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Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-04-07  Anslaget tas ner: 2022-04-29 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Torgny Helgesson  
 

Beslutande   
 
 
 Ledamöter Sara Sjödal (C) ordförande 

Emma Lokander (M) 1:e vice 
ordförande 
Jonas Nyberg (S) 
Joakim Larsson (SD), §§ 28-40 
 

 
 

Beslutande ersättare  Torgny Helgesson (S)  
 
 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare  
 

 
 

Tjänstemän och övriga Maria Ekstrand, sekreterare  
Helena Carlsson, kommundirektör 
Veikko Niemi, ekonomichef 
Kristina Hadziresic, chef Kultur- och fritid, §§ 27-30 
Louise Magnusson, kultursekreterare, § 29-30 
Pär Englund, verksamhetschef Idrott och folkbildning RF-SISU, §§ 28 
Dag Söderberg, distriktsidrottschef RF-SISU, §§ 28 
 

   
Underskrifter 
 Sekreterare     
    Maria Ekstrand 

 
 

 Ordförande 
 
    Sara Sjödal 
 
 
 Justerande 
 
    Torgny Helgesson   
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§ 27 
Dnr KS/2022:71  
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan.   
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§ 28 
Dnr KS/2022:33  
 
Information från RF SISU 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
RF-SISU informerar om sin verksamhet med fokus på återstart av idrotten 
efter coronapandemin, tillgång till idrottsanläggningar, folkbildning inom 
idrottsrörelsen samt idrottsrörelsens betydelse för folkhälsa och inkludering. 
 
Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
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§ 29 
Dnr KS/2022:290, KS/2022:283, KS/2022:286, KS/2022:284, KS/2022:279  
 
Stipendier och utmärkelser 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  
 
att tilldela Ismakarna i Söderfors utmärkelsen Årets Eldsjäl,  
 
att utse Björns bio till årets kulturpristagare,  
 
att utse Hållnäs sockenråd till mottagare av Årets miljöpris, samt  
 
att utse Mourad Kouri som Tierps kommuns arbetsstipendiat för konstnärlig 
verksamhet. 
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En arbetsgrupp av tjänstemän på Kultur och fritid har tittat på inkomna 
nomineringar och ansökningar och har efter detta tagit ett beslut om att 
föreslå enligt ovan. Ordförande från utskottet barn och ungdom Lotta 
Carlberg (C) har varit rådgivande i alla beslut. 
 
Årets Eldsjäl avser att uppmuntra och uppmärksamma en ideell ledare som 
gjort betydelsefulla insatser för barn/ungdomar/föreningar inom 
idrott/fritid/naturverksamhet i Tierps kommun och som fungerar som en god 
förebild. Prissumman är 10 tkr.  
 
Kulturpriset är en hedersbetygelse till en person eller grupp som visat 
framstående förmåga eller gjort uppmärksammade och allmänt erkända 
insatser på det kulturella området. Priset består av ett konstverk. 
 
Miljöpriset är avsett att stödja och uppmuntra engagerade föreningar, 
organisationer, enskilda kommuninvånare, företag, skolklasser m.fl. för att 
uppmärksamma och stimulera kreativitet på miljöområdet som leder till 
hållbar utveckling, minskad miljöpåverkan eller till en förbättrad livsmiljö. 
Prissumman är 15 tkr.   
 
Arbetsstipendiet har som syfte att ge konstnärer eller kulturarbetare 
möjlighet att under en begränsad tid arbeta med förnyelse och utveckling av 
sitt konstnärskap. Arbetet/projektet ska även bredda och stärka kulturlivet i 
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kommunen. Stipendiet uppgår till max 50 tkr och utses enligt ett 
juryförfarande bestående av tre ledamöter. 
 
Beslutsmotivering 
Årets Eldsjäl 
Ismakarna i Söderfors har under flera år arbetat hårt för att göra det möjligt 
för barn och unga att åka skridskor i Söderfors. Deras engagemang har varit 
betydelsefullt för orten och bidragit till att invånare i kommunen kunnat ta 
del av en meningsfull och aktiv fritid. 
 
Kulturpris 
Trots tuffa år för kulturbranschen på grund av pandemin och restriktioner 
har Björns bio lyckats anordna kulturevenemang på ett säkert sätt. Bion har 
lyckats med att nå olika målgrupper genom ett brett utbud och flexibla tider. 
Med ett stort driv har Björns bio arbetat för att göra det enkelt och 
tillgängligt att se film i Tierp.  
 
