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Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-04-12  Anslaget tas ner: 2022-05-04 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Lars-Göran Birkehorn Karlsen, Gunnar Jansson 

Närvarande Se sidan 2-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 
 
    Evelina Håkansson 

 
 
 Ordförande 
 
    Anna Ahlin §§ 19-29, 31-46              Carola Fredén § 30 

 
 
 Justerande 
 
    Lars-Göran Birkehorn Karlsen                Gunnar Jansson 
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Beslutande   
 

 

 
Ledamöter Sara Sjödal (C) §§ 19-26, 28-31, 34-46 

Erik Kolm (C) §§ 19-26, 28-46 

Lotta Carlberg (C) §§ 19-26, 28-34, 36-46 

Anna Ahlin (C) ordf. §§ 19-29, 31-46 

Anna Ohlström (C) 

Magdalena Ewert (C) 

Lars Lindgren (C) §§ 19-28, 30-33, 35-46 

Helén Jaktlund (C) 

Mats Wikander (C) §§ 19-28, 30-46 

Lars–Göran Birkehorn Karlsen (M) 

Åsa Sikberg (M) §§ 19-26, 28-46 

Sven Lokander (M) §§ 19-26, 28-30, 32-33, 35-45 

Carola Fredén (M) 1:e vice ordf. §§ 19-26, 28-46 

Emma Lokander (M) §§ 19-26, 28-30, 32-46 

Kenneth Karlsson (M) 

Ann–Kristin Ringefors (KD) §§ 19-26, 28-46 

Lars Svensk (KD) §§ 19-26, 28-46 

Oskar Jonsson (MP) 

Jenny Lundström (MP) §§ 19-26, 28-46 

Alfred Mujambere (L) §§ 19-26, 28-30, 32-46 

 

Viktoria Söderling (S) §§ 19-26, 28-31, 34-46 

Bengt–Olov Eriksson (S) 2:e vice ordf. §§ 19-

29, 31-46 

Jonas Nyberg (S) §§ 19-26, 28-31, 34-46 

Barbro Wiklund (S) §§ 19-26, 28-30, 32-46 

Gunnar Jansson (S) §§ 19-26, 28-30, 32-46 

Christina Svensson (S) §§ 19-30, 32-46 

Lars–Olof Färnström (S) §§ 19-33, 35-46 

Marie–Louise Rindå (S) §§ 19-26, 28-46 

Pontus Söderberg (S) 

Margaretha Magnusson (S) §§ 19-28, 31-33, 

35-46 

Oskar Nilsson (S) 

Christina Holmström (S) §§ 19-26, 28-46 

Torgny Helgesson (S) §§ 19-26, 28-46 

Linda Friberg (S) §§ 19-26, 28-46 

Alexander Karlsson (V) §§ 19-26, 28-46 

Agnetha Andersson (V) §§ 19-26, 28-46 

Emmanuel Nzisabira (V) 

Joakim Larsson (SD) §§ 19-26, 29-46 

Bengt Lindström (SD) §§ 19-26, 29-46 

Klas Jakobsson (SD) §§ 19-26, 28-46 

Per Karlsson (SD) 

Lars–Ola Sandström (SD) 

 

Beslutande 
ersättare 

Filip Håkansson (C) 

Roger Henningsson Brander (C) §§ 19-27 

Jessica Tindre Falk (M) §§ 19-27, 29-46 

 

Leif Lindgren (C) §§ 27, 29, 32-33, 35 

Per Vendin (C) §§ 27, 29-31, 34 

Regina Birkehorn (M) §§ 27, 31, 34 

Ronny Bränneland (M) §§ 19-25 

Gunilla Wisell (KD) §§ 27 

Margareta Vikström Svensk (KD) §§ 27 

Brita Kajrup (MP) §§ 27 

Ann-Cathrin Larsson (L) §§ 27, 31 

Börje Wennberg (S) 

Simon Brännström (SD) 

Bengt Asplund (SD) 

 

Inger Andersson (S) §§ 27, 32-33 

Stefan K Andersson (S) §§ 27, 32-33 

Lize–Lotte Löfgren (S) §§ 27, 29-31, 34 

Benny Larsson (S) §§ 27, 31, 34 

Ulf Andersson (S) §§ 27, 30-31 

Krister Andersson (V) §§ 27 

Eva Berglund (V) §§ 27 
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Övriga 
närvarande  

 
 

