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Tid och plats  26 april 2022, kl.13:00 – 15:32, ajournering 14:00-14:10, 15:10-15:15  i 
Stora och lilla A-salen, Tierp 

Paragrafer § 85 - § 109 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-04-28 Anslaget tas ner: 2022-05-20 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Jonas Nyberg 
 

Beslutande   
 

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

Jonas Nyberg (S) 
Barbro Wiklund (S) 
Torgny Helgesson (S) 
Joakim Larsson (SD) 
Klas Jakobsson (SD) 

 

Beslutande ersättare   Marie-Louise Rindå (S) 
Christina Holmström (S) 
Agnetha Andersson (V) 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Carola Fredén (M) 
Sven Lokander (M) 
Jenny Lundström (MP) 
Sarah Nordfors (L) 

Gunnar Jansson (S)  
Elisabeth Rosengren (V) 
Bengt Lindström (SD) 
Maj-Louise Ljungmark (SD) 

   
 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 
 
    Maria Ekstrand 
 
 
 Ordförande 
 
    Sara Sjödal 
 
 
 Justerande 
 
  

   Jonas Nyberg    
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Tjänstemän och övriga Maria Ekstrand, nämndsekreterare 
Helena Carlsson, kommundirektör 
Mathiaz Boström, säkerhetssamordnare, § 86 
Jörgen Wilestedt, kommunpolis, § 86 
Sandra Hast, biståndshandläggare, § 88 
Daniel Nordlöv, samhällsplanerare, § 88 
Anita Rönnback, mediciniskt ansvarig sjuksköterska, §§ 94-95  
Ulrica Stjerngren, verksamhetschef Vård och omsorg, §§ 94-95 
Emma Haglöf, hjälpmedelsansvarig, §§ 94-95 
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  
 

 
 Upprop   
 
 Val av justerare, Jonas Nyberg kl. 08:00 

den 28/4 
  

 
§ 85 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:66  
 
§ 86 Information från kommunpolisen och 

säkerhetssamordnare 
KS/2022:67  

 
§ 87 Information avseende ekonomiskt 

resultat januari-mars 
KS/2022:67  

 
§ 88 Internkontroll - Redovisning av 

delegationsbeslut 
KS/2022:77  

 
§ 89 Redovisning av delegationsbeslut KS/2022:77  
 
§ 90 Redovisning av inkomna beslut och 

skrivelser 
KS/2022:73  

 
§ 91 Återrapportering av organiserade 

företagsbesök 
KS/2022:64  

 
§ 92 Yttrande – omprövning för moderna 

miljövillkor för Ullfors vattenkraftverk, 
Tämnarån 

EDP 2022-364 
 

 

 
§ 93 Yttrande på förslag till avfallsplan för 

Uppsala kommun 
KS/2022:268  

 
§ 94 Patientsäkerhetsberättelse 2021 KS/2022:282  
 
§ 95 Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

(MAR) i Tierps kommun 
KS/2022:296  

 
§ 96 Riktlinje för individuellt förskrivna 

hjälpmedel inom kommunal hälso- och 
sjukvård 

KS/2022:297  

 
§ 97 SEKRETESS - Nedläggning av 

faderskapsutredning 
KS/2022:328  
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§ 98 SEKRETESS - Nedläggning av 
faderskapsutredning  

KS/2022:328  

 
§ 99 Svar på remiss - Program för 

räddningstjänst och sanering vid 
kärnteknisk olycka Dnr:452-941-2022 

KS/2022:196  

 
§ 100 Remiss - Upphävande av Länsstyrelsens 

i Uppsala län lokala trafikföreskrifter 
om hastighetsbegränsning på väg 763, 
Tierps kommun 

KS/2022:224  

 
§ 101 Remiss av kompletterande promemoria 

till betänkandet Enhetlig och effektiv 
marknadskontroll (SOU 202049) - 
förslag till förordningsändringar del 2, 
Dnr UD2022/02424 