Miljöpris 
Med en imponerande kraftsamling har Hållnäs sockenråd lyckats samla in 
en stor mängd metallskrot och batterier till återvinning. Med ett långsiktigt 
tänk och med stort fokus på hållbarhetsfrågor har Hållnäs sockenråd lyckats 
kombinera socialt engagemang, besöksnäringsfrågor och bevarande av natur 
på Hållnäshalvön.  
 
Arbetsstipendium 
Konstnären Mourad Kouri tilldelas Tierps kommuns arbetsstipendium för 
konstnärlig verksamhet på 50.000 kr för ett undersökande arbete om 
integration och tillhörighet. Mourad vill återbesöka platser i Tierp där han 
vistades som barn, möta människor och förmedla ett narrativ genom 
fotografi, video och text. En berättelse om integration, barndom, öppenhet, 
förlust, sorg och om minnets roll i den konstnärliga processen. Med 
projektet vill Mourad Kouri skapa reflektioner över frågor om tillhörighet, 
konstnärlig frihet och samhörighet. Projektet ska visas i Tierp tillsammans 
med en utställning.  
 
Mourad Kouri (f. 1987) är från Syrien och är bosatt och verksam i 
Stockholm. Mourad har en masterexamen från Kungliga Konsthögskolan i 
Stockholm 2018 och en BA i konst från Concordia University, Montreal.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Årets Eldsjäl är särskilt instiftat för att främja betydelsefulla insatser för 
barn och unga och att stärka de ideella insatser som görs för dessa, vilket 
varit en utgångspunkt i framtagningen av förslaget. Det präglar också de 
andra priserna där alla, oavsett ålder, har haft möjlighet att skicka in 
nomineringar via tierp.se. Annonsering för detta har skett via skolan. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Rambudget för Kultur och fritid. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
 
Yrkande  
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att istället utse Tobias Ederyd som Tierps kommuns arbetsstipendiat för 
konstnärlig verksamhet, samt  
 
att i övrigt besluta enligt liggande förslag.  
 
Bifall 
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Nomineringar och ansökningar 

 
Beslutet skickas till 

• Kultur och fritid 
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§ 30 
Dnr KS/2022:287  
 
Humlepriset - ett pris i Pekens anda 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  
 
att tilldela Gunnar Thollander Humlepriset för 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt beslut i Kommunfullmäktige § 14/2022 inrättas 2022 Humlepriset – 
ett pris i Pekens anda. Priset kan ges till någon som visat långvarigt och 
omfattande engagemang i Tierps föreningsliv och samhälle. Utmärkelsen 
består av diplom och en prissumma på 20 000 kr. 
 
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. 
Medverkande från Kultur och fritid har varit Gunilla Ström, enhetschef 
fritid, bad och friluftsliv och Louise Magnusson, kultursekreterare. 
 
Insamling av nomineringar till priset utlystes den 2 mars 2022 med 
stoppdatum den 15 mars. 
 
Beslutsmotivering 
Med ett imponerande engagemang som spänner över många decennier har 
Gunnar Thollander varit en bärande ideell kraft för Söderfors och Tierps 
kommun. Hans brinnande intresse för det historiska kulturarvet, ett 
omfattande samhällsengagemang och med en stark utgångspunkt i 
hembygdsföreningens verksamhet har Gunnars insatser kommit många till 
gagn. Med en varm öppenhet har Gunnar fått barn som vuxna, föreningar 
och företag, att känna sig välkomna i Söderfors och bidragit till kunskap och 
stolthet kring orten. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
År 2022 kommer kostnaden för priset att hanteras inom ramen för Kultur 
och fritid då pandemin inneburit inställd verksamhet.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bifall 
Jonas Nyberg (S) och Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Kultur och fritid 
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§ 31 
Dnr KS/2022:196  
 
(KS) Svar på remiss - Program för räddningstjänst och sanering 
vid kärnteknisk olycka Dnr:452-941-2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta remissvaret och skicka det till Länsstyrelsen Uppsala län . 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen ska enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 
(FSO), 4 kap, 21 § upprätta ett program för räddningstjänst i enlighet med 
länsstyrelsens ansvar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen 
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 4 kap 6§. 
 