Ersättare Leif Lindgren (C) §§ 19-26, 28, 30-31, 34, 36-46 

Per Vendin (C) §§ 19-26, 28, 32-33, 35-46 

Regina Birkehorn (M) §§ 19-26, 29-30, 32-33, 35-

46 

Ronny Bränneland (M) §§ 

Gunilla Wisell (KD) §§ 19-26, 28-46 

Margareta Vikström Svensk (KD) §§ 19-26, 28-

46 

Brita Kajrup (MP) §§ 19-26, 28-46 

Ann-Cathrin Larsson (L) §§ 19-26, 28-30, 32-46 

Inger Andersson (S) §§ 19-26, 28-31, 34-46 

Stefan K Andersson (S) §§ 19-26, 28-31, 34-

46 

Lize–Lotte Löfgren (S) §§ 19-26, 28, 32-33, 

35-46 

Benny Larsson (S) §§ 19-26, 28-30, 32-33, 35-

46 

Ulf Andersson (S) §§ 19-26, 28-29, 32-46 

Krister Andersson (V) §§ 19-26, 28-46 

Eva Berglund (V) §§ 19-26, 28-46 

 

 
Tjänstemän 
och övriga 

Evelina Håkansson, sekreterare  

Helena Carlsson, kommundirektör 

Patrik Norberg, digitaliseringsutvecklare 

Maria Wirström, administrativ assistent 

Fredrik Persson, vaktmästare 

Torbjörn Hägerström, vaktmästare 

Ulrika Borger Dåderman, koordinator Kulturhuset Möbeln 

Göran Karlsson, revisorernas ordförande §§ 19-32 

Karl-Gunnar Marklund, revisor §§ 19-32 
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Innehållsförteckning  
 

Paragraf Rubrik Dnr  

 
 

 Upprop   

 

 Val av två justerare samt 

tillkännagivande av tid och plats för 

justering av protokollet - Den 12 april 

kl. 08:00 i lilla A-salen, kommunhuset 

  

 

§ 19 Allmänhetens frågestund KS/2022:30  

 

§ 20 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:154  

 

§ 21 Aktuellt från revisionen KS/2022:156  

 

§ 22 Anmälan av  interpellationer KS/2022:158, 

KS/2022:319 

 

 

§ 23 Anmälan av frågor KS/2022:159, 

KS/2022:331, 

KS/2022:339, 

KS/2022:340 

 

 

§ 24 Svar på frågor KS/2022:159, 

KS/2022:331, 

KS/2022:339, 

KS/2022:340 

 

 

§ 25 Årsredovisning 2021 KS/2022:264  

 

§ 26 Revisionsberättelse 2021 KS/2022:299, 

KS/2022:312 

 

 

§ 27 Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 

2021 

KS/2022:299  

 

§ 28 Ansvarsfrihet för valnämnden 2021 KS/2022:299  

 

§ 29 Ansvarsfrihet för jävsnämnden 2021 KS/2022:299  

 

§ 30 Ansvarsfrihet för demokratiberedningen 

2021 

KS/2022:299  
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§ 31 Ansvarsfrihet för beredning för 

översiktsplan 2050 2021 

KS/2022:299  

 

§ 32 Ansvarsfrihet för lönenämnden 2021 KS/2022:299  

 

§ 33 Ansvarsfrihet för IT-nämnden 2021 KS/2022:299  

 

§ 34 Ansvarsfrihet för räddningsnämnden 

2021 

KS/2022:302  

 

§ 35 Ansvarsfrihet för 

överförmyndarnämnden 2021 

KS/2022:303  

 

§ 36 Redovisning av ej verkställda beslut 

AoO kvartal 4 2021 

KS/2021:187  

 

§ 37 Redovisning av ej verkställda beslut 

BoU kvartal 4 2021 

KS/2021:187  

 

§ 38 Yrkande om utökad borgensram för 

Tierps kommun fastigheter AB 

KS/2022:51  

 

§ 39 Svar på motion - Tierps Lugn!, Krister 

Andersson (V) 

KS/2021:1022  

 

§ 40 Svar på motion - Ändring av avgift för 

Förhandsbesked, Jonas Åker (SD) 

KS/2021:787  

 

§ 41 Svar på motion - Distansarbete i 

framtiden, Alexander Karlsson (V) 

KS/2020:865  

 

§ 42 Godkännande av entledigande och val 

av ny ledamot i beredning för 

översiktsplan 2050 

KS/2022:114  

 

§ 43 Godkännande av entledigande från 

uppdrag i kommunfullmäktige 

KS/2022:114  

 

§ 44 Redovisning av inkomna beslut och 

skrivelser 

KS/2022:73  
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§ 19 
Dnr KS/2022:30  

 

Allmänhetens frågestund 

 

Vid varje kommunfullmäktigesammanträde har allmänheten möjlighet att 

ställa frågor direkt till politikerna. Frågestunden pågår i 30 minuter och alla 

som vill är välkomna att ställa frågor om kommunens verksamheter.  

 

Syftet med allmänhetens frågestund är att skapa en dialog mellan 

allmänheten och de folkvalda politikerna. Genom detta ges 

kommunmedborgarna möjlighet att påverka och väcka opinion. 

Allmänhetens frågestund ger även kommunmedborgarna möjligheten att 

bättre ta tillvara sina demokratiska rättigheter.  