KS/2022:226, 
KS/2021:994 

 

 
§ 102 Kvalitetsberättelse individ- och 

familjeomsorg 2021 
KS/2022:220  

 
§ 103 Tecknande av avtal för 

varningsanläggningar 
KS/2022:280  

 
§ 104 Ändring av lokalisering - 

Överenskommelse om 
fastighetsreglering, markbyte Tierp 2:1 
och Tierp 5:1 

EDP 2021-
1072 
 

 

 
§ 105 Ombudgetering av investeringsanslag KS/2022:343  
 
§ 106 Fördelning av verksamhetsövergripande 

ramförändringar 2022 
KS/2022:48  

 
§ 107 Godkännande av entledigande och val 

av ny ersättare i pensionärsrådet 
KS/2022:114  

 
§ 108 (KF) Regel för hemsändningsbidrag KS/2022:301  
 
§ 109 (KF) Revidering av bolagsordning 

Tierps Energi & Miljö AB 
KS/2022:325  
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§ 85 
Dnr KS/2022:66  

Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan. 
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§ 86 
Dnr KS/2022:67  

Information från kommunpolisen och säkerhetssamordnare 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunpolisen och säkerhetssamordnare informerar om aktuell 
brottsstatistik i Tierp, arbetet med medborgarlöftet och aktuell lägesbild 
med bäring på omvärlden och följdverkningar av exempelvis kraftiga 
kostnadsökningar för drivmedel. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
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§ 87 
Dnr KS/2022:67  

Information avseende ekonomiskt resultat januari-mars 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör, Helena Carlsson, informerar om verksamheternas 
ekonomiska resultat för perioden januari till mars 2022. Endast en 
siffermässig presentation görs då verksamheternas analys inte är klar. 
 
Enligt Riktlinje för ekonomisk styrning är den ekonomiska ramen styrande 
för verksamheterna och får inte överskridas. Om en verksamhet redovisar 
underskott i någon bokslutsprognos ska en åtgärdsplan upprättas som via 
behandling i berört verksamhetsutskott ska redovisas till kommunstyrelsen 
som fattar beslut om eventuella budgetjusteringar. 
 
Verksamheter som prognostiserar negativ årsprognos kommer att redovisa 
åtgärdsplan enligt riktlinjen för ekonomisk styrning.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
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§ 88 
Dnr KS/2022:77  

Internkontroll - Redovisning av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Som ett led i internkontrollplanen får utsedd justerare på 
kommunstyrelsens sammanträde två gångar per år slumpmässigt välja två 
delegationsbeslut från delegationspärmen. 
 
Ansvariga enhetschefer/handläggare informerar om handläggningen av de 
valda delegationsbesluten på dagens sammanträde. Genomgången 
fokuserar på hur ärendegången ser ut, vilka överväganden som har gjorts, 
vilken typ av handlingar som ligger till grund för beslutet, vilken 
lagstiftning som är gällande i det specifika ärendet och annat av vikt för 
ärendets handläggning. Detta för att ge kommunstyrelsen förståelse för och 
för att kommunstyrelsen ska kunna kontrollera att delegationen fungerar. 
 
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla 
delegationsbesluten till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har i 
kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit beslutanderätt till utskott, 
ordföranden och tjänstemän. 
 
Valda delegationsbeslut på kommunstyrelsens sammanträde den 22 
mars 2022: 

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

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

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
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§ 89 
Dnr KS/2022:77  

Redovisning av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla 
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt kommunallagen, inklusive 
beslut som fattas med vidaredelegation. 
Kommunstyrelsen har i kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit 
beslutanderätt till utskottet, ordföranden och tjänstemän. Beslutanderätt 
kan också i vissa fall delegerats i separata kommunstyrelsebeslut. Beslut 
fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen. 
Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen: 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser  
Handlingsid: KS 2022:1447 Period: 2022-03-01 – 2022-03-31 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande LSS  
Handlingsid: KS 2022:1443 Period: 2022-03-01 – 2022-03-31 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande SoL  
Handlingsid: KS 2022:1441 Period: 2022-03-01 – 2022-03-31 
 