Programmet ska behandla följande områden:  
1. organisation och ledning, 
2. samband, 
3. strålningsmätning, 
4. information och varning till allmänheten, 
5. personella och materiella resurser i länet, 
6. skyddsåtgärder, 
7. saneringsmetoder, och 
8. andra frågor av betydelser för beredskapen 
 
Tierps kommun har fått möjlighet att inkomma med synpunkter avseende   
förslaget till programmet för räddningstjänst och sanering vid kärnteknisk 
olycka. 
 
Remissen är frivillig att besvara. Sista svarsdatum är den 15 maj.  
 
Beslutsmotivering 
Tierps kommun har överlag inget att invända på remissen förutom vissa 
förtydliganden som lyfts fram i remissvaret.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
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• Svar på remiss - Program för räddningstjänst och sanering vid 
kärnteknisk olycka 

• Remiss med handlingar 
 
Beslutet skickas till 

• Länsstyrelsen Uppsala län  
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§ 32 
Dnr KS/2022:224  
 
(KS) Remiss - Upphävande av Länsstyrelsens i Uppsala län 
lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 763, 
Tierps kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att Tierp kommun inte har några invändningar mot länsstyrelsens 
bedömning i frågan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med handläggningen av annat ärende uppmärksammade 
Länsstyrelsen i Uppsala län att det i dagsläget finns två olika lokala 
trafikföreskrifter som var för sig reglerar frågan om högsta tillåtna hastighet 
på samma sträcka av väg 763 i höjd med Stora Käringön nordväst om 
Söderfors i Tierps kommun, nämligen: 
 
1. Länsstyrelsens i Uppsala län lokala trafikföreskrifter (03FS 2006:60) om 
hastighetsbegränsning på väg 763, Tierps kommun, och 
2. Länsstyrelsen i Uppsala läns trafikföreskrifter (03TFS 2010:586) om 
hastighetsbegränsning 
på väg 763, Tierps kommun. 
 
Länsstyrelsen gör nu bedömningen att den lokala trafikföreskriften från år 
2006 bör upphävas. Att 2006 års föreskrift inte upphävdes redan år 2010 
bedöms bero på ett förbiseende från länsstyrelsens sida. 
 
Tierps kommun har fått möjlighet att yttra sig avseende den tilltänka 
regleringen. Sista svarsdatum är den 5 maj 2022.  
 
Beslutsmotivering  
Tierp kommun har inget att invända mot länsstyrelsens bedömning i frågan. 
Väg 763 ägs av Trafikverket och Tierp har inga lokala trafikföreskrifter för 
den aktuella vägen. Förslaget till beslut är därför att inte besvara remissen.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänstutlåtande 
• Remiss med handlingar  
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Beslutet skickas till 
• Länsstyrelsen i Uppsala län 
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§ 33 
Dnr KS/2022:226, KS/2021:994  
 
(KS) Remiss av kompletterande promemoria till betänkandet 
Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 202049) - förslag 
till förordningsändringar del 2, Dnr UD2022/02424 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att inte besvara remissen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I promemorian föreslås nya bestämmelser om marknadskontrollansvar för 
vissa myndigheter i flera förordningar. Bestämmelserna är nödvändiga för 
att komplettera EU:s marknadskontrollförordning i svensk rätt. Förslagen 
omfattar nya förordningsbestämmelser om länsstyrelsernas och 
kommunernas uppgifter och ansvar vid marknadskontroll. Promemorian 
innehåller även förslag till ändringar i offentlighets- och 
sekretessförordningen för att tillgodose behovet av sekretess i ärenden om 
marknadskontroll och för att kraven på konfidentialitet i EU:s 
marknadskontrollförordning ska vara uppfyllda. Slutligen lämnas förslag för 
att anpassa miljötillsynsförordningen till EU:s kontrollförordning och de 
ändringar i miljöbalken som trädde i kraft den 1 augusti 2020. 
 