 

Under frågestunden besvarade Sara Sjödal (C) två frågor gällande 

skattenivån och tjänstebilar. 

 

Du kan lyssna på allmänhetens frågestund på Tierps kommuns hemsida, 

www.tierp.se. 
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§ 20 
Dnr KS/2022:154  

 

Godkännande av föredragningslistan 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att godkänna föredragningslistan med följande revidering:  

 

- att ärende 6 och 8 stryks från föredragningslistan då inga motioner 

eller svar på interpellationer har lämnats in.  
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§ 21 
Dnr KS/2022:156  

 

Aktuellt från revisionen 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga aktuell information från revisionen till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorernas ordförande, Göran Karlsson, redogör för aktuell information 

från revisionen. 

Följande punkter tas upp:  

 

 Revisionens planering för 2022 

 Utgångspunkter för revisionens granskningsarbete 

 Efterlevs kommunens styrmodell 

 Fungerar den interna kontrollen tillräckligt tillfredsställande 

 Är verksamheten effektiv 

 

 Pågående granskningar 

 Kommunens förebyggande arbete med etik, korruption och 

oegentligheter 

 Intern kontroll av lönehanteringsprocessen och hur arbetar 

Lönenämnden med riskbedömningar 

 

 Genomförda granskningar 

 Bokslut 2021   

 Fördjupad grundläggande granskning av ABTB 

 Ekonomistyrning och resursutnyttjande avseende placeringar 

av barn och unga 

 Kommunens kompetensförsörjning 

 Kommunens långsiktiga finansiella planering 

 

 Möte med revisorerna i gemensamma IT- och lönenämnd 

 Uppföljningsgranskning av IT-nämnden för att se om det 

även behövs en fördjupad granskning 

 

 Kommande granskningsarbete 

 Kommunens upphandlingar och inköpsrutiner 

 Exploateringsprocessen 

 Hot och våld mot anställda och politiker. 
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Kommunen har fem revisorer varav tre representerar oppositionen. Enligt 

12 kap. 1 § kommunallag (KL 2017:725) är revisionens uppgift att årligen 

granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller 

fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om 

verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 

kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna ska också 

bedöma om resultaten i den delårsrapport som enligt 11 kap. 16 § (KL) ska 

behandlas av fullmäktige och årsredovisningen är förenliga med de mål 

fullmäktige beslutat. I sin granskning biträds revisorerna av sakkunniga 

som ska ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som behövs 

för att kunna fullgöra uppdraget. 
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§ 22 
Dnr KS/2022:158, KS/2022:319  

 

Anmälan av  interpellationer 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att den inlämnade interpellationen får ställas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande interpellation har lämnats in:  

- Den nya pandemin, Viktoria Söderling (S), dnr KS/2022:319 

 

Interpellationen besvaras vid nästkommande sammanträde.  

 

Beslutsunderlag 

 Inlämnad interpellation  

 

Beslutet skickas till 

 Sekreterare för kommunfullmäktige 
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§ 23 
Dnr KS/2022:159, KS/2022:331, KS/2022:339, KS/2022:340  

 

Anmälan av frågor 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att de inlämnade frågorna får ställas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande frågor har lämnats in: 

- Fråga om uppföljning av privat utförare, Viktoria Söderling (S), dnr 

KS/2022:331 

- Fråga om lokalbehovet på Örbyhus skola, Jonas Nyberg (S), dnr 

KS/2022:339 

- Fråga om NPF i kommunens skolor, Jonas Nyberg (S), dnr 

KS/2022:340 

 

Beslutsunderlag 

 Inlämnade frågor 
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§ 24
Dnr KS/2022:159, KS/2022:331, KS/2022:339, KS/2022:340 

Svar på frågor 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att frågedebatten anses avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande frågor har lämnats in och besvarats: 

- Fråga om uppföljning av privat utförare, Viktoria Söderling (S), dnr

KS/2022:331

- Fråga om lokalbehovet på Örbyhus skola, Jonas Nyberg (S), dnr

KS/2022:339

- Fråga om NPF i kommunens skolor, Jonas Nyberg (S), dnr

KS/2022:340

Sara Sjödal (C) besvarar en följdfråga på Jonas Nybergs (S) fråga gällande 

om feriearbete sommaren 2022. Följdfrågan gällde antalet feriearbetsplatser 

år 2022.  

Yttrande 

Lotta Carlberg (C), Jonas Nyberg (S), Viktoria Söderling (S), Åsa Sikberg 

(M) och Sara Sjödal (C) yttrar sig.

Beslutsunderlag 

 Inlämnade frågor
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§ 25 
Dnr KS/2022:264  

 

Årsredovisning 2021 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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. Även 

årsredovisningarna för Tierps Energi & Miljö AB och TEMAB Fjärrvärme 

AB har lämnats in i preliminärt format. Dessa har varken antagits av 

bolagens styrelser eller stämmor.  