Individ- och familjeomsorg  
Handlingsid: KS 2022:1440 Period: 2022-03-01 – 2022-03-31 
 
Anställningsavtal  
Handlingsid: KS 2022:1444 Period: 2022-03-01 – 2022-03-31 
 
Bostadsanpassningsbidrag  
Handlingsid: KS 2022:1346 Period: Lista 3 
 
Parkeringstillstånd  
Handlingsid: KS 2022:1446 Period: 2022-03-09 – 2022-04-11 
 
Färdtjänst  
Handlingsid:KS 2022:1445 Period: 2022-03-07 – 2022-04-11 
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Bygglov  
Handlingsid:KS 2022:1553 Period: 2022-03-08 – 2022-04-12 
 
Miljö- och hälsoskydd  
Handlingsid:KS 2022:1551 Period: 2022-03-08 – 2022-04-12  
 
Mark och exploatering  
Handlingsid:KS 2022:1552 Period: 2022-03-08 – 2022-04-12  
 
Skolskjuts  
Handlingsid:KS 2022:1550 Period: 2022-03-08 – 2022-04-12 
 
Övriga delegationsbeslut registrerade i Lex 
Handlingsid: KS 2022:1577 Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 
26 april 2022, lista 4. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

• Delegationsbeslutslistor från verksamheten 
 
Beslutet skickas till 

• Berörda handläggare 
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§ 90 
Dnr KS/2022:73  

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

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför 

kommunstyrelsens senast sammanträde 
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§ 91 
Dnr KS/2022:64  

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

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Sammanställning av organiserade företagsbesök 
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§ 92 
Dnr  EDP 2022-364 

Yttrande – omprövning för moderna miljövillkor för Ullfors 
vattenkraftverk, Tämnarån 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ge fullmakt till kommunekolog Taija Lindfors att föra kommunens talan i 
rubricerat mål. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nilsson Kraft AB har ansökt om omprövning för moderna miljövillkor för 
Ullfors vattenkraftverk i Tämnarån. Omprövningen sker i enlighet med den 
nationella planen för omprövning av vattenkraft (NAP). Kraftverken i 
Tämnarån ingår i prövningsgruppen som ska ha lämnat in sin ansökan 
senast 1 februari 2022. 
 
Mark- och miljödomstolen har givit kommunen möjlighet att lämna 
synpunkter på inlämnad ansökan, miljöbedömning och teknisk beskrivning. 
Kraftverksägaren avser anlägga fiskvandringsmöjlighet för både upp- och 
nedströmspassage förbi kraftverket. Uppströmspassage föreslås anordnas 
genom en slitsränna och nedströmspassage genom ett låglutande fingaller 
som leder till en fiskavledare. Vid anläggningsarbetena behöver vattennivån 
i dammen vid Ullfors sänkas med 2 m, vilket påverkar kommunens badplats 
samt kanotleden i ån. Det behöver säkerställas att utformningen av 
fiskpassagerna fungerar för de fiskarter som kan förväntas i Tämnarån. 
Utformningen av anläggningarna kan även påverka den skyddade 
kulturmiljön i Ullfors. 
 