Tierp kommun avser att inte besvara remissen. Tierps kommun har i tidigare 
skede yttrat sig kring ärendet. Det bedöms att de statliga myndigheter och 
Sveriges Kommuner och Regioner som är remissinstanser bevakar frågan i 
linje med kommunens tidigare yttrande.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänstutlåtande 
• Remiss med handlingar  
• Tierps kommuns tidigare remissvar - Remissvar - Utkast till 

lagrådsremiss – Anpassningar till EUs marknadskontrollförordning – 
del 2 

 
Beslutet skickas till 

• Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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§ 34 
Dnr KS/2022:220  
 
(KS) Kvalitetsberättelse individ- och familjeomsorg 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna Kvalitetsberättelse individ- och familjeomsorg 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt SOFS 2011:9 ska socialtjänsten upprätta ett kvalitets- och 
ledningssystem som syftar till att planera, genomföra och följa upp 
verksamhetens kvalitetsarbete. Ett sätt att följa upp verksamheten är att 
upprätta en årlig kvalitetsberättelse där det kvalitetsarbete som genomförts 
under föregående år redovisas på ett övergripande plan. Detta involverar 
processer, riskbedömningar, uppdaterade rutiner, policy, riktlinjer samt 
sammanfattning av alla avvikelser som uppkommit i verksamheten. Individ- 
och familjeomsorgens kvalitetsberättelse redovisar även de områden som 
ska prioriteras under 2022. Detta involverar även de områden som inte har 
blivit klara under 2021.  
 
Kvalitetsberättelsen har tagits upp som ett informationsärende i utskotten 
arbete och omsorg (§ 14/2022) respektive barn och ungdom (§ 55/2022). 
 
Barnrättskonsekvenser 
Rapporten i sig har inga direkta barnrättskonsekvenser, däremot har 
verksamheten som redovisas stor betydelse och påverkan för barn och unga.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16.2 Kommunens verksamheter ska 
vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Kvalitetsberättelse individ- och familjeomsorg 2021. 

 
Beslutet skickas till 

• Individ- och familjeomsorg 
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§ 35 
Dnr KS/2022:280  
 
(KS) Tecknande av avtal för varningsanläggningar 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att Tierps kommun ingår i avtalet med Länsstyrelsen Uppsala avseende 
installation av varningsanläggningar enligt föreslagna placeringar.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens förslag har regeringen beslutat 
om nya beredskapszoner för Sveriges kärnkraftverk. Runt de svenska 
kärnkraftverken innebär det en inre och en yttre beredskapszon samt en 
planeringszon med en ungefärlig utsträckning om 5, 25 respektive 100 
kilometer. Förändringen är viktig för att förbättra möjligheterna att 
genomföra effektiva skyddsåtgärder i samband med en kärnkraftsolycka.  
Runt de svenska kärnkraftverken införs en inre och en yttre beredskapszon 
på ungefär 5 respektive 25 kilometer. I zonerna ska jodtabletter vara 
förhandsutdelade, befolkningen ska kunna varnas skyndsamt och det ska 
finnas en planering för utrymning och inomhusvistelse.  
Varning av allmänheten sker med hjälp av RDS (RDS står för Radio Data 
System. En RDS-mottagare är en särskild radiomottagare som är avsedd för 
varningsmeddelanden och delas ut till invånarna som bor i zonen) och 
utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik”.  
 
Länsstyrelsens bedömning är att tätorter eller platser med större samlad 
byggnation, mindre ort eller plats där människor vistas tillfälligt (badplatser, 
campingar osv) ska förses med utomhusvarning. Dock finns inga råd om 
antalet innevånare eller yta som ska varnas, utan detta måste avgöras 
individuellt på varje plats och kan komma justeras över tid.  
 
Nedan följer föreslagna placeringar utpekade i samråd med Martin 
Sahlberg, Länsstyrelsen Uppsala och Patrik Helgesson, Fastighetschef 
TKAB/ABTB. Placeringarna är utvalda för att utifrån ett 
fastighetsperspektiv bereda så goda förutsättningar som möjligt för att 
långsiktigt trygga drift och underhåll av komponenterna. 
Listan anger Placering – Ägare – Förvaltare: 
 
Hållnäs skola – Tierps Kommun – förvaltas av TKAB  
Hjälmunge Brandstation – Tierps Kommun - förvaltas av TKAB 
Brandstation Skärplinge – ABTB – förvaltas av ABTB 
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Pek-hallen – Tierps Kommun – förvaltas av TKAB 
Nordbergavägen – ABTB – förvaltas av ABTB 
 
Avtalet avseende installationen  av varningsanläggningar med Länsstyrelsen 
Uppsala enligt föreslagna placeringar kommer att undertecknas av 
kommundirektör och VD för TKAB/ABTB efter att beslut fattats i 
kommunstyrelsen.  
 