 

Barnrättskonsekvenser 

Barnrättkonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

 

Bifall 

Sara Sjödal (C)Lotta Carlberg (C) och Jenny Lundström (MP) yrkar bifall 

till liggande förslag.  
 

Yttrande   

Jonas Nyberg (S), Viktoria Söderling (S), Joakim Larsson (SD) och Börje 

Wennberg (S) yttrar sig.  
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Beslutsunderlag 

 Beslut kommunstyrelsen § 76/2022 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Årsredovisning 2021 Tierps kommun 

 Årsredovisning 2021 IT-nämnd 

 Årsredovisning 2021 Lönenämnd 

 Årsredovisning 2021 AB Tierpsbyggen 

 Årsredovisning 2021 Tierps kommunfastigheter AB 

 Preliminär årsredovisning 2021 TEMAB 

 Preliminär årsredovisning 2021 TEMAB Fjärrvärme AB 

 

Beslutet skickas till 

 Ekonomichef 

 Chef Kvalitet och strategisk utveckling 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

2022-04-05 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

    

15 

 

 

 

 

§ 26 
Dnr KS/2022:299, KS/2022:312  

 

Revisionsberättelse 2021 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga revisionsberättelsen för år 2021 till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna, utsedda av kommunfullmäktige, har granskat den verksamhet 

som bedrivits i kommunstyrelse, kommunfullmäktiges beredningar, 

nämnder och gemensamma nämnder samt genom utsedda 

lekmannarevisorer i de kommunala bolagen. Kommunens revisorer har 

biträtts av sakkunniga från KPMG, som genomfört granskningen. 

 

Kommunstyrelsen, beredningar, nämnder och gemensamma nämnder 

ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 

riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De 

ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och 

återredovisning till fullmäktige. 

 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 

räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges 

uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 

kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen 

har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i 

bilagan ”Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2021”. 

 

Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet. 

 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

2022-04-05 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

    

16 

 

Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 

 Revisionsberättelse för år 2021 

 Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2021 

 Granskningsrapport Tierps kommunfastigheter AB 2021 

 Granskningsrapport AB Tierpsbyggen 2021 

 Grundläggande granskning AB Tierpsbyggen  

 Granskning av årsredovisning 2021 

 

Beslutet skickas till 

 Kommunens revisorer 

 Kommundirektör 

 Verksamhetschefer 

 Ekonomienheten 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

2022-04-05 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

    

17 

 

 

 

 

§ 27 
Dnr KS/2022:299  

 

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2021 

 

Jäv 

Sara Sjödal (C), Emma Lokander (M), Lotta Carlberg (C), Åsa Sikberg (M), 

Ann-Kristin Ringefors (KD), Alfred Mujambere (L), Viktoria Söderling (S), 

Jonas Nyberg (S), Barbro Wiklund (S), Linda Friberg (S), Torgny 

Helgesson (S), Alexander Karlsson (V), Joakim Larsson (SD), Klas 

Jakobsson (SD), Carola Fredén (M), Erik kolm (C), Sven Lokander (M), 

Lars Svensk (KD), Jenny Lundström (MP), Marie-Louise Rindå (S), Gunnar 

Jansson (S), Christina Holmström (S), Agnetha Andersson (V) och Bengt 

Lindström (SD) deltar inte i ärendets handläggning och beslut på grund av 

jäv. 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess ledamöter och 

ersättare för år 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 5 kap, 24 § ska fullmäktige vid ett 

sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen 

avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska 

motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. 

 

Revisionen har bland annat genomfört en grundläggande granskning under 

2021. Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen har 

varit att erhålla ett underlag för ansvarsprövning och bedömning om 

kommunstyrelse, beredningar, nämnder och gemensamma nämnder har 

skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 

verksamheten. Granskningen har genomförts bland annat genom 

protokollsgranskning och dialogmöten under året. 

 

Revisionen bedömer att kommunstyrelsen bedrivit verksamheten i huvudsak 

på ett ändamålsenlig och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De 

bedömer även att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 

kommunstyrelsens interna kontroll sammantaget i huvudsak varit tillräcklig. 

Revisionen tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

kommunstyrelsen samt de enskilda ledamöterna.  
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Enligt kommunallagen 5 kap, 48 §, andra punkten får en ledamot eller 

tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta i beslutet om 

ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv. 

 

Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut  

 Revisionsberättelse för år 2021 

 Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2021 

 

Beslutet skickas till 

 Kommunens revisorer  

 Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 2021 
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§ 28 
Dnr KS/2022:299  

 

Ansvarsfrihet för valnämnden 2021 

 

Jäv 

Jessica Tindre Falk (M), Bengt Lindström (SD) och Joakim Larsson (SD) 

deltar inte i ärendets handläggning och beslut på grund av jäv. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja ansvarsfrihet för valnämnden och dess ledamöter och 

ersättare för år 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 5 kap, 24 § ska fullmäktige vid ett 

sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen 

avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska 

motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. 