Kommunekologen har vid de flesta tidigare mål som rör vattenverksamhet 
som prövats i Mark- och miljödomstolen haft fullmakt att föra kommunens 
talan, då kommunekologen är den tjänsteperson som har den mest 
omfattande sakkunskapen i dessa mål.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms på kort sikt påverkas negativt under 
anläggningstiden, då badmöjligheter vid Ullforsbadet påverkas under en del 
av sommarsäsongen. Långsiktigt blir dock påverkan endast positiv, i 
synnerhet för barn och unga som växer upp i våra orter längs Tämnarån, 
eftersom åtgärderna möjliggör en hållbar energiproduktion och fungerande 
ekosystem med fria vandringsmöjligheter för fisk.  
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Mål och uppdrag 
Anläggande av fiskvandringsmöjlighet förbi Ullfors kraftverk bidrar till att 
uppnå de globala och lokala Agenda 2030 målen ”mål 6 Rent vatten och 
sanitet” samt ”mål 14 Hav och marina resurser”. Åtgärderna bidrar också till 
uppfyllandet av kommunens hållbarhetslöften för biologisk mångfald. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet samhällsbyggnad § 36/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Handläggarens yttrande 
• Samrådshandlingar 

 
Beslutet skickas till 

• Medborgarkansliet 
• Kommunekolog 
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§ 93 
Dnr KS/2022:268  

Yttrande på förslag till avfallsplan för Uppsala kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta yttrandet och skicka det till Uppsala kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Uppsala kommun arbetar med framtagandet av en avfallsplan. Tierps 
kommun har givits möjlighet att lämna yttrande på planförslaget. 
 
Beslutsmotivering 
Tierps kommun bedöms utifrån genomgång av förslaget till avfallsplan inte 
komma att negativt påverkas av planen.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet samhällsbyggnad § 37/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Remiss av förslag till avfallsplan för Uppsala kommun 

 
Beslutet skickas till 

• Uppsala kommun 
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§ 94 
Dnr KS/2022:282  

Patientsäkerhetsberättelse 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna rapporteringen av patientsäkerhetsberättelsen 2021. 
  
Sammanfattning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 
patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att 
öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet 
med att förbättra patientsäkerheten. 
 
Sammanfattning av innehållet i patientsäkerhetsberättelsen:  
- Pandemin med Covid-19. Den höga samhällsspridningen medförde en 

periodvis hög sjukfrånvaro av personal vilket blev en stor utmaning för 
alla enheter. Generellt ses en god följsamhet till hygienrutinerna och en 
hög medvetenhet om de smittförebyggande åtgärderna vilket är av stor 
vikt för att upprätthålla en god patientsäkerhet.  

- Antalet avvikelser har inte minskat i den omfattning som var önskvärt 
och det framkommer ett behov av ett mer aktivt agerande för att minska 
framförallt läkemedelsavvikelser och fallavvikelser under kommande 
år.  

- Under 2021 har vi skickat tre lex Maria anmälningar till IVO. Det har 
även inkommit två klagomål inom hälso- och sjukvårdsområdet.    

- Vi har dock inte uppnått målet med att genomföra riskbedömningar i 
den omfattning som behövs och registrera dem i Senior Alert.  

- Riskbedömningar, vårdplaner och teamträffar har dock varit ett 
återkommande diskussionsämne under året för att betona vikten av att 
förebygga vårdskador och upprätthålla en hög patientsäkerhet. 

 
Anita Rönnback, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar muntligt om 
ärendet på kommunstyrelsens sammanträde den 26 april 2022. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Beslut utskottet arbete och omsorg § 20/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Patientsäkerhetsberättelse 2020 

 
Beslutet skickas till 

• Vård och Omsorg, MAS medicinskt ansvarig sjuksköterska 
• Vård och omsorg Verksamhetschef 
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§ 95 
Dnr KS/2022:296  

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i Tierps kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta förslaget om att inom Vård och omsorg tillsätta en specifik 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) som komplement till 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att kunna höja patientsäkerheten och förebygga vårdskador på bästa sätt 
inom Tierps vård och omsorg behöver vi arbeta systematiskt med 
kvalitetsutvecklande åtgärder. Det gäller både inom den medicinska 
omvårdnaden och inom området rehabilitering. Allt mer vård och 
rehabilitering genomförs idag utanför slutenvården. Som kommunen idag 
har det organiserat med en kombinerad MAS/MAR finns risk att 
rehabområdet missas eller inte får det fokus som behövs. Det finns även 
vinster i ett delat uppdrag då MAS och MAR kan lära av och med varandra 
och därmed ge bättre kvalité. Under de senaste åren har MAR-tjänster 
inrättats i flera av länets kommuner. De har ett eget nätverk för specifika 
MAR-frågor och jobbar för ökad patientsäkerhet med fokus på den 
rehabilitering och habilitering som bedrivs i kommunens regi. Behovet av 
en MAR i Tierps kommun har uppmärksammats då MAS upplever det svårt 
att på egen hand driva all kvalitetsutveckling inom rehabområdet då det 
saknas både rätt kompetens och tid. 
 