Beslutsmotivering 
Beslut krävs för tecknande av avtal som upplåter plats för 
varningsanläggningarna enligt ovan.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
En ersättning om 2400kr/år och anläggning utbetalas från Länsstyrelsen. 
Ersättning tillfaller undertecknande part i respektive avtal.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Info_Ljudsändare.pdf 
• Avtal_utomhusvarning.docx 
• Underlag för fastighetsinstallation VMA 

 
Beslutet skickas till 

• Kommundirektör, Helena Carlsson 
• VD Tierpsbyggen AB, Tierps kommunfastigheter AB, Roger 

Kjettselberg 
• Lokalstrateg Tommy Kjärsgård, Tillväxt och Samhällsbyggnad 
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§ 37 
Dnr KS/2022:48  
 
(KS) Fördelning av verksamhetsövergripande ramförändringar 
2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att fördela de av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsövergripande 
ramförändringarna enligt nedan.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktige beslutade §133 den 10 november 2021 i Plan för Tierps 
kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024 att verksamhetsövergripande 
ramförändringar ska fördelas på verksamheterna utifrån omsättning.  
 
Nu har beräkningar genomförts för samtliga generella ramförändringar. 
 
Följande ramförändringar är inkluderade i denna beräkning; 
Höjda IT-kostnader för driften 2 085 000 kr 
Inköp av datorer  4 100 000 kr 
Besparing införande av Proceedo           -2 000 000 kr 
Hyresförhandling                     - 3 500 000 kr 
 
Tabellen nedan visar på förändringar som sker av tilldelad rambudget 2022 
samt den nya rambudgeten som respektive verksamhet erhåller efter 
fördelning.  
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet i sig avseende ramfördelningen. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ramförändringarna innebär endast omfördelningar av redan fastställd 
verksamhetsövergripande ramförändring. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

• Ekonomienheten 
• Kommundirektör 
• Samtliga verksamhetschefer 

  

TIERPS KOMMUN
Driftbudget (tkr)
Nämnd/Ansvarsområde

Budget Fördelade Ny Budget
2022 ramförändringar 2022

Revision 1 810 -4 1 806
Valnämnd 530 530
Jävsnämnd 45 45
Lönenämnd 0 0
It-nämnd 0 0
Kommunstyrelsen: 1 354 195 4 1 354 199

Gemensam service 78 398 -3 829 74 569
Medborgarservice 68 210 331 68 541

0
Kultur och fritid 78 418 1 335 79 753
Förskola 143 749 578 144 328
Grundskola 307 368 1 252 308 620
Gymnasieskola 122 651 -1 939 120 712
Äldreomsorg 281 230 1 068 282 298
Funktionshindradeomsorg 121 512 353 121 864
Individ- och familjeomsorg 152 658 856 153 513

Summa nettokostnad 1 356 580 0 1 356 580
Finansiering 1 384 964 0 1 384 964

Resultat 28 384 0 28 384

*) Leasingavgifterna är ännu ej fördelade
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§ 38 
Dnr KS/2022:301  
 
(KF) Regel för hemsändningsbidrag 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anta Regel för hemsändningsbidrag, samt  
 
att uppdra till kommundirektören att utreda möjligheten till en högre 
ersättning för hemsändning i syfte att lika ersättning ska utgå från samtliga 
kommuner i länet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2021 beslutade kommunfullmäktige om Regel för hemsändningsbidrag där det 
står specifikt hur stor avgift butiken får ta gentemot kund (KF § 82/2021). 
Avgiften gentemot kund har under många år legat på 20 kronor och förslaget är 
att höja den maximala gränsen till 40 kronor och då behöver Regel för 
hemsändning justeras. Den föreslagna ändringen berör enbart andra punkten 
under rubriken Ersättningsnivå på sidan 5 i Regel för hemsändningsbidrag. 
Varje butik avgör själv vilken eventuell avgift som tas ut av kunden vid 
hemsändning av varor.  
 
Tillgänglighet till grundläggande service för människor och företag är en viktig 
del för att skapa goda livs- och boendemiljöer i alla delar av kommunen. 
Dagligvarubutikerna har de senaste decennierna minskat kraftigt. År 1980 
fanns det fjorton landsbygdsbutiker utanför Tierps centralort, endast sex 
stycken finns kvar idag.  
 