 

Revisionen har bland annat genomfört en grundläggande granskning under 

2021. Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen har 

varit att erhålla ett underlag för ansvarsprövning och bedömning om 

kommunstyrelse, beredningar, nämnder och gemensamma nämnder har 

skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 

verksamheten. Granskningen har genomförts bland annat genom 

protokollsgranskning och dialogmöten under året. 

 

Revisionen bedömer att valnämnden bedrivit verksamheten i huvudsak på 

ett ändamålsenlig och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De 

bedömer även att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 

valnämndens interna kontroll sammantaget i huvudsak varit tillräcklig. 

Revisionen tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

valnämnden samt de enskilda ledamöterna.  

 

Enligt kommunallagen 5 kap, 48 §, andra punkten får en ledamot eller 

tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta i beslutet om 

ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv. 

 

Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

2022-04-05 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
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Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut  

 Revisionsberättelse för år 2021 

 Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2021 

 

Beslutet skickas till 

 Kommunens revisorer  

 Ledamöter och ersättare i valnämnden 2021 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

2022-04-05 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
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§ 29 
Dnr KS/2022:299  

 

Ansvarsfrihet för jävsnämnden 2021 

 

Jäv 

Lars Lindgren (C), Mats Wikander (C) och Margaretha Magnusson (S) 

deltar inte i ärendets handläggning och beslut på grund av jäv. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja ansvarsfrihet för jävsnämnden och dess ledamöter och 

ersättare för år 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 5 kap, 24 § ska fullmäktige vid ett 

sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen 

avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska 

motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. 

 

Revisionen har bland annat genomfört en grundläggande granskning under 

2021. Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen har 

varit att erhålla ett underlag för ansvarsprövning och bedömning om 

kommunstyrelse, beredningar, nämnder och gemensamma nämnder har 

skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 

verksamheten. Granskningen har genomförts bland annat genom 

protokollsgranskning och dialogmöten under året. 

 

Revisionen bedömer att jävsnämnden bedrivit verksamheten i huvudsak på 

ett ändamålsenlig och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De 

bedömer även att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 

jävsnämndens interna kontroll sammantaget i huvudsak varit tillräcklig. 

Revisionen tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

jävsnämnden samt de enskilda ledamöterna.  

 

Enligt kommunallagen 5 kap, 48 §, andra punkten får en ledamot eller 

tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta i beslutet om 

ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv. 

 

Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

2022-04-05 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
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Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut  

 Revisionsberättelse för år 2021 

 Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2021 

 

Beslutet skickas till 

 Kommunens revisorer  

 Ledamöter och ersättare i jävsnämnden 2021 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

2022-04-05 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
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§ 30 
Dnr KS/2022:299  

 

Ansvarsfrihet för demokratiberedningen 2021 

 

Jäv 

Anna Ahlin (C), Margaretha Magnusson (S) och Bengt-Olov Eriksson (S) 

deltar inte i ärendets handläggning och beslut på grund av jäv. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja ansvarsfrihet för demokratiberedningen och dess ledamöter och 

ersättare för år 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 5 kap, 24 § ska fullmäktige vid ett 

sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen 

avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska 

motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. 

 

Revisionen har bland annat genomfört en grundläggande granskning under 

2021. Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen har 

varit att erhålla ett underlag för ansvarsprövning och bedömning om 

kommunstyrelse, beredningar, nämnder och gemensamma nämnder har 

skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 

verksamheten. Granskningen har genomförts bland annat genom 

protokollsgranskning och dialogmöten under året. 

 

Revisionen bedömer att demokratiberedningen bedrivit verksamheten i 

huvudsak på ett ändamålsenlig och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt. De bedömer även att räkenskaperna i allt väsentligt är 

rättvisande och att demokratiberedningens interna kontroll sammantaget i 

huvudsak varit tillräcklig. Revisionen tillstyrker att kommunfullmäktige 

beviljar ansvarsfrihet för demokratiberedningen samt de enskilda 

ledamöterna.  

 

Enligt kommunallagen 5 kap, 48 §, andra punkten får en ledamot eller 

tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta i beslutet om 

ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

2022-04-05 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
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Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut  

 Revisionsberättelse för år 2021 

 Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2021 

 

Beslutet skickas till 

 Kommunens revisorer  

 Ledamöter och ersättare i demokratiberedningen 2021 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

2022-04-05 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
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§ 31 
Dnr KS/2022:299  

 

Ansvarsfrihet för beredning för översiktsplan 2050 2021 

 

Jäv 

Alfred Mujambere (L), Gunnar Jansson (S), Christina Svensson (S), Emma 

Lokander (M), Barbro Wiklund (S) och Sven Lokander (M) deltar inte i 

ärendets handläggning och beslut på grund av jäv. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja ansvarsfrihet för beredning för översiktsplan 2050 och dess 

ledamöter och ersättare för år 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 5 kap, 24 § ska fullmäktige vid ett 

sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen 

avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska 

motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. 