Ulrica Stjerngren, verksamhetschef Vård och omsorg, och Emma Haglöf, 
hjälpmedelsansvarig, informerar muntligt om ärendet på kommunstyrelsens 
sammanträde den 26 april 2022.  
 
Beslutsmotivering 
En Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) behövs som komplement 
till Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). En MAS och en MAR kan 
tillsammans, utifrån deras specifika professioner och ansvarsområden, få 
bättre förutsättningar att nå de uppsatta målen än om en MAS har hela 
ansvaret själv. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till mål 3 Hälsa och välbefinnande med delmål 3.8 
Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska 
erbjudas nära. Beslutet bidrar också till kommunens delmål 17.1 
Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region 
Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Tjänsteutrymmet finns redan idag då planen är att kombinera 
Hjälpmedelsansvarig med Medicinskt ansvarig för rehabilitering. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet arbete och omsorg § 21/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande. 
• Utredning MAR 

 
Beslutet skickas till 

• Verksamhetschef Vård- och omsorg 
• MAS/ MAR  
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§ 96 
Dnr KS/2022:297  

Riktlinje för individuellt förskrivna hjälpmedel inom kommunal 
hälso- och sjukvård 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdatera kommunens förskrivningsbara produktområden enligt det 
bilagda länsgemensamma förslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen ansvarar för individuellt förskrivna hjälpmedel till personer 
över 21 år. Dessa förskrivs utifrån produktområden och kriterier beslutade 
av Kommunstyrelsen 2020-02-11, Riktlinje för individuellt förskrivna 
hjälpmedel inom kommunal hälso- och sjukvård. Diarienummer: KS 
2020/98 
 
Inom länet finns en önskan från brukargrupper, hjälpmedelskonsulenter 
m.fl. att ha samma möjlighet till förskrivningsbara hjälpmedel. Länets 
Hjälpmedelsansvariga har tagit fram ett underlag med tydliga kriterier och 
mål för de olika hjälpmedelstyperna som faller inom det kommunala 
ansvaret med intentionen att dessa blir gällande i samtliga kommuner (exkl. 
Älvkarleby). I praktiken innebär detta inga stora förändringar i kommunens 
nuvarande hjälpmedelssortiment. 
 
Beslutsmotivering  
Samma möjlighet till hjälpmedel i hela länet (exkl. Älvkarleby) minskar 
ojämlikhet och möjliggör rehabilitering och habilitering på lika villkor i 
länet. Tydliga kriterier och mål med hjälpmedlet ger jämlik förskrivning till 
merparten av länets innevånare. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till mål 3 Hälsa och välbefinnande med delmål 3.8 
Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska 
erbjudas nära. Beslutet bidrar också till kommunens delmål 17.1 
Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region 
Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kostnaden för inköp av hjälpmedel är alltid svårberäknad, men står sig lätt 
jämfört med ökade kostnader för t.ex. hemtjänstinsatser och lidande för 
kund om ett hjälpmedel inte förskrivs. En ökning av kostnad för inköpta 
hjälpmedel är sannolik, men i och med att tyngdtäcken togs bort som 
förskrivningsbart hjälpmedel under 2021 så torde budgeten ändå hållas. 
Kostnaden för tyngdtäcken låg på ca 100 tkr/år. 
 