Det finns flera statliga stöd som syftar till att bevara kommersiell service i 
glesbygd. Ett sådant är hemsändningsbidrag som innebär bidrag till kommuner 
för att bekosta hemsändning av dagligvaror till de hushåll som har störst 
avstånd till eller saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till sin närmaste 
butik.  
 
Under flera år har det varit fyra butiker som utnyttjat bidraget, sedan oktober 
2021 är det tre. Dessa butiker har signalerat sedan en längre tid tillbaka att 
omkostnaderna för att erbjuda hemsändning har ökat och det är också 
anledningen till att en butik inte fortsatt erbjuda hemsändning.  
 
I Uppsala län finns det två kommuner som har butiker som är berättigade till 
bidraget, Tierps kommun samt Heby kommun. Ersättningen till butikerna för 
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hemsändning av varor skiljer sig mellan kommunerna och därför finns det ett 
behov av att i dialog med region Uppsala som administrerar bidraget se över 
ersättningsnivån.  
  
Beslutsmotivering 
De nya mer preciserade reglerna för hemsändning togs fram för att tydliggöra 
regelverket för både kommunen och handlarna. Nu har förutsättningarna 
ändrats då bland annat ökade drivmedelskostnader har ökat behovet av en högre 
ersättning från kund.  
 
Kommersiell service är en förutsättning för utvecklingskraft i alla delar av 
landet. Den kommersiella servicen har varit viktig för att samhället har 
kunnat fungera under pandemin och har fortsatt stor betydelse även nu. 
Dagligvarubutiker har ofta en roll som är större än själva butiken, den är ett 
nav i bygden. Ändring av Regel för Hemsändning ger handlarna själva 
utrymme att justera avgiften till kund för att kunna täcka kostnaderna för 
hemsändning av varor.  
 
Berörda handlare har haft möjlighet att lämna synpunkter och i förslaget har 
hänsyn tagits till de synpunkter som inkommit.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
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.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Regel för hemsändningsbidrag  

 
Beslutet skickas till 

• Näringslivsutvecklare  
• Chef Medborgarservice  
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§ 39 
Dnr KS/2022:325  
 
(KF) Revidering av bolagsordning Tierps Energi & Miljö AB 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna förslag till ändring av bolagsordning i enlighet med Tierps 
Energi & Miljö AB:s förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps Energi & Miljö AB har inlämnat förslag till ändring av 
bolagsordning. Följande paragrafer berörs av ändringarna:   
 
§ 6 Skrivningen om att aktiebreven skall ställas till viss man stryks. 
§ 7  En redaktionell ändring, utbyte av skall finnas minst och max till skall 
utgöra lägst och högst. 
§ 11  Kallelse ska ske genom digitalt utskick via e-post istället för med brev 
på posten. 
 
Ändringarna går även att ta del av i det bifogade dokumentet ”Förslag på 
ändringar -  Bolagsordning för Tierps Energi & Miljö AB” 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Bolagsordning för Tierps Energi & Miljö AB 
• Förslag på ändringar -  Bolagsordning för Tierps Energi & Miljö AB 

 
Beslutet skickas till 

• VD Tierps Energi & Miljö AB 
• Kommundirektör 
• Chef för kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 40 
Dnr KS/2022:343  
 
(KS) Ombudgetering av investeringsanslag 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna ombudgetering av 3 mnkr från Siggbo Trädgårdsstad till GC-
väg Örbyhus-Upplanda, samt 
 
att fastställa ny totalutgift på 6 000 tkr för GC-väg Örbyhus-Upplanda, samt 
 
att uppdra till kommundirektören att se över prognos för innevarande 
investeringar under året och redovisa resultatet vid ett kommande 
sammanträde för kommunstyrelsen.  
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Projekt 1107 G/C-Väg Örbyhus Upplanda -Inför fas genomförande. 
 
Inför upphandling och inför fas genomförande behöver Projektet 1107 G/C-
Väg Örbyhus-Upplanda ytterligare medel under 2022. Enligt 2021-09-07, § 
170 Dnr 2021/672 är beslutad totalutgift 3 000 tkr. På grund av ökade 
drivmedelspriser, oljepriser och råvarupriser beräknas totalutgiften istället 
till 6 000 tkr. 
 