 

Revisionen har bland annat genomfört en grundläggande granskning under 

2021. Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen har 

varit att erhålla ett underlag för ansvarsprövning och bedömning om 

kommunstyrelse, beredningar, nämnder och gemensamma nämnder har 

skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 

verksamheten. Granskningen har genomförts bland annat genom 

protokollsgranskning och dialogmöten under året. 

 

Revisionen bedömer att beredning för översiktsplan 2050 bedrivit 

verksamheten i huvudsak på ett ändamålsenlig och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt. De bedömer även att räkenskaperna i allt 

väsentligt är rättvisande och att beredning för översiktsplan 2050s interna 

kontroll sammantaget i huvudsak varit tillräcklig. Revisionen tillstyrker att 

kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för beredning för översiktsplan 

2050 samt de enskilda ledamöterna.  

 

Enligt kommunallagen 5 kap, 48 §, andra punkten får en ledamot eller 

tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta i beslutet om 

ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

2022-04-05 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
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Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet. 
 

Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut  

 Revisionsberättelse för år 2021 

 Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2021 

 

Beslutet skickas till 

 Kommunens revisorer  

 Ledamöter och ersättare i beredning för översiktsplan 2050 2021 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

2022-04-05 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
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§ 32 
Dnr KS/2022:299  

 

Ansvarsfrihet för lönenämnden 2021 

 

Jäv 

Sara Sjödal (C), Viktoria Söderling (S) och Jonas Nyberg (S) deltar inte i 

ärendets handläggning och beslut på grund av jäv. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja ansvarsfrihet för lönenämnden och dess ledamöter och 

ersättare från Tierps kommun för år 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 5 kap, 24 § ska fullmäktige vid ett 

sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen 

avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska 

motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. 

 

Revisionen har bland annat genomfört en grundläggande granskning under 

2021. Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen har 

varit att erhålla ett underlag för ansvarsprövning och bedömning om 

kommunstyrelse, beredningar, nämnder och gemensamma nämnder har 

skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 

verksamheten. Granskningen har genomförts bland annat genom 

protokollsgranskning och dialogmöten under året. 

 

Revisionen bedömer att lönenämnden bedrivit verksamheten i huvudsak på 

ett ändamålsenlig och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De 

bedömer även att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 

lönenämndens interna kontroll sammantaget i huvudsak varit tillräcklig. 

Revisionen tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

lönenämnden samt de enskilda ledamöterna från Tierps kommun.  

 

Enligt kommunallagen 5 kap, 48 §, andra punkten får en ledamot eller 

tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta i beslutet om 

ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv. 

 

Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

2022-04-05 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
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Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut  

 Revisionsberättelse för år 2021 

 Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2021 

 

Beslutet skickas till 

 Kommunens revisorer  

 Lönenämnden 

 Tierps kommuns ledamöter och ersättare i lönenämnden 2021 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

2022-04-05 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
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§ 33 
Dnr KS/2022:299  

 

Ansvarsfrihet för IT-nämnden 2021 

 

Jäv 

Sara Sjödal (C), Viktoria Söderling (S) och Jonas Nyberg (S) deltar inte i 

ärendets handläggning och beslut på grund av jäv. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja ansvarsfrihet för IT-nämnden och dess ledamöter och 

ersättare från Tierps kommun för år 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 5 kap, 24 § ska fullmäktige vid ett 

sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen 

avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska 

motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. 

 

Revisionen har bland annat genomfört en grundläggande granskning under 

2021. Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen har 

varit att erhålla ett underlag för ansvarsprövning och bedömning om 

kommunstyrelse, beredningar, nämnder och gemensamma nämnder har 

skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 

verksamheten. Granskningen har genomförts bland annat genom 

protokollsgranskning och dialogmöten under året. 

 

Revisionen bedömer att IT-nämnden bedrivit verksamheten i huvudsak på 

ett ändamålsenlig och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De 

bedömer även att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att IT-

nämndens interna kontroll sammantaget i huvudsak varit tillräcklig. 

Revisionen tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för IT-

nämnden samt de enskilda ledamöterna från Tierps kommun.  

 

Enligt kommunallagen 5 kap, 48 §, andra punkten får en ledamot eller 

tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta i beslutet om 

ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv. 