Beslutsunderlag  

• Beslut utskottet arbete och omsorg § 22/2022 
• Handläggares tjänsteutlåtande 
• Produktområden med kriterier och mål 

 
Beslutet skickas till  

• Hjälpmedelsansvarig  
• Verksamhetschef Vård- och omsorg 
• MAS/MAR  
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§ 99 
Dnr KS/2022:196  

Svar på remiss - Program för räddningstjänst och sanering vid 
kärnteknisk olycka Dnr:452-941-2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 31/2022 
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• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Svar på remiss - Program för räddningstjänst och sanering vid 

kärnteknisk olycka 
• Remiss med handlingar 

 
Beslutet skickas till 

• Länsstyrelsen Uppsala län  
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§ 100 
Dnr KS/2022:224  

Remiss - Upphävande av Länsstyrelsens i Uppsala län lokala 
trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 763, Tierps 
kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 32/2022 
• Handläggarens tjänstutlåtande 
• Remiss med handlingar  
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Beslutet skickas till 
• Länsstyrelsen i Uppsala län 
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§ 101 
Dnr KS/2022:226, KS/2021:994  

Remiss av kompletterande promemoria till betänkandet Enhetlig 
och effektiv marknadskontroll (SOU 202049) - förslag till 
förordningsändringar del 2, Dnr UD2022/02424 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
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 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 33/2022 
• 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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§ 102 
Dnr KS/2022:220  

Kvalitetsberättelse individ- och familjeomsorg 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 34/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Kvalitetsberättelse individ- och familjeomsorg 2021 

 
Beslutet skickas till 

• Individ- och familjeomsorg 
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§ 103 
Dnr KS/2022:280  

Tecknande av avtal för varningsanläggningar 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
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 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 35/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Information Ljudsändare 
• Avtal utomhusvarning 
• 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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§ 105 
Dnr KS/2022:343  

Ombudgetering av investeringsanslag 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna ombudgetering av 3 mnkr från Siggbo Trädgårdsstad till GC-
väg Örbyhus-Upplanda 
 
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) och Klas Jakobsson (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 kommunstyrelsen beslutar  
 
att avslå liggande förslag.  
 
Bifall 
Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen.  
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Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 40/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Starttillstånd 

 
Beslutet skickas till 

• Chef Medborgarservice 
• Projektledare Dan Hedlund 
• Ekonom Cecilia Martinelle 
• Ekonomichef  
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§ 106 
Dnr KS/2022:48  

Fördelning av verksamhetsövergripande ramförändringar 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 37/2022 
• 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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§ 107 
Dnr KS/2022:114  

Godkännande av entledigande och val av ny ersättare i 
pensionärsrådet 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna Eva Moniés begäran om entledigande från sitt uppdrag som 
ersättare i pensionärsrådet, samt 
 
att till ny ersättare i pensionärsrådet under perioden 29 april 2022 till och 
med 31 december 2022 välja Kjell Hammerin.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Eva Monié har den 26 april inkommit med en begäran om entledigande från 
sitt uppdrag som ersättare i pensionärsrådet. Styrelsen PRO Söderfors har 
nominerat Kjell Hammerin till ny ersättare.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Inkommen begäran om entledigande 
• Nominering av ny ersättare 

 
Beslutet skickas till 

• Berörda ledamöter 
• Ordförande i pensionärsrådet  
• Lönecentrum 
• Administrativ assistent Ledningsstöd 
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§ 108 
Dnr KS/2022:301  

(KF) Regel för hemsändningsbidrag 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår 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 
hemsändning av varor skiljer sig mellan kommunerna och därför finns det ett 
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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 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 38/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Regel för hemsändningsbidrag  

 
Beslutet skickas till 

• Näringslivsutvecklare  
• Chef Medborgarservice  
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§ 109 
Dnr KS/2022:325  

(KF) Revidering av bolagsordning Tierps Energi & Miljö AB 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår 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 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 39/2022 
• 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 

 
 
 
 


