljplanelagt område kan prövningen likställas med en förenklad 
detaljplaneprocess. Handläggningens omfattning beror på förutsättningarna 
på platsen med det görs alltid platsbesök av bygglovhandläggare, miljö- och 
hälsoskyddsinspektör samt naturvårdshandläggare. Remisser skickas till 
sakkunniga och deras yttranden och ställningstaganden vägs samman med 
utredningar gällande bland annat vattentillgång och buller. 
Sökanden hålls löpande uppdaterad om vad som tillförs ärendet och har 
möjligheten att dra tillbaka sin ansökan om något framkommer som antyder 
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att platsen inte är lämplig för det som planeras vilket kan föranleda ett 
avslagsbeslut i ärendet. Även om sökanden väljer att dra tillbaka sin 
ansökan, innan huvudbeslut tagits i ärendet, tas en avgift ut. Avgiften 
baseras då på antalet nedlagda handläggningstimmar och inte den fastställda 
avgiften enligt taxa. 
 
Avgifter enligt fastanställd taxa är baserad på genomsnittlig tidsåtgång för 
varje ärendetyp. Att sänka avgifterna för förhandsbesked innebär att 
handläggningen till stor del behöver finansieras av kommunala medel. 
 
Innan en ansökan lämnas in till kommunen erbjuds rådgivning om det 
kommande ärendet. Kund kan tidigt få information om något på platsen 
indikerar att det inte är lämpligt att bygga det som planeras. Den 
kostnadsfria rådgivningen kan ge vägledning som gör att kunds 
förhoppningar och vår handläggningstid inte behöver läggas på ärenden där 
vi inte ser möjligheter till beviljat förhandsbesked. Kund har alltid möjlighet 
att lämna in ansökan för vilken plats och åtgärd denne än väljer och vi 
prövar ärendet utifrån givna förutsättningar.  
 
I Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 2022 har en ny post 
införts. Posten innebär att bygglovavgift i ärenden med gällande 
förhandsbesked, där förhandsbeskedets villkor följs, reduceras. Detta 
eftersom förhandsbeskedet innebär en grundlig prövning som inte behöver 
göras på nytt i bygglovsärendet, avgifterna blir nu mer rättvisande med 
hänsyn till den handläggningstid som läggs ner i ärendet. 
 
Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark inte 
bebyggas om det inte behövs för att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse 
och om detta behov inte kan tillgodoses på annan mark på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt.  
Jordbruksmark är brukningsvärd om den med hänsyn till läge, beskaffenhet 
och övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen.   
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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 - Ändring av avgift för 
Förhandsbesked 

• Motion - Ändring av avgift för Förhandsbesked, Jonas Åker (SD) 
 
Beslutet skickas till 

• Chef Planering och Myndighet 
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§ 79 
Dnr KS/2020:865  
 
(KF) Svar på motion - Distansarbete i framtiden, Alexander 
Karlsson (V) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse att-sats 1, 2 och 3 i motionen besvarad, samt 
 
att avslå att-sats 4 i motionen.  
 
Reservation 
Alexander Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Alexander Karlsson (V) föreslår i en motion att kommunfullmäktige besluta 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige 
med rapport enligt nedan. 
 

1. En utvärdering av det ökade distansarbetet under 2020. 
2. En redovisning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet utförs när 

fler jobbar oftare i en hemmamiljö. 
3. Åtgärder för att främja och underlätta för distansarbete hemma, och 

för att säkerställa en god arbetsmiljö, inklusive den digitala 
arbetsmiljön, vid distansarbete. 

4. Förslag på hur arbetstagarna kan få ett fullgott försäkringsskydd vid 
arbete hemma, likvärdigt med skyddet som erbjuds vid arbete på 
arbetsplatsen. 