 

Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

2022-04-05 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
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Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut  

 Revisionsberättelse för år 2021 

 Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2021 

 

Beslutet skickas till 

 Kommunens revisorer  

 IT-nämnden  

 Tierps kommuns ledamöter och ersättare i IT-nämnden 2021 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

2022-04-05 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
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§ 34 
Dnr KS/2022:302  

 

Ansvarsfrihet för räddningsnämnden 2021 

 

Jäv 

Lars Lindgren (C), Lars-Olof Färnström (S), Sven Lokander (M) och 

Margaretha Magnusson (S) deltar inte i ärendets handläggning och beslut på 

grund av jäv. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja ansvarsfrihet för Tierps kommuns ledamöter och ersättare i 

räddningsnämnden för år 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 5 kap, 24 § ska fullmäktige vid ett 

sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen 

avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska 

motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. 

 

Revisionen har bland annat genomfört en grundläggande granskning under 

2021. Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen har 

varit att erhålla ett underlag för ansvarsprövning och bedömning om 

kommunstyrelse, beredningar, nämnder och gemensamma nämnder har 

skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 

verksamheten. Granskningen har genomförts bland annat genom 

protokollsgranskning och dialogmöten under året. 

 

Revisionen bedömer att räddningsnämnden bedrivit verksamheten i 

huvudsak på ett ändamålsenlig och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt. De bedömer även att räkenskaperna i allt väsentligt är 

rättvisande och att räddningsnämndens interna kontroll sammantaget i 

huvudsak varit tillräcklig. Revisionen tillstyrker att kommunfullmäktige 

beviljar ansvarsfrihet för Tierps kommuns ledamöter och ersättare i 

räddningsnämnden.  

 

Enligt kommunallagen 5 kap, 48 §, andra punkten får en ledamot eller 

tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta i beslutet om 

ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv. 
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Kommunfullmäktige 

2022-04-05 
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Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut  

 Årsredovisning räddningsnämnden 2021 

 Revisionsberättelse för år 2021 

 Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2021 

 

Beslutet skickas till 

 Kommunens revisorer  

 Räddningsnämnden 

 Tierps kommuns ledamöter och ersättare i räddningsnämnden 2021 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

2022-04-05 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
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§ 35 
Dnr KS/2022:303  

 

Ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden 2021 

 

Jäv 

Lotta Carlberg (C) deltar inte i ärendets handläggning och beslut på grund 

av jäv. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja ansvarsfrihet för Tierps kommuns ledamöter och ersättare i 

överförmyndarnämnden för år 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 5 kap, 24 § ska fullmäktige vid ett 

sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen 

avser, besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska 

motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. 

 

Revisionen har bland annat genomfört en grundläggande granskning under 

2021. Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen har 

varit att erhålla ett underlag för ansvarsprövning och bedömning om 

kommunstyrelse, beredningar, nämnder och gemensamma nämnder har 

skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 

verksamheten. Granskningen har genomförts bland annat genom 

protokollsgranskning och dialogmöten under året. 

 

Revisionen bedömer att överförmyndarnämnden bedrivit verksamheten i 

huvudsak på ett ändamålsenlig och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt. De bedömer även att räkenskaperna i allt väsentligt är 

rättvisande och att överförmyndarnämndens interna kontroll sammantaget i 

huvudsak varit tillräcklig. Revisionen tillstyrker att kommunfullmäktige 

beviljar ansvarsfrihet för överförmyndarnämndens ledamöter och ersättare 

från Tierps kommun.  

 

Enligt kommunallagen 5 kap, 48 §, andra punkten får en ledamot eller 

tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta i beslutet om 

ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

2022-04-05 
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Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut  

 Årsredovisning överförmyndarnämnden 2021 

 Revisionsberättelse för år 2021 

 Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2021 

 

Beslutet skickas till 

 Kommunens revisorer  

 Överförmyndarnämnden  

 Tierps kommuns ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden 

2021 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

2022-04-05 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
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§ 36 
Dnr KS/2021:187  

 

Redovisning av ej verkställda beslut AoO kvartal 4 2021 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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. 

 

Beslut som har verkställts: 

- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2021-06-28. 

Datum för verkställighet: 2021-11-01. 
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- 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 kommunstyrelsen § 73/2022 

 Beslut utskottet arbete och omsorg § 15/2022 

 Handläggarens tjänsteutlåtande. 

 

Beslutet skickas till 

 Utredare/utvecklare Kvalitet och strategisk utveckling 

 Verksamhetschef Vård och omsorg 

 Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg 
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§ 37 
Dnr KS/2021:187  

 

Redovisning av ej verkställda beslut BoU kvartal 4 2021 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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. 