Behov av ytterligare 3 000 tkr ombudgeteras inom 2022 års investeringsram 
enligt nedan: 
 
Projekt 1107                                         G/C-Väg Örbyhus Upplanda 
Ansvar 13104                                       Chef Samhällsbyggnad 
Verksamhet 3100                                  Kommunala gator och vägar 
Ram 2022                                                    2 871 tkr 
Beslutad totalutgift                                      3 000 tkr 
2022-02-15,§ 32 Dnr KS/2022:46,  
2021-09-07, § 170 Dnr 2021/672  
Beräknad totalutgift                                     6 000 tkr 
Behov 2022                                                  5 871 tkr 
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Omföring till investeringsprojekt 1107, 3 000 tkr från projekt 1709 
Siggbo Trädgårdsstad 
 
En omföring av investeringsmedel påverkar inte projektet Siggbo 
Trädgårdsstad då investeringsbudget för 2022 inte kommer att nyttjas under 
innevarande år till fullo.  
Beslutsmotivering 
För att kunna genomföra projektet krävs en ombudgetering av befintligt 
investeringsanslag på grund av tillkommande kostnadsökningar. Projektet 
har en samfinansiering från Trafikverket om 900 tkr under förutsättning att 
projektet är färdigställt senast oktober 2022. 
  
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet påverkar barn och unga positivt genom en ökad tillgänglighet och 
möjlighet att nyttja säkra gång- och cykelvägar. Barn och ungas möjlighet 
till säker skolväg ökar.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål  

- 9.1 Bygga ut en tillförlitlig och hållbar infrastruktur, där 
kollektivtrafik och olika mobilitetslösningar är en 
naturlig del, för att stödja ekonomisk utveckling och 
människors välbefinnande. 

- 10.7 Kommunens fysiska planering ska verka för att 
socioekonomisk segregation motverkas. 

- 11.3 Skapa inkluderande tätortsmiljöer som erbjuder god tillgång till 
grönområden och offentliga platser och som ger möjlighet att ta sig 
fram säkert som gång- och cykeltrafikant. 

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Eftersom det rör sig om en ombudgetering uppstår inga ekonomiska 
konsekvenser. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kommunstyrelsen besluta  
 
att avslå liggande förslag.  
 
Tilläggsyrkande  
Jonas Nyberg (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kommunstyrelsen besluta  
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att uppdra till kommundirektören att se över prognos för innevarande 
investeringar under året och redovisa resultatet vid ett kommande 
sammanträde för kommunstyrelsen.  
 
Bifall 
Emma Lokander (M) yrkar bifall Jonas Nybergs (S) tilläggsyrkande och till 
liggande förslag; 
 
att godkänna ombudgetering av 3 mnkr från Siggbo Trädgårdsstad till GC-
väg Örbyhus-Upplanda, samt 
 
att fastställa ny totalutgift på 6 000 tkr för GC-väg Örbyhus-Upplanda.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
liggande förslag.  
 
Ordförande ställer proposition på Jonas Nybergs (S) tilläggsyrkande och 
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla Jonas Nybergs 
(S) tilläggsyrkande.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Starttillstånd 

 
Beslutet skickas till 

• Chef Medborgarservice 
• Projektledare Dan Hedlund 
• Ekonom Cecilia Martinelle 
• Ekonomichef  

 
 
 


	Beslutande 
	Övriga närvarande
	Innehållsförteckning
	Paragraf  Rubrik Dnr
	Beslut
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Reservation
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
	Beslutsgång
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsmotivering
	Barnrättskonsekvenser
	Ekonomiska konsekvenser och finansiering
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsmotivering
	Barnrättskonsekvenser
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsmotivering
	Tierp kommun har inget att invända mot länsstyrelsens bedömning i frågan. Väg 763 ägs av Trafikverket och Tierp har inga lokala trafikföreskrifter för den aktuella vägen. Förslaget till beslut är därför att inte besvara remissen.
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Barnrättskonsekvenser
	Mål och uppdrag
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsmotivering
	Barnrättskonsekvenser
	Ekonomiska konsekvenser och finansiering
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsmotivering
	Barnrättskonsekvenser
	Ekonomiska konsekvenser och finansiering
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Barnrättskonsekvenser
	Ekonomiska konsekvenser och finansiering
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsmotivering
	Barnrättskonsekvenser
	Mål och uppdrag
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Barnrättskonsekvenser
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till
	Beslut
	Reservation
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsmotivering
	Barnrättskonsekvenser
	Mål och uppdrag
	Ekonomiska konsekvenser och finansiering
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Yrkande
	Beslutsgång
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till