 
Beslutsmotivering 
Tierps kommun har en rutin för den årliga uppföljningen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet med rutinen är att säkerställa att den 
årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet uppfyller de 
krav som anges i arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt 
arbetsmiljöarbete AFS 2001:1. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 
således säkerställa en god arbetsmiljö, inklusive den digitala arbetsmiljön, 
vid distansarbete. 
 
Utöver rutinen för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
har även en rutin för distansarbete inom Tierps kommun tagits fram. 
Rutinen ska förankras i kommundirektörens ledningsgrupp och samverkas 
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med de fackliga organisationerna. Rutinen anger vad som gäller vid 
distansarbete, det handlar om arbetsmiljön, arbetsuppgifterna, arbetstiderna 
och villkoren arbetsrättsligt. Att arbeta på distans är möjligt för cirka 250 
medarbetare i Tierps kommun och möjligheten för denna grupp är inte en 
rättighet utan det är alltid verksamhetens art samt ansvarig chef som 
beslutar. En skriftlig överenskommelse om att arbeta på distans ska skrivas 
under av chef och medarbetare där villkoren tydligt framgår. För att 
säkerställa att distansarbetsplatsen uppfyller kraven på god arbetsmiljö ska 
ansvarig chef genomföra en digital skyddsrond, detta ska göras innan 
överenskommelse upprättas. För att göra den digitala skyddsronden finns ett 
chefsstöd framtaget. Det nya normala efter pandemin handlar mycket om att 
möjliggöra utifrån verksamheternas behov att det även fortsättningsvis 
fungerar att arbeta på distans. En viktig faktor är att hitta balansen mellan 
kontorsarbete och distansarbete där det är viktigt med att återskapa de 
sociala kontakter som en arbetsplats ger. Att tänka på för Tierps del är att 
skapa bra förutsättningar så att god bra arbetsmiljö finns både på kontoret 
och på distansarbetsplatsen och att hitta balansen när vi ska arbeta på 
kontoret som vi då tydliggör är huvudarbetsplatsen. Omfattningen av 
distansarbete beslutas av varje verksamhet och utgår då från verksamhetens 
behov och förutsättningar.   
 
Den årliga uppföljningen av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete ska 
redovisas för förhandlingsdelegationen och till kommunstyrelsen. 
Uppföljningen ska innehålla en handlingsplan för hur det som inte fungerat 
bra ska förbättras.  
 
Cheferna har tillgång till tips och idéer för vad som kan underlätta för att 
skapa en bra arbetsmiljö vid distansarbete via flera olika länkar, bl.a. 
arbetsmiljöverket, ”Sunt arbetsliv”. Previa och Prevent. En ny digital 
arbetsmiljöutbildning är framtagen vilket är ett stöd för cheferna. 
 
Via STAMINA görs mätningar av hur medarbetarna upplever sin 
arbetsmiljö fyra gånger per år och varje arbetsgrupp upprättar en 
handlingsplan för det som behöver åtgärdas. 
 
Dessa rutiner och den hjälp som cheferna har tillgång till ska borga för en 
god arbetsmiljö vid allt arbete även då det sker på distans. Brister i 
arbetsmiljön ska upptäckas, rapporteras och åtgärdas. 
 
AFA försäkring gäller vid distansarbete. Försäkringen gäller inte när man 
skadar sig i hemmet i största allmänhet. När det gäller distansarbete är det 
framför allt en fråga som kommer upp: svårigheten att bevisa ett samband 
mellan ett olycksfall och arbete när arbetet utförs i bostaden. Till skillnad 
från arbete på andra arbetsplatser krävs att olycksfallet står i påtagligt och 
direkt samband med förvärvsarbetet. 
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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 
Alexander Karlsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen.  
 
Bifall 
Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
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 

• Förslag till beslut – Svar på motion - Distansarbete i framtiden 
• Motion - Distansarbete i framtiden, Alexander Karlsson (V) 
• Rutin för den årliga uppföljningen av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet  
• Rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 
Beslutet skickas till 

• Motionären 
• Kommundirektören 
• HR-chefen 
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