   

Barnrättskonsekvenser 

Bedömningen är att barn och unga inte påverkas av den rapportering av ej 

verkställda beslut som görs till IVO.  
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Beslutsunderlag 

 Beslut kommunstyrelsen § 74/2022 

 Beslut utskottet barn och ungdom § 57/2022 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 

Beslutet skickas till 

 Utredare/utvecklare Kvalitet och strategisk utveckling 

 Verksamhetschef Vård och omsorg 

 Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg 
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§ 38 
Dnr KS/2022:51  

 

Yrkande om utökad borgensram för Tierps kommun fastigheter 
AB 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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 borgensramen 

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 kommunstyrelsen § 75/2022 

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 24/2022 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Yrkande från Tierps kommunfastigheter AB 

 

Beslutet skickas till 

 TKAB 

 Kommuninvest, Theresia Färm 

 Ekonomienheten 
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§ 39
Dnr KS/2021:1022 

Svar på motion - Tierps Lugn!, Krister Andersson (V) 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen, samt 

att lämna motionens förslag till Namngivningskommittén för att beakta vid 

framtida namngivning av gator och torg enligt ordinarie beslutsprocess.  

Reservation 

Alexander Karlsson (V), Agnetha Andersson (V) och Emmanuel Nzisabira 

(V) reserverar sig till förmån för eget yrkande /Bilaga/.

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 motionens ska bifallas.  

Bifall 

Jenny Lundström (MP) yrkar bifall till liggande förslag. 
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Yttrande   

Krister Andersson (V) och Jonas Nyberg (S) yttrar sig.  

 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 

kommunfullmäktige. 

 

Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Alexander Karlssons 

(V) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande 

förslag. 

 

Beslutsunderlag 

 Beslut kommunstyrelsen § 77/2022 

 Förslag till beslut – Svar på motion - Tierps Lugn! 

 Motion - Tierps Lugn!, Krister Andersson (V) 

 

Beslutet skickas till 

 Motionären 

 Kommunarkitekten 

 Namngivningskommittén 
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§ 40 
Dnr KS/2021:787  

 

Svar på motion - Ändring av avgift för Förhandsbesked, Jonas 
Åker (SD) 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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 föreslås 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. 
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Sökanden hålls löpande uppdaterad om vad som tillförs ärendet och har 

möjligheten att dra tillbaka sin ansökan om något framkommer som antyder 

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 

 

Bifall 

Jenny Lundström (MP) yrkar bifall till liggande förslag.  
 

Yttrande   

Joakim Larsson (SD) yttrar sig.  
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Beslutsunderlag 

 Beslut kommunstyrelsen § 78/2022 

 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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§ 41 
Dnr KS/2020:865  

 

Svar på motion - Distansarbete i framtiden, Alexander Karlsson 
(V) 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anse att-sats 1, 2 och 3 i motionen besvarad, samt 

 

att avslå att-sats 4 i motionen.  

 

Reservation 

Alexander Karlsson (V), Agnetha Andersson (V) och Emmanuel Nzisabira 

(V) reserverar sig till förmån för eget yrkande /Bilaga/.  

 

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.  
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Rutinen ska förankras i kommundirektörens ledningsgrupp och samverkas 

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 motionen ska bifallas.  

 

Bifall 

Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag.  

 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 

kommunfullmäktige.  

 

Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Alexander Karlssons 

(V) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande 

förslag. 

 

Beslutsunderlag 

 Beslut kommunstyrelsen § 79/2022 

 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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§ 42 
Dnr KS/2022:114  

 

Godkännande av entledigande och val av ny ledamot i 
beredning för översiktsplan 2050 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att godkänna Anna Grimbergs (C) begäran om entledigande från sitt 

uppdrag som ledamot i beredning för översiktsplan 2050, samt 

 

att till ny ledamot i beredning för översiktsplan 2050 från och med den 13 

april 2022 välja Filip Håkansson (C).   

 

Sammanfattning av ärendet 

Anna Grimberg (C) har den 3 mars 2022 inkommit med en begäran om 

entledigande från sitt uppdra i beredning för översiktsplan 2050. 

 

Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 

 Inkommen begäran om entledigande 

 Nominering från gruppledare 

 

Beslutet skickas till 

 Berörda ledamöter 

 Lönecentrum  

 Administrativ assistens Ledningsstöd 
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§ 43 
Dnr KS/2022:114  

 

Godkännande av entledigande från uppdrag i 
kommunfullmäktige 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att godkänna Anna Grimbergs (C) begäran om entledigande från sitt uppdra 

som ledamot i kommunfullmäktige.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Anna Grimberg har den 3 mars 2022 inkommit med en begäran om 

entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.  

 

Kommunfullmäktige godkänner begäran om entledigandet och sedan är det 

Länsstyrelsen som utser ny ledamot.  

 

Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 

 Inkommen begäran om entledigande  

 

Beslutet skickas till 

 Länsstyrelsen Uppsala län 
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§ 44 
Dnr KS/2022:73  

 

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunfullmäktiges 

ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i appen 

löpande vart efter dem registrerats i kommunens diarieföringssystem.  

 

Protokoll från kommunfullmäktiges beredningar finns att läsa på 

kommunens hemsida.  

 

Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka 

handlingar och protokoll som finns att tillgå. 

 

Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Inkomna handlingar och upprättade protokoll sedan utskicket av 

handlingar inför kommunfullmäktiges senast sammanträde. 
